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Diário Oficial de Bauru

LEI Nº 6.065, DE 28 DE ABRIL DE 2.011
P. 7.892/09 ap. 48.383/10  Define o perímetro urbano do Município de Bauru.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art.1º Fica definido o perímetro urbano do Município de Bauru, dividido em 10 (dez) áreas
a seguir descritas:
PERÍMETRO DA ÁREA 1 (PA1):
“Inicia-se no ponto definido como P01, no alinhamento da faixa de domínio do DER da SP 300 - Rodovia
Marechal Rondon, sentido São Paulo - Mato Grosso do Sul, no trevo de acesso ao Complexo Penitenciário
P1 e P2, por onde segue, sentido Bauru, pelo alinhamento da faixa de domínio da Rodovia Marechal
Rondon – SP 300 até o trevo da SP 321 – Rodovia Cesário José de Castilho, sentido Iacanga, daí deflete à
esquerda e segue acompanhando o alinhamento desta faixa de domínio (SP 321) até encontrar o limite de
município entre Bauru e Arealva (Coordenada Geográfica X=702.673,4884; Y=544.031,4153), daí deflete
à esquerda e segue acompanhando o limite de municípios entre Bauru e Arealva até o ponto de Coordenada
Geográfica X=698.881,1193; Y=549.477,3019, daí deflete à esquerda e segue por uma distância de 1.175,56
m até o ponto de Coordenada Geográfica X=698.400,0934; Y=550.550,0318; daí deflete à esquerda e
segue por uma distância de 1.360,14 m até encontrar o ponto de Coordenada Geográfica X=697.165,8047;
Y=549.978,6271; daí deflete à esquerda e segue por uma distância de 2.057,02 m até encontrar o ponto de
Coordenada Geográfica X=698.142,7899; Y=548.168,4277, daí deflete à direita e segue por uma distância
de 1.005,21 m até encontrar o ponto de Coordenada Geográfica X=697.524,4744; Y= 547.375,8813, daí
deflete à esquerda e segue até o ponto de Coordenada Geográfica X=698.187,0083; Y=546.976,2342; daí
segue até o ponto de Coordenada Geográfica X=700.452,6636; Y=545.859,7201; daí deflete à direita e
segue por uma distância de 2.644,25 m até encontrar o ponto de Coordenada Geográfica X=701.780,7608;
Y=543.524,6172, no alinhamento da faixa de domínio da Rodovia Cezário José de Castilho, SP 321; daí
deflete à direita e segue paralelamente ao alinhamento da faixa de domínio, por uma distância de 500,00 m,
sentido Iacanga – Bauru, até encontrar o loteamento Nova Bauru, daí deflete à direita e segue contornando
este loteamento até encontrar o loteamento Parque Residencial Pousada da Esperança, daí deflete à direita
e segue contornando este loteamento até encontrar a Quadra 3558 do Setor 4, daí segue pelo alinhamento
desta quadra até encontrar o ponto distante, perpendicularmente 500,00 m da SP 300 - Rodovia Marechal
Rondon (Coordenada Geográfica X=696.744,4165; Y=535.949,6227), daí deflete à direita e segue
paralelamente ao alinhamento da faixa não edificante até encontrar a perpendicular ao ponto P01 (início),
(Coordenada Geográfica X=692.692,6235; Y=539.524,6142), daí deflete à esquerda e segue até encontrar
o ponto P01, inicial desta descrição”.
PERÍMETRO DA ÁREA 2 (PA2):
“Inicia-se no ponto definido como P02, na  confluência do alinhamento da faixa de domínio do DER da SP
225 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, sentido Jaú-Bauru e alinhamento da faixa de domínio
da Rodovia Marechal Rondon, - SP 300, no trevo, sentido capital-interior, daí segue acompanhando o
alinhamento da faixa de domínio do DER da SP 225 até encontrar o trevo do acesso SPA 225 -  Horácio
Pyles, daí deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domínio deste acesso até a Rotatória da
Avenida Rodrigues Alves; daí contorna esta rotatória e segue pelo outro alinhamento da faixa  de domínio
do DER da SPA 225 até o trevo com esta rodovia, daí deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa
de domínio do DER – SP 225 até o limite de município entre  Bauru e   Pederneiras; daí deflete à esquerda
e segue  acompanhando a divisa do limite de município até o ponto de Coordenada Geográfica
X=707.767,6204; Y=531.897,1495; daí deflete à esquerda e segue por uma distância de 558,39 m até o
ponto de Coordenada Geográfica X=707.291,0935; Y=531.606,0846, daí deflete à direita e segue no
alinhamento do loteamento São Judas, contornando este loteamento até encontrar o alinhamento do
loteamento Distrito Industrial II, daí deflete à direita e segue pelo alinhamento do Distrito Industrial II e
Conjunto Habitacional Engº. Octávio Rasi, pela faixa de domínio da ferrovia até encontrar o ponto de
Coordenada Geográfica X=705.110,1465; Y=532.488,4060, na Quadra 1236 do Setor 3, gleba anexa a
Fazenda Vargem Limpa; daí deflete à direita, rumo NO, até o ponto de Coordenada Geográfica
X=704.689,1875; Y=532.893,4205, no Rio Bauru; daí deflete à esquerda e segue acompanhando o Rio
Bauru até encontrar o ponto de Coordenada Geográfica X=704.069,7634; Y=532.590,2934; daí deflete à
direita, rumo NO, até o ponto de Coordenada Geográfica X=703.612,1990; Y=533.528,2610, localizado
na faixa não edificante da linha de transmissão de energia elétrica da CPFL; daí deflete à esquerda, rumo

NO, até o ponto de Coordenada Geográfica X=703.484,9294; Y=533.677,9899; daí deflete à esquerda e
segue até encontrar a Rua Emílio Ruiz Martins, no alinhamento do vértice da Quadra 3022 do Setor 04
(Coordenada Geográfica X=703.335,3722; Y=533.729,7338); daí deflete à direita e segue acompanhando
o alinhamento desta rua pelo loteamento Parque Giansante, Isaura Pita Garms (Bauru I) até encontrar uma
estrada rural que segue o alinhamento do loteamento Isaura Pita Garms; segue por esta estrada até encontrar
outra estrada rural (Coordenada Geográfica X=702.315,3440; Y=535.496,9379),  daí  deflete  à  esquerda
e segue por esta estrada até encontrar o afluente do Córrego Vargem Limpa (Coordenada Geográfica X=
701.665,1063; Y=535.284,2602); daí deflete à direita e segue por este afluente até a confluência com outro
afluente do Córrego Vargem Limpa; daí deflete à esquerda e segue acompanhando este afluente até encontrar
o vértice da Quadra 1493 do Setor 04 (Coordenada Geográfica X=700.148,2160; Y=535.451,1810); daí
deflete à esquerda e segue acompanhando o alinhamento das Quadras 1596 e 1691 do Setor 04, no
Reloteamento Quinta da Bela Olinda até o ponto de Coordenada Geográfica X=699.989,7644;
Y=532.422,9471, daí deflete à direita rumo NE e segue paralela ao alinhamento da faixa de domínio do
DER da SP 321 - Rodovia Cesário José de Castilho, sentido Bauru-Ibitinga, a uma distância de 500,00 m,
perpendicularmente à faixa de domínio desta rodovia, até encontrar novamente o limite de município entre
Bauru e Pederneiras; daí deflete à esquerda e segue acompanhando este alinhamento até encontrar o
alinhamento da faixa de domínio da SP 321 - Rodovia Cesário José de Castilho; daí deflete à esquerda e
segue pelo alinhamento desta faixa de domínio até encontrar o alinhamento da faixa de domínio da SP 300
- Rodovia Marechal Rondon, daí deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domínio desta
rodovia até encontrar o alinhamento da faixa de domínio do DER da SP 225 - Rodovia Comandante João
Ribeiro de Barros até o ponto P02, inicial desta descrição”.
PERÍMETRO DA ÁREA 3 (PA3):
“Inicia-se no ponto definido como P03, na confluência do Ribeirão do Campo Novo (IBGE), limite de
município entre Bauru e Agudos e a faixa de domínio do DER, da SP 300 - Rodovia Marechal Rondon,
sentido capital interior, daí segue por esta faixa de domínio até o trevo da SP 225 - Rodovia Comandante
João Ribeiro de Barros, sentido Jaú; daí deflete à direita e segue pela faixa de domínio do DER desta
Rodovia até o limite do município entre Bauru e Pederneiras; deste ponto deflete à direita e segue por uma
distância de 500,00 m perpendicularmente à faixa de domínio do DER, daí deflete à direita, acompanhando
paralelamente a faixa de domínio (DER) da Rodovia até encontrar a divisa do Parque Santa Terezinha e
Parque Industrial Manchester; daí deflete à esquerda, acompanhando o limite do loteamento Parque Industrial
Manchester, por  onde segue  até encontrar o  limite do Parque Ecológico, daí segue  contornando o limite
do  Parque Ecológico e a área da  Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho  (UNESP)  até encontrar o
limite do  Jardim  Alto Bauru; daí deflete à esquerda e segue até encontrar  o limite do  loteamento Parque
Santa  Rita, contornando- o até  encontrar o limite do loteamento  Chácaras  Terra  Branca, daí segue
acompanhando o limite deste até encontrar novamente o Parque Santa Rita e, em seguida, o Jardim Alto
Bauru, seguindo o alinhamento destes loteamentos; daí segue em linha reta pelo alinhamento de suas
quadras até encontrar  o  limite do  loteamento  Jardim  Marabá,   onde  deflete  à  esquerda e depois à
direita, até encontrar o limite do loteamento Residencial Village Campo Novo, defletindo à esquerda e
depois à direita, seguindo o limite desse loteamento  até encontrar a Chácara 8, da Gleba C, do loteamento
Chácaras Bauruenses; daí deflete à esquerda seguindo o limite desta chácara até encontrar o Córrego das
Mangueiras; daí segue pela margem direita deste córrego até encontrar o loteamento Chácaras Bauruenses
II; daí segue acompanhando o alinhamento da Quadra 3678 do Setor 3, até encontrar o Ribeirão do Campo
Novo, limite de município entre Bauru e Agudos; daí deflete à direita e segue acompanhando o alinhamento
deste ribeirão até encontrar, no alinhamento da faixa de domínio do DER, da SP 300 - Rodovia Marechal
Rondon, até o ponto P03, inicial desta descrição”.
PERÍMETRO DA ÁREA 4 (PA4):
“Inicia-se no ponto definido como P04, na confluência do Córrego Capim Fino (IBGE), limite de município
entre Bauru e Agudos e a faixa de domínio do DER, da SP 300 - Rodovia Marechal Rondon, sentido
interior-capital, e segue por esta faixa até o trevo da SP 225 - Rodovia Engº João Baptista Cabral Rennó
(Bauru-Ipauçu), daí deflete à esquerda e segue pela faixa de domínio desta Rodovia até encontrar a Rua
Ibrahim Salim Haddad, lindeira ao loteamento Lago Sul, onde deflete à esquerda e segue por esta rua até
encontrar uma estrada rural; daí deflete à esquerda e segue acompanhando esta estrada até encontrar o
limite de município entre Bauru e Agudos; daí segue por seu alinhamento até encontrar a faixa de domínio
da ferrovia, daí deflete à esquerda, acompanhando a faixa não edificante da ferrovia até o ponto distante
500,00 metros, perpendicular à faixa de domínio do DER, da Rodovia Engº João Baptista Cabral Rennó;
daí deflete à direita e segue paralela a esta faixa de domínio, sentido NE, até o ponto de Coordenada
Geográfica X=699.570,7060; Y=523.372,1836, daí deflete à direita, rumo SE, seguindo em curva pela
divisa da Chácara Recanto do Sossego e antiga Fazenda Boa Sorte, até o ponto de Coordenada Geográfica
X=699.688,4627; Y=523.046,7651; daí deflete à esquerda, rumo NE, e segue paralela à Rodovia Engº
João Baptista Cabral Rennó - SP 225, por 1.637,80 metros; daí deflete à esquerda e segue perpendicularmente,
por 181,95 metros até outro ponto distante, perpendicularmente, 500,00 metros da faixa de domínio do
DER da Rodovia Engº João Baptista Cabral Rennó – SP 225; daí deflete à direita e segue paralela a mesma
faixa de domínio por 898,97 metros; daí deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da Estrada Municipal
sem denominação - BRU 024 até encontrar o alinhamento da Quadra 0940 do Setor 02; daí segue por este
alinhamento até interceptar o rumo do alinhamento do outro vértice da quadra; daí deflete à direita seguindo
o alinhamento das quadras até o ponto distante perpendicularmente, 500,00 metros da faixa de domínio do
DER – SP 300 - Rodovia Marechal Rondon; daí deflete à direita, rumo SE, e segue paralela ao alinhamento
dessa faixa de domínio até encontrar o Córrego Capim Fino (IBGE); daí deflete à esquerda, seguindo pelo
córrego até a faixa de domínio da SP 300 - Rodovia Marechal Rondon, sentido interior-capital até encontrar
o ponto P04, inicial desta descrição”.
PERÍMETRO DA ÁREA 5 (PA5):
“Inicia-se no ponto definido como P05, no alinhamento da faixa de domínio da SP 225 - Rodovia Engº João
Baptista Cabral Rennó, sentido Bauru-Ipauçu, no lado oposto ao loteamento Lago Sul, seguindo o
alinhamento da Rua Ibrahim Salim Haddad, lindeira ao loteamento Lago Sul (Coordenada Geográfica
X=698.027,8733; Y=522.830,2053), daí segue pelo alinhamento da faixa de domínio desta rodovia, sentido
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Jaú, até o trevo da SP 300 - Rodovia Marechal Rondon; daí deflete à esquerda, rumo NO, e segue pelo
alinhamento da faixa de domínio desta rodovia  até o trevo  da  SP 294 - Rodovia  Comandante  João
Ribeiro de  Barros, sentido  Marília; daí  deflete  à
esquerda, rumo SO, e segue pelo alinhamento da faixa de domínio desta rodovia até encontrar o trevo do
acesso à Rodovia SP 294; daí deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domínio do DER –
acesso SPA 294 até encontrar a rotatória da  Avenida  Elias  Miguel Maluf,  daí
Ref. Lei Nº 6.065/11contorna a rotatória e segue até encontrar o alinhamento da faixa de domínio do DER
– acesso SPA 294, segue por este alinhamento até encontrar novamente o trevo da SP 294 – Rodovia
Comandante João Ribeiro de Barros, daí deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da faixa de domínio
do DER desta rodovia até o limite do Município de Bauru com Piratininga, no
alinhamento do Rio Batalha; daí deflete à esquerda e segue acompanhando o rio por 500,00 metros,
perpendicularmente à faixa de domínio da rodovia; daí deflete à esquerda, acompanhando paralelamente o
limite dessa faixa até encontrar o loteamento Leão XIII; daí deflete à direita e segue contornando
consecutivamente os limites dos loteamentos Leão XIII, Parque Santa Cândida, Vila Industrial, Parque
Real, novamente Vila Industrial e Chácaras Cornélia, até o limite deste com o Condomínio Bosque da
Saúde (Coordenada Geográfica X=693.954,4233; Y=528.592,3866), onde deflete à direita e segue até
encontrar o ponto de Coordenada Geográfica X=693.952,9172; Y=528.517,3298, daí deflete à esquerda e
segue até encontrar o vértice noroeste da Quadra 3054 do Setor 5, no loteamento Parque Viaduto, daí
deflete à direita e segue contornando a quadra até encontrar o Condomínio Residencial Parque das
Andorinhas, onde deflete à direita e segue contornando consecutivamente os limites do Condomínio
Residencial Parque das Andorinhas, do Condomínio Residencial Parque dos Sabiás, loteamento Jardim
Vitória até encontrar o ponto de Coordenada Geográfica X=694.836,1694; Y=526.974,1092, daí deflete à
direita e segue por uma distância de 450,40 m até encontrar o ponto de Coordenada Geográfica
X=694.658,8031; Y=526.540,7607, daí  deflete  à  esquerda  e  segue até encontrar o ponto de Coordenada
Geográfica X=694.819,5757; Y=526.470,9492, daí deflete à esquerda e segue até encontrar o ponto de
Coordenada Geográfica X=694.855,5430; Y=523.653,7200, daí deflete à direita e segue no alinhamento
das quadras do Jardim Vitória até encontrar o loteamento Jardim Ouro Verde, daí segue contornando
consecutivamente, o loteamento Jardim Ouro Verde, Condomínio Residencial Monte Verde, loteamento
Residencial Parque Granja Cecília, até encontrar a Quadra 987 do Setor 5, onde deflete à direita contornando
a mesma até encontrar o loteamento Jardim Shangri-lá, daí deflete à direita e segue pelo limite do loteamento
até a Coordenada Geográfica X=696.710,6502; Y=525.905,7565, lindeira à Rua Rinaldo Franco de Camargo,
altura da Quadra 1087 do Setor 5; daí deflete à direita e segue contornando o limite da Chácara Santo
Antônio até encontrar o limite do Condomínio Residencial Jardins do Sul (Coordenada Geográfica
X=696.964,5524; Y=526.097,2926), daí deflete à direita e segue o limite do condomínio até o ponto de
Coordenada Geográfica X=697.504,9927; Y=526.325,4287, daí deflete à direita, rumo SE, por uma distância
de 911,90 m até encontrar o ponto de Coordenada Geográfica X=698.261,5063; Y=525.816,2715; daí
deflete à direita, rumo SO, por uma distância de 141,15 m até o ponto de Coordenada Geográfica
X=698.237,1318; Y=525.677,2464; daí deflete à direita, rumo SO, até o ponto de Coordenada Geográfica
X=697.890,1933; Y=525.170,7704, sendo que este alinhamento segue o mesmo da Quadra 0370 do Setor
02, do Jardim Imperial; daí deflete à esquerda, rumo SO, por uma distância de 172,46 m até encontrar o
ponto de Coordenada Geográfica X=697.844,0371; Y=525.004,6080; daí deflete à esquerda, rumo SO, até
o ponto de Coordenada Geográfica X=697.811,7277; Y=524.488,4279; daí deflete à direita, rumo SO, até
o ponto de Coordenada Geográfica X=697.715,5690; Y=524.295,3412; daí segue em curva, pela divisa
das propriedades até encontrar o vértice da Quadra 3066 do Setor 02, do loteamento Chácaras Cardoso; daí
segue contornando este loteamento até encontrar o ponto de Coordenada Geográfica X=697.959,2320;
Y=523.424,7871, na Quadra 3067 do Setor 02; daí deflete à direita e segue por uma distância de 598,53 m
até encontrar o ponto P05 de Coordenada Geográfica X=698.027,8733; Y=522.830,2053, no alinhamento
da faixa de domínio da SP 225 - Rodovia Engº João Baptista Cabral Rennó, inicial desta descrição”.
PERÍMETRO DA ÁREA 6 (PA6):
“Inicia-se no ponto definido como P06, na confluência do Rio Batalha, com o alinhamento da faixa de
domínio do DER da SP 294 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, sentido Bauru-Marília, (limite
dos Municípios de Bauru e Piratininga); daí segue por este alinhamento, sentido Bauru, até o trevo desta
rodovia com a SP 300 - Rodovia Marechal Rondon; daí deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da
faixa de domínio do DER desta rodovia até o trevo de acesso às Penitenciárias P1 e P2, Estrada Municipal
Eduardo de   Oliveira   Viana – BRU 004; daí deflete à esquerda, seguindo rumo SO, até o ponto distante
500,00 metros perpendicular ao alinhamento da faixa de domínio do DER da SP 300 - Rodovia Marechal
Rondon, daí segue paralelo ao alinhamento dessa faixa até encontrar a propriedade da CTEEP, antiga CESP
(Coordenada Geográfica X=696.077,9314; Y=535.102,9867); daí deflete à direita, rumo SO, por uma
distância de 402,31 m até encontrar o ponto de Coordenada Geográfica X=695.924,3545; Y=534.731,1419;
daí deflete à esquerda, rumo SO, por uma distância de 341,19 m (Coordenada Geográfica X=695.896,8631;
Y=534.391,0645), até encontrar o ponto distante, perpendicularmente 500,00 m do alinhamento da faixa de
domínio do DER da SP 294 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros; daí deflete à direita, rumo SO e
segue paralelo ao alinhamento desta faixa de domínio por uma distância de 1.529,82 m até encontrar o ponto
de Coordenada Geográfica X=694.634,2674; Y=533.527,2420; daí deflete à direita, rumo NO, por uma
distância de 85,99 m até encontrar o ponto de Coordenada Geográfica X=694.562,0773; Y=533.573,9680;
daí deflete à esquerda, rumo SO, por uma distância de 679,74 m até encontrar o ponto de Coordenada Geográfica
X=694.009,6173; Y=533.177,9390; daí deflete à direita, por uma distância de 655,47 m, rumo SO, até encontrar
o ponto de Coordenada Geográfica X=693.354,1893; Y=533.170,9609; daí deflete à esquerda, rumo SE, por
uma distância de 427,51 m até encontrar o ponto distante perpendicularmente, 500,00 m do alinhamento da
faixa de domínio do DER da SP 294 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (Coordenada Geográfica
X=693.411,8984; Y=532.747,3624); daí deflete à direita e segue paralela ao alinhamento dessa faixa de
domínio até encontrar o Rio Batalha, onde deflete à esquerda e segue por este até a confluência deste com a
faixa de domínio do DER, no ponto P06, inicial desta descrição”.
PERÍMETRO DA ÁREA 7 (PA7) - Águas Virtuosas:
“Inicia-se no ponto definido como P07, na confluência do loteamento Águas Virtuosas e o Rio Batalha
(Coordenada Geográfica X=695.630,5300; Y=521.1112,1900) e segue rumo NE até encontrar o vértice da
Quadra 3111 do Setor 05, por onde segue contornando até encontrar o vértice da Quadra 3110 do Setor 05,
daí deflete à direita e segue consecutivamente pelo alinhamento das Quadras 3110, 3103, 3102, 3095 do
Setor 05, daí segue por este alinhamento até encontrar a Quadra 3093 do Setor 05, daí deflete à direita e
segue consecutivamente pelo alinhamento da Quadra 3093 e 3094 do Setor 05, até o vértice desta, onde
deflete à esquerda e segue pelo alinhamento destas quadras até encontrar a Quadra 3086; daí deflete à
direita e segue contornando esta quadra até encontrar o vértice da Quadra 3085, por onde segue
consecutivamente pelo alinhamento das Quadras 3085, 3078,  3077,  por  onde  segue  contornando esta

quadra até encontrar o vértice da Quadra 3080 e 3081 do Setor 05 até encontrar a rua no alinhamento da
Quadra 3083; daí segue pelo alinhamento desta rua até encontrar a rua que passa entre as Quadras 3090 e
3098; daí deflete à esquerda e segue consecutivamente pelo alinhamento das Quadras 3098, 3099, 3106,
3107, 3114 e 3115 até o seu vértice, por onde segue pelo mesmo alinhamento até encontrar o Rio Batalha,
daí deflete à esquerda e segue o alinhamento do rio até encontrar o ponto P07, inicial desta descrição”.
PERÍMETRO DA ÁREA 8 (PA8) – Aterro Sanitário:
“Inicia-se no ponto definido como P08, de Coordenada Geográfica X=690.455,0000; Y=537.685,000, na
confluência do Córrego Gabiroba e segue rumo SE, por uma distância de 729,18 m até encontrar o limite da
área da Penitenciária; daí deflete à esquerda, à direita e novamente à esquerda, contornando a área da
Penitenciária até o ponto de Coordenada Geográfica X=691.247,5000; Y=536.740,0000; daí deflete à
esquerda e segue rumo SE até o ponto de Coordenada Geográfica X=691.575,0000; Y=536.352,5000; daí
deflete à esquerda e segue rumo NE por uma distância de 1.352,48 m até encontrar o ponto de Coordenada
Geográfica X=692.635,0000; Y=537.192,5000; daí deflete à esquerda, rumo NO, por uma distância de
359,38 m até o ponto de Coordenada Geográfica X=692.395,0000; Y=537.460,0000; daí segue rumo NO,
por uma distância de 1.309,37 m até o ponto de Coordenada Geográfica X=691.500,0000; Y=538.425,0000,
na confluência com o Córrego Gabiroba; daí deflete à esquerda e segue acompanhando o córrego até o
ponto P08, inicial desta descrição.”
PERÍMETRO DA ÁREA 9 (PA9) - Distrito de Tibiriçá:
“Inicia-se no ponto definido como P09, no encontro da Estrada Municipal BRU 007 - acesso ao Distrito de
Tibiriçá e da Rua Joaquim Ferraz da Silveira; daí continua pelo alinhamento desta rua (lado direito), até
encontrar a Estrada Municipal BRU 010, denominada Arthur Sartori; daí deflete à direita e segue rumo NE
até a confluência desta estrada com o loteamento Chácaras da Divisa de Tibiriçá; daí deflete à esquerda,
rumo SO até encontrar a Estrada Municipal BRU 12 - estrada de acesso ao Cemitério de Tibiriçá; daí
deflete à esquerda e segue pelo acesso ao cemitério até encontrar a Rua 5 de Novembro; daí deflete à direita
e segue rumo SO até encontrar a Quadra 0001 do Setor 06; daí continua pelo alinhamento desta quadra até
encontrar a faixa de domínio da ferrovia; daí deflete à esquerda e segue por esta faixa de domínio até o
ponto de Coordenada Geográfica X= 683.761,2691; Y=539.750,5117; daí deflete à esquerda, rumo NO até
o ponto de Coordenada Geográfica X= 683.747,0493; Y=539.760,9595; daí  deflete  à  direita,  rumo  NE
até  o  ponto  de  Coordenada  Geográfica  X=683.749,4495; Y=539.769,9604; daí deflete à esquerda, rumo
NO até o ponto de Coordenada Geográfica X= 683.725,6473; Y=539.775,5609; daí deflete à esquerda,
rumo SO até o ponto de Coordenada Geográfica X= 683.722,6470; Y=539.762,3596; daí deflete à direita
até o ponto de Coordenada Geográfica X= 683.684,7434; Y=539.770,1604; daí deflete à direita e segue
rumo NE até encontrar o ponto P09, inicial desta descrição”.
PERÍMETRO DA ÁREA 10 (PA10) - Vale do Igapó:
“Inicia-se no ponto definido como P10, na confluência da Quadra 1170 do Setor 03 e o lago (Coordenada
Geográfica X=711.394,2804; Y=527.392,8664), daí segue rumo NO, pelo alinhamento consecutivo das
Quadras 1170 e 1166 até encontrar o limite de município entre Bauru e Pederneiras, (Coordenada Geográfica
X=710.361,8858; Y=529.005,3893), daí deflete à esquerda e segue acompanhando o limite de município
até encontrar o alinhamento do loteamento (Coordenada Geográfica X=709.172,3697; Y=529.102,4525),
daí deflete à esquerda seguindo pelo alinhamento do loteamento, no alinhamento da Quadra 1560 do Setor
03, daí segue consecutivamente pelo alinhamento desta quadra e da Quadra 1561 do Setor 03, até o seu
vértice, daí segue pelo mesmo alinhamento, rumo SO, acompanhando o alinhamento do loteamento até
encontrar a Alameda Titi, na altura da Quadra 1603 do Setor 03, daí deflete à direita, rumo SO e segue pelo
alinhamento desta via até encontrar a Quadra 1484 do Setor 03, por onde segue até o seu vértice, daí deflete
à esquerda, seguindo consecutivamente pelo alinhamento das Quadras 1484, 1481, 1470, 1469, 1468 e
1467 seguindo até o vértice desta, daí deflete à esquerda e segue com o rumo NE, pelo alinhamento desta
até encontrar a Alameda do Futebol, por onde segue pelo limite do loteamento até o vértice da Quadra 1485
do Setor 03, daí deflete à direita e segue pelo alinhamento desta quadra até seu vértice, daí deflete à direita,
seguindo pelo limite do loteamento no alinhamento da Quadra 1172 do Setor 03 até seu vértice, daí deflete
à direita, rumo SE, pelo limite do loteamento até encontrar o vértice da Quadra 1175 do Setor 03, daí
deflete à esquerda, seguindo o limite do loteamento e acompanhando a Quadra 1175 do Setor 03 no Córrego
Campo Novo. Limite do município entre Bauru e Agudos até encontrar o vértice da Quadra 1173 do Setor
03, daí deflete à esquerda, seguindo pelo alinhamento desta quadra até encontrar a Alameda das Andorinhas,
daí deflete à direita e segue acompanhando esta via até encontrar o vértice da Quadra 1170 do Setor 03, daí
segue por esta via, acompanhando o alinhamento da quadra até encontrar o seu próximo vértice, daí deflete
à direita e segue contornando o alinhamento da quadra até encontrar o lago, daí deflete à esquerda e segue
acompanhando a margem do lago até encontrar o ponto P10, inicial desta descrição”.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis nº 493, de 30 de
abril de 1.956; nº 721, de 15 de dezembro de 1.958; nº 840, de 07 de outubro de 1.960; nº 1.034, de 16 de
outubro de 1.963; nº 1.110, de 10 de novembro de 1.964; nº 1.165, de 06 de setembro de 1.965; nº 1.177,
de 29 de outubro de 1.965; nº 1.194, de 25 de novembro de 1.965; nº 1.561, de 11 de março de 1.971; nº
1.785, de 19 de dezembro de 1.973; nº 1.998, de 28 de dezembro de 1.976; nº 2.006, de 06 de abril de
1.977; nº 2.118, de 11 de dezembro de 1.978; nº 2.169, de 22 de outubro de 1.979; nº 2.297, de 23 de julho
de 1.981; nº 2.335, de 16 de dezembro de 1.981; nº 2.618, de 02 de dezembro de 1.985; nº 2.718, de 09 de
dezembro de 1.986; nº 2.752, de 19 de maio de 1.987; nº 2.774, de 12 de novembro de 1.987; nº 3.493, de
02 de outubro de 1.992; nº 3.877, de 10 de maio de 1.995; nº 4.130, de 26 de setembro de 1.996; nº 4.227,
de 10 de julho de 1.997; nº 4.235, de 14 de agosto de 1.997; nº 4.270, de 22 de dezembro de 1.997; nº
4.505, de 14 de janeiro de 2.000; nº 4.847, de 14 de junho de 2.002; nº 5.004, de 29 de agosto de 2.003; nº
5.216, de 14 de dezembro de 2.004; nº 5.331, de 21 de fevereiro de 2.006; nº 5.447, de 08 de maio de
2.007; nº 5.478, de 21 de setembro de 2.007; nº 4.600, de 13 de novembro de 2.000; nº 5.509, de 14 de
dezembro de 2.007; nº 5.586, de 03 de junho de 2.008; nº 5.587, de 03 de junho de 2.008.

Bauru, 28 de abril de 2.011.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL
MAURÍCIO PONTES PORTO

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
RODRIGO RIAD SAID

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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DECRETO Nº 11.530, DE 27 DE ABRIL DE 2.011
P. 49.938/07 ap. 18.020/94 (capa ) Permite ao servidor público municipal LUIZ LOURENÇO DE
MELLO o uso de um imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru/ SP.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo
51 da Lei Orgânica do Município de Bauru e mais o que consta no processo administrativo nº 49.938/
2.007,

D E C R E T A
Art. 1º Fica permitido ao Sr. LUIZ LOURENÇO DE MELLO o uso de um imóvel de propriedade

da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Pedro Fernandes, 12-24, Vila Ipiranga, na cidade de Bauru-SP.
                  Art. 2º   Do termo de permissão deverão constar, dentre outras condições, obrigatoriamente as
seguintes:

a) prazo determinado de 02 (dois) anos para o uso, contado a partir do dia 04 de setembro
de 2.010, podendo ser rescindido o termo de permissão antes desse prazo, conforme conveniência da
Administração;

b) utilização do imóvel com a exclusiva finalidade de moradia visando a realização da
vigilância da EMEI Chapeuzinho Vermelho;

c) devolução do imóvel por desvio de finalidade ou interesse do Município 30 (trinta)
dias depois de notificado o Permissionário;

d) manutenção guarda e conservação do imóvel por parte do Permissionário, o qual assumirá a
responsabilidade por todos os fatos decorrentes do uso;

e) a responsabilidade exclusiva do Permissionário por toda e qualquer edificação ou
benfeitoria a ser introduzida no imóvel, sendo que as mesmas não serão objetos de indenização por parte do
Município quando da devolução do imóvel;

f) a responsabilidade do Permissionário pela solicitação da ligação de energia elétrica
junto a CPFL, bem como a ligação de água junto ao DAE, comprometendo-se igualmente a solicitar àqueles
órgãos os desligamentos de tais serviços quando da desocupação do imóvel;

g) a responsabilidade do Permissionário de manter em dia o pagamento das contas de
energia elétrica, água e esgoto, sob pena de ter rescindida a permissão de uso do imóvel;

h) a obrigatoriedade por parte do Permissionário da remessa mensal dos comprovantes
dos pagamentos acima indicados para a Divisão de Administração e Expediente da Secretaria Municipal da
Educação;

i) a responsabilidade do Permitente, através da Divisão de Expediente da Secretaria
Municipal da Educação, pela fiscalização do cumprimento da obrigatoriedade descrita na alínea “h”,
remetendo os comprovantes para a Comissão dos Próprios Municipais;

j) a responsabilidade do Departamento que responde pelo imóvel objeto da permissão
em acompanhar o cumprimento das cláusulas estabelecidas no Termo firmado entre as partes;

k) onerosidade da permissão.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 27 de abril de 2.011.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL
MAURÍCIO PONTES PORTO

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
VERA MARIZA REGINO CASÉRIO

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 11.533, DE 03 DE MAIO DE 2.011
P. 50.866/10 Ap.45.533/10 (capa) Designa os integrantes do Conselho de Usuários de Transporte
de Passageiros do Município de Bauru.

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

D E C R E T A
Art. 1º Ficam designados para compor o Conselho de Usuários de Transporte de Passageiros

do Município de Bauru, para um período de 1 (um) ano  a contar da posse, as pessoas a seguir indicadas
pelas instituições, nos termos da Lei nº 3.361, de 23 de maio de 1.991 e suas alterações.
Prefeitura Municipal de Bauru
Titular: Sérgio Ricardo Correa Alberto
Suplente: Simone Alves da Silva
CUT-Central Única dos Trabalhadores do Estado de São Paulo
Titular: Ailton Ricardo da Cruz
Suplente: Plínio Mércio Baldone
Sindicato dos Taxistas, Caminhoneiros e Transportadores Autônomos de Bauru e Região
Titular: José Fernandes de Oliveira Neto
Suplente: Erasmo César Pontes Silva
Transportes Coletivos Cidades Sem Limites Ltda
Titular: José Rafael Sanches
Suplente: Elias Leonel de Matos
Baurutrans CN Transportes Ltda

Titular: Palmira J. Calandrin Pelição
Suplente: José Geraldo Finocchio de Carvalho
Empresa Grande Bauru
Titular: Amilton Firmino dos Santos
Suplente: Geraldo Pereira Junior
Conselho dos Pastores Evangélicos de Bauru
Titular: Ubiratan Cássio Sanches
Suplente: Claudinei Celso dos Santos Rocha
Federação da União das Associações de Moradores de Bauru e Região Centro-Oeste
Titular: Rubens Roberto R. de Souza
Titular: Flávio Losav Ferreira
Suplente: Pedro Valentin Benedito
Suplente: Martins Silva
União das Associações de Moradores de Bauru
Titular: Santino Ferreira da Silva
Titular: Daniel Cavalcanti
Suplente: Fernando Augusto Geremias
Suplente: Adriano Albino
Sindicato dos Contabilistas
Titular: Rinaldo Marcelo Perini
Suplente: Antonio Donizete Vieira
Bispado Bauru – Cúria Diocesana
Titular: Sérgio Luiz Amaral Garcia
Suplente: Antonio Moya
Sindicato dos Trabalhadores de Veículos Rodoviários de Bauru – SINDTRAN
Titular: Paulo Sérgio de Souza Dantas
Suplente: Luis Antonio da Silva
União Municipal dos Estudantes Secundaristas - UMESB
Titular: Vinícius França
Federação das Associações e Entidades da Organização Social do Estado de São Paulo – FAEOSESP
Titular: Paulo Roberto dos Santos Amaral
Titular: Lúcia Elena Zuccari Nava
Suplente: Laudeci Severino da Silva
Suplente: Luis Carlos Fernandes
Diretório Central dos Estudantes de 3º Grau
Titular: Marcele Tonelli de Oliveira
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP
Titular: Itamar Crivelli
Suplente: Giane de Fátima Vaz

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

Bauru, 03 de maio de 2.011.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL
MAURÍCIO PONTES PORTO

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

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO  N° 11.528, DE 26 DE ABRIL DE 2.011
P. 49.595/08 Permite ao servidor público municipal JOSÉ BERTALDI CANO o uso de um imóvel
de propriedade do Município de Bauru.

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

D E C R E T A
Art. 1º Fica permitido a JOSÉ BERTALDI CANO o uso de um imóvel de propriedade do

Município de Bauru, localizado na rua Severino de Souza, quadra 05, Bairro Araruna, na cidade de Bauru/SP.
Art. 2° Do termo de permissão deverão constar, dentre outras condições, obrigatoriamente

as seguintes:
a) Prazo determinado de 02 (dois) anos para o uso, contado a partir do dia 14 de janeiro de 2.011,
podendo ser rescindido o Termo de Permissão antes desse prazo, conforme conveniência da Administração;
b) Utilização do imóvel com a exclusiva finalidade de moradia, visando a realização da vigilância
da EMEF Etelvino Rodrigues Madureira;
c) Devolução do imóvel por desvio de finalidade ou interesse do Município em 30 (trinta) dias
após notificado o Permissionário;
d) Manutenção, guarda e conservação do imóvel por parte do Permissionário, o qual assumirá a
responsabilidade por todos os fatos decorrentes do uso;
e) A responsabilidade exclusiva do Permissionário por toda e qualquer edificação ou benfeitoria a
ser introduzida no imóvel, sendo que as mesmas não serão objetos de indenização por parte do Município
quando da devolução do imóvel;
f) A responsabilidade do Permissionário pela solicitação da ligação de energia elétrica junto a
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PROJETOS  DE LEI
enviados à Câmara Municipal

PROJETO    DE    LEI    Nº    35/11
P. 7.924/90               Autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à CIESP–CENTRO DAS INDÚSTRIAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica do Município
de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Executivo autorizado a doar à CIESP – CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO dois lotes de terreno localizados no Distrito Industrial I, com as seguinte
descrições:
Setor 03, Quadra 1633, Lote 20 Distrito Industrial I
Um terreno localizado com frente para a área de preservação, distante 174,00 metros da Rua Joaquim
Marques de Figueiredo, identificado como Lote Q da quadra 06 do loteamento denominado Distrito Industrial
I, nesta cidade de Bauru, SP, medindo 24,00 metros de frente e de fundos, por 16,00 metros de cada lado,
confinando pela frente com a referida área de preservação, pelo lado direito de quem da área de preservação
olha para o imóvel, confronta com o lote L, pelo lado esquerdo com o lote L e pelos fundos também com o
lote L, encerrando uma área de 384,00 metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura
Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 95.020 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru,
encontrando-se caracterizado pelo desenho S.P. nº 4.571 e  avaliado por R$ 30.720,00 (Trinta mil, setecentos
e vinte reais).
Setor 03, Quadra 1633, Lote 19 Distrito Industrial I
Um terreno localizado no lado par, quarteirão 07 da Rua Joaquim Marques de Figueiredo, distante 248,00
metros mais a curva de esquina com raio igual a 15,75 metros da rua Júlio Machado Santos, identificado
como lote K da Quadra 06, do Loteamento denominado Distrito Industrial I, nesta cidade de Bauru, SP,
medindo 19,65 metros de frente e de fundos, por 10,25 metros de cada lado, confrontando pela frente com
a referida Rua  Joaquim Marques de Figueiredo, pelo lado direito de quem da via pública olha para o
imóvel, divide com o lote J, pelo lado esquerdo com o lote L e pelos fundos com o lote L, encerrando uma
área de 201,41 metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru,
conforme Matrícula nº 95.014 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado
pelo desenho S.P. nº 4571 e avaliado por R$ 16.113,00 (Dezesseis mil, cento e treze reais).

Art. 2º Os imóveis descritos no art. 1º, alíneas “a” e “b” já se encontram ocupados pela sede
da empresa Donatária, e passará a integrar a área já doada pela Lei Municipal nº 3.317, de 12 de março de
1.991 alterada pela Lei Municipal nº 3.454, de 27 de abril de 1.992.

Art. 3º A Donatária obriga-se a desenvolver no local suas atividades estatutárias que visam
preservar os interesses gerais das indústrias e de seus associados, bem como cooperar com os Poderes
Públicos no estudo e solução de problemas que se relacionem com a indústria e seu desenvolvimento.

Art. 4º Os imóveis descritos no artigo 1º fica gravado com a cláusula de inalienabilidade
pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar da publicação da lei doadora, nos termos do artigo 15 da Lei Municipal
nº 5.198, de 22 de outubro de 2.004.

Art. 5º Não poderá a Donatária, por si ou por seus sucessores, dar outra destinação aos imóveis
recebidos, nem aliená-los, mesmo depois de decorrido o prazo que trata o artigo anterior, sem anuência
expressa do Prefeito Municipal, que analisará a conveniência ou não da mudança da destinação, se nisso
implicar a alienação.

Art. 6o O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores tornará nula, de pleno direito,
a doação feita, revertendo os imóveis ao patrimônio municipal, sem que assista direito às acessões nele
introduzida.

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

CPFL, bem como a ligação de água junto ao DAE, comprometendo-se igualmente a solicitar àqueles órgãos
os desligamentos de tais serviços quando da desocupação do imóvel;
g) A responsabilidade do Permissionário de manter em dia o pagamento das contas de energia
elétrica, água e esgoto, sob pena de ter rescindida a permisssão de uso do imóvel;
h) A obrigatoriedade por parte do Permissionário da remessa mensal dos comprovantes dos
pagamentos acima indicados para a Divisão de Administração e Expediente da Secretaria Municipal da
Educação;
i) A responsabilidade do Permitente, através da Divisão de Expediente da Secreteria Municipal da
Educação, pela fiscalização do cumprimento da obrigatoriedade descrita na alínea “h”, remetendo os
comprovantes para a Comissão dos Próprios Municipais;
j) A responsabilidade do Departamento que responde pelo imóvel objeto da permissão em
acompanhar o cumprimento das cláusulas estabelecidas no Termo firmado entre as partes;
k) Onerosidade da Permissão.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 26 de abril de 2.011.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

VERA MARIZA REGINO CASÉRIO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO

              DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
28, abril, 2.011

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso
projeto de lei que, uma vez aprovado irá autorizar o Executivo a doar uma área de terreno à CIESP–Centro
das Indústrias do Estado de São Paulo.

A Lei nº 3.317, de 12 de março de 1.991 autorizou a doação de uma área com 4.002,41 metros
quadrados para a CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo.

Quando da lavratura da escritura constatou-se que parte da área não encontrava em nome da
Prefeitura e, portanto, não poderia ter sido incluída na doação.

Assim, a Lei nº 3.454, de 27 de abril de 1.992 alterou o artigo 1º da lei doadora descrevendo uma
área com 3.417,00 metros quadrados, excluindo-se dois lotes identificados como setor 03, quadra 49, Lotes
G e H do Parque Paulista, de propriedade do Sr. João Uehara.

Com a promessa de doação por parte do particular as áreas foram decretadas de utilidade púbica
através do Decreto nº 5.951, de 11 de outubro de 1.990 para serem integradas ao Distrito Industrial I e
futuramente serem doadas para a CIESP complementando a área originalmente prometida e autorizada pela
Lei nº 3.317, de 12 de março de 1.991.

A CIESP lavrou escritura dos 3.417,00 metros quadrados e registrou conforme Matrícula nº
51.811 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru.

Os anos se passaram, a CIESP encontra-se na posse dos lotes que não foram incluídos na doação
e os mesmos já foram integrados ao patrimônio público municipal com a regularização do Distrito Industrial
I, conforme Matrículas nº 95.020 e 95.014 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru.

Assim, a empresa solicita a doação dos dois lotes para viabilizar a regularização de suas instalações.
A doação ora proposta encontra amparo no artigo 15 da Lei nº 5.198, de 22 de outubro de 2.004

e foi aprovada por unanimidade de votos pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - CADEM,
conforme Ata da reunião realizada no dia 10 de novembro do corrente ano, sendo que nenhuma restrição foi
feita pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e de Planejamento.

Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
Atenciosas saudações,
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO Nº 6.357/11 – PROCESSO Nº 20.914/10 e_doc nº 13.506/11 - CONTRATANTE: Município
De Bauru - CONTRATADA: Lpziglio Comércio e Serviços LTDA – EPP. - OBJETO: A CONTRATADA
obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE 03 (três) nobreaks 1400 va, modelo ups professional full range,
marca TS SHARA, melhor descrito no Anexo I do Edital nº 187/10 e nos termos de sua proposta anexa ao
Processo nº 20.914/2010. - VALOR TOTAL: R$ 1.155,00 - PRAZO: 12 (doze) meses – MODALIDADE:
Pregão Presencial nº 53/10 – PROPONENTES: 07 - ASSINATURA: 18/04/11, conforme art. 61, parágrafo
único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.

CONTRATO Nº 6.354/11 – PROCESSO - Nº 20.914/10 (E-doc nº 13.686/11) - CONTRATANTE:
Município de Bauru - CONTRATADA: Tecnologia e Engenharia da Computação Ltda - OBJETO: A
CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE 01 (UM) MONITOR 18,5’’, MODELO 185VW9,
MARCA PHILIPS E 02 (DOIS) MONITORES, MODELO W2353V, MARCA LG, melhor descrito no
Anexo I do Edital nº 187/10 e nos termos de sua proposta anexa ao Processo nº 20.914/2.010 - VALOR
TOTAL: R$ 1.540,00 - VALIDADE: 12 (doze) meses – MODALIDADE: Pregão presencial nº 53/10 –
PROPONENTES: 07 ASSINATURA: 19/04/11, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1.993.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0250935-75/2008/MCIDADES/CAIXA
CONTRATADO: Município de Bauru CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal OBJETO: O presente
instrumento tem por objetivo alterar o item nº 16 da clausula 16º do contrato de repasse nº º 0250935-75/
2008/mcidades/caixa, de 30/04/2008 vinculado ao Termo de Compromisso nº º 0250935-75/2008/mcidades/
caixa , realizado segundo termos do Programa Habitação de Interesse Social do Ministério das Cidades,
que passa ter a seguinte redação: “ Clausula 16º - da vigência: a vigência deste contrato de repasse/termo de
compromisso iniciar –se-á na data de sua assinatura encerrado- se no dia 20 de junho de 2011 possibilitada
sua prorrogação e mediante aprovação da CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato superveniente
que impeça a consecução do objeto no prazo acordado.”

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0250931-37/2008/MCIDADES/CAIXA
CONTRATADO: Município de Bauru CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal OBJETO: O presente
instrumento tem por objetivo altera o item nº 16 da clausula 16º do contrato de repasse nº 0250931-37/
2008mcidades/caixa, de 30/04/2008 vinculado ao Termo de Compromisso nº  0250931-37/2008/mcidades/
caixa , realizado segundo termos do Programa Habitação de Interesse Social do Ministério das Cidades,
que passa ter a seguinte redação: “ Clausula 16º - da vigência: a vigência deste contrato de repasse/termo de
compromisso iniciar –se-á na data de sua assinatura encerrado- se no dia 20 de junho de 2011 possibilitada
sua prorrogação e mediante aprovação da  CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato superveniente
que impeça a consecução do objeto no prazo acordado.”
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Seção II
Secretarias Municipais

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 14/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da
Portaria nº 718/2011, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vaga ora existente e que vierem a surgir e são relativos ao
cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecidas às ordens classificatórias, durante o prazo de validade
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo Capítulo
II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de validade do
Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos remanescentes,
aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor
Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor
Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos,
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10) e demais
legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. Os cargos, as vagas, as escolaridades/pré-requisitos e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II
deste Edital.
7. As datas, os locais e horários de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 24 (vinte e quatro) de maio de 2011.
8. A descrição das Atribuições Básicas do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
10. As contratações serão pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DAS VAGAS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS, DOS
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DAS JORNADAS DE TRABALHO E DO VALOR DA
INSCRIÇÃO:

Cargo: Especialista em Saúde Médico - SANITARISTA
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional
de Medicina (CRM) e Residência em Medicina Preventiva e Social ou Equivalente ou Especialização em
Saúde Coletiva ou Equivalente ou Título de Especialista em Saúde Pública.
Vencimentos¹: R$ 3.360,00

Benefícios²: R$ 230,00
*Jornada Básica de Trabalho: 20 horas/semanais
**Jornada Especial de Trabalho: 24, 36 e 40 horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 30,00
* Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 3.360,00
**Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 3.360,00 + R$ 672,00 de jornada suplementar.
   Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 3.360,00 + R$2.688,00 de jornada suplementar.
   Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 3.360,00 + R$ 3.360,00 de jornada suplementar.
OBS: O ingresso nas Jornadas Especiais de Trabalho dar-se-á por solicitação do interessado ou por
necessidade e interesse público, mediante a anuência do mesmo, ficando condicionado à disponibilidade
de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.950/10.
Além da jornada de trabalho os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “Plantão
extra” junto aos serviços de atendimentos ininterruptos (Máximo de 08 plantões/mês) percebendo
por estes o valor R$ 4.838,40 de acordo com a Lei Municipal nº 5.950/10.

Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde Médicos da Lei Municipal nº
5.950/2010 (Sujeito a alteração após dissídio).
² Benefícios – Vale-Compras (R$ 230,00) .
  lmente: O candidato deverá comparecer no endereço indicado e no período estabelecido no Item 2 deste
Capítulo, para providenciar a Efetivação de sua inscrição, devendo, para tanto, apresentar a seguinte
documentação: Cédula de Identidade RG (original), CPF (original), Formulário de Inscrição (preenchido
via internet ou presencialmente nos termos indicados no Item 2.2 deste Capítulo) e Comprovante de
Depósito Identificado referente à Taxa de Inscrição, efetuado conforme instruções estabelecidas no Item
2.1 também deste Capítulo.

b) Efetivação da Inscrição Via Fax: O candidato deverá enviar ao DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, através do Fax nº (14)32351081,
o Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado, e o Comprovante de Recolhimento da
Taxa de Inscrição ou Comprovante de Isenção da Taxa de Inscrição (Conforme previsto no Capítulo
VII, deste edital). A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos
indicados neste item 2. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado
de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos à título de Taxa de Inscrição.
O candidato que optar pela Efetivação de sua Inscrição via Fax, deverá apresentar na data designada para
realização da Prova o Formulário de Inscrição Original acompanhado do Comprovante de Envio do Fax.

3. Inscrição Por Procuração: Em caso de Inscrição por Procuração, o Procurador, devidamente constituído
exclusivamente para este ato, deverá apresentar no ato da Inscrição: o Formulário de Inscrição, devidamente
preenchido, o Instrumento de Mandato (Procuração), Identidade do Procurador (original e cópia), o
Comprovante de Depósito Identificado referente ao recolhimento da Taxa de Inscrição (vide Item 2.1),
bem como Cópias Legíveis da Cédula de Identidade RG e CPF do candidato que representa. Ficará
dispensado de apresentar o Instrumento de Mandato aquele que apresentar, na Efetivação da
Inscrição, o Formulário de Inscrição já preenchido e assinado pelo próprio candidato.

3.1) Será exigido 01 (um) Instrumento de Mandato por candidato e este ficará retido na Efetivação da
Inscrição, salientando que o candidato e seu procurador são responsáveis pelo preenchimento e informações
prestadas ao cadastro, arcando com eventuais erros.

4. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de
Inscrição, sendo este efetuado via internet ou presencialmente.

4.1) As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato,
reservando-se à Prefeitura Municipal de Bauru o direito de excluir do Concurso Público aquele que não
preencher o documento oficial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais aos cargos abaixo
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de
1.988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão
do Ensino Superior em Medicina, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou
Particular, devidamente registrado no órgão competente, Residência ou Especialização na respectiva área,
bem como Registro no CRM) e os documentos necessários à investidura do cargo indicado no Capítulo
XIII, Item 4 deste Edital;
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/
94 (artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da
entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em
convocação própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da

Secretaria da Administração
Richard Vendramini

 Secretário
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inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.
3. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições
exigidos para o Concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas PRESENCIALMENTE
ou por FAX, no período de 02 de maio de 2011 a 06 de maio de 2011, das 09h:00min às 16h:00min
(horário de Brasília/DF), no DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana,
Bauru/SP, CEP 17020-310, ou através de envio do Formulário de Inscrição e do Comprovante de
Recolhimento da Taxa de Inscrição através de Fax nº (14)32351081, devendo o candidato adotar os
seguintes procedimentos:
2.1) Recolhimento da Taxa de Inscrição – O candidato deverá recolher a Taxa de Inscrição através de
Depósito Bancário Identificado, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), importância não restituível sob
qualquer hipótese, que deverá ser efetuado em dinheiro, diretamente nas Agências da Caixa Econômica
Federal (CEF), na Conta nº 20.073-2, Agência nº 0290, Operação 006, da Prefeitura Municipal de
Bauru. Não serão aceitos depósitos em cheque e depósitos efetuados nos terminais eletrônicos
(envelopes), via postal, transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas
ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o
recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será
cancelada.

2.2) Preenchimento do Formulário de Inscrição – O candidato terá 02 (duas) opções para
providenciar o preenchimento do Formulário de Inscrição, sendo elas: via internet ou presencialmente.
a) Preenchimento do Formulário de Inscrição Via Internet: O Formulário de Inscrição estará
disponibilizado, via internet, no período designado para inscrições (vide Item 2), através do site:
www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_administracao/concursos.aspx
b) Preenchimento do Formulário de Inscrição Presencialmente: O candidato poderá dirigir-se ao
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, no endereço indicado no Item 2 deste Capítulo, no período designado para inscrições,
para providenciar o preenchimento de seu Formulário de Inscrição.

2.3) Efetivação da Inscrição – O candidato terá 02 (duas) opções para providenciar a Efetivação
de sua Inscrição, sendo elas: presencialmente ou via fax.
a) Efetivação da Inscrição Presencialmente: O candidato deverá comparecer no endereço indicado e no
período estabelecido no Item 2 deste Capítulo, para providenciar a Efetivação de sua inscrição, devendo,
para tanto, apresentar a seguinte documentação: Cédula de Identidade RG (original), CPF (original),
Formulário de Inscrição (preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Item 2.2
deste Capítulo) e Comprovante de Depósito Identificado referente à Taxa de Inscrição, efetuado conforme
instruções estabelecidas no Item 2.1 também deste Capítulo.
b) Efetivação da Inscrição Via Fax: O candidato deverá enviar ao DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, através do Fax nº (14)32351081,
o Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado, e o Comprovante de Recolhimento da
Taxa de Inscrição ou Comprovante de Isenção da Taxa de Inscrição (Conforme previsto no Capítulo
VII, deste edital). A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos
indicados neste item 2. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado
de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos à título de Taxa de Inscrição.
O candidato que optar pela Efetivação de sua Inscrição via Fax, deverá apresentar na data designada para
realização da Prova o Formulário de Inscrição Original acompanhado do Comprovante de Envio do Fax.
3. Inscrição Por Procuração: Em caso de Inscrição por Procuração, o Procurador, devidamente constituído
exclusivamente para este ato, deverá apresentar no ato da Inscrição: o Formulário de Inscrição, devidamente
preenchido, o Instrumento de Mandato (Procuração), Identidade do Procurador (original e cópia), o
Comprovante de Depósito Identificado referente ao recolhimento da Taxa de Inscrição (vide Item 2.1),
bem como Cópias Legíveis da Cédula de Identidade RG e CPF do candidato que representa. Ficará
dispensado de apresentar o Instrumento de Mandato aquele que apresentar, na Efetivação da
Inscrição, o Formulário de Inscrição já preenchido e assinado pelo próprio candidato.
3.1) Será exigido 01 (um) Instrumento de Mandato por candidato e este ficará retido na Efetivação da
Inscrição, salientando que o candidato e seu procurador são responsáveis pelo preenchimento e informações
prestadas ao cadastro, arcando com eventuais erros.
4. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de
Inscrição, sendo este efetuado via internet ou presencialmente.
4.1) As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato, reservando-se à Prefeitura Municipal de Bauru o direito de excluir do Concurso Público
aquele que não preencher o documento oficial de forma completa e correta e/ou fornecer dados
inverídicos ou falsos.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:

1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos, portadores de deficiência nos termos
indicados no Capítulo VI ou não, que necessitarem de condições especiais para realização da prova, deverão
requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das condições
especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio de fiscal para leitura da prova,
auxílio de fiscal para transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais
deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico,
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como

a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.

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

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA:

1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº
3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito
de inscrever-se para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência
de que são portadoras.

2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

3. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas
no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de
Justiça e na Lei Municipal nº 5.215/04.

4. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do
Decreto Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação das provas.
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a no
Formulário de Inscrição preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Capítulo
IV, Item 2.2.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, Item 2.3, o candidato portador de
deficiência deverá apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo
de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há seqüelas que assegurem a adaptação
de sua prova, informando ainda, o nome do candidato,  seu documento de identidade (RG), número do CPF
e opção de Cargo.
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser anexado ao Formulário de Inscrição no ato de
Efetivação da Inscrição indicada no Capítulo IV, Item 2.3.
7. Além do já determinado, o candidato portador de deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se
deseja concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência.

8. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.

9. O candidato portador de deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de
figurar na lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de portadores de deficiência.

10. O candidato portador de deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado,
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada por junta
médica composta por profissionais da Prefeitura Municipal de Bauru, objetivando verificar se a deficiência
se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há
compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos
37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:

10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.

10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato portador de deficiência à avaliação tratada no Item 10.

10.3) O candidato portador de deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá
o direito de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.

10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.

10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação
necessária para tanto.

11. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos portadores de deficiência ou por
reprovação no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais
candidatos com estrita observância à ordem classificatória.

12. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos portadores de deficiência.

13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital
e não será devolvido ao candidato ou a seu procurador.

14. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:

1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano
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corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.

2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição,
ficando o candidato inteiramente responsável pelas informações prestadas, respondendo civil e criminalmente
pelo teor das afirmativas.

3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.

4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos
deverão apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), juntamente com o
Formulário de Inscrição devidamente preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados
no Capítulo IV, Item 2.2, documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais
públicos e/ou privados do Município de Bauru/SP (original ou cópia condicionada à apresentação do original).

5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição:
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do
setor / área / departamento.

6. Em caso de inscrição efetuada através de Procuração, o Procurador devidamente constituído deverá
apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), além dos documentos já indicados no
Item 3 do Capítulo IV, documento comprobatório de doação de sangue no ano corrente efetuada pelo
candidato outorgante, em hospitais públicos e/ou privados no Município de Bauru/SP.

7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.

8. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado.

9. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada automaticamente.

10. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolha a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo
IV.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO:

1. O concurso regulado pelo presente Edital será realizado na modalidade de “Provas”, com caráter
Eliminatório e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Especialista em Saúde Médico - SANITARISTA

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos e Legislação

Nº Questões: 40

Peso: 100

Caráter: Eliminatório e Classificatório

Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde Médico -
SANITARISTA, será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
(2.1) Especialista em Saúde Médico - Sanitarista: Prova Objetiva – A Prova Objetiva, de caráter
Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para realizar-se no dia 29 (vinte e
nove) de maio de 2011, será composta por 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04
(quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do
Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03
(três) horas, sendo considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50% (cinqüenta por cento) de
acerto.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:

1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no
Diário Oficial do Município de Bauru, em 24 (vinte e quatro) de maio de 2011.

2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário
constante do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item 1
deste Capítulo.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido dos seguintes documentos:
Formulário de Inscrição Original acompanhado do Comprovante de envio do Fax, ou Protocolo de
Inscrição devidamente efetivado pelo DRH, 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 reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.

5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com
clareza a identificação do candidato.

6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência do
candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma
segunda chamada de provas.

7. O candidato não poderá ausentar-se das salas em que serão aplicadas as provas, sem o acompanhamento
de um fiscal.

8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova
Objetiva, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.

9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua
aplicação.

10. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da
aplicação da prova.

11. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre
os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras,
celulares ou qualquer outro meio eletrônico.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA CLASSIFICAÇÃO:

1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico - Sanitarista,
terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois e meio) pontos a cada questão correta.
A nota final corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado aquele que
obtiver, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada
5. Os resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.

6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para correspondência
e demais dados, junto ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº
14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, inclusive após divulgação do resultado final.

7. Da divulgação do Resultado da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo
para o qual se inscreveu.

8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de
acordo com sua conveniência e oportunidade.

9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:

a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03).

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:

1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e
interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru.
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado
neste Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.

3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo,
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues
pelo candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal de Administração. Não
serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e
que constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual
o Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como
seu número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto
anteriormente.
11. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº 14-60,
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos,
desde que às suas expensas.

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeitura Municipal de Bauru e
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publicado no Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada:

a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;

b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;

c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;

d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;

e) a não registrar antecedentes criminais;

f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no decorrer
do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos direitos
decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço
indicado no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles
assinalados.
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 718/2011.

                                                                                      ANEXO I

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO - SANITARISTA
Prestar atendimento de urgência e emergência, priorizando, a gravidade do caso.
Prestar atendimentos médicos mediante agendamento.
Zelar pelo uso correto dos materiais utilizados.
Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais órgãos.
Realizar perícias e elaborar documentos médicos.
Implementar ações para promoção da saúde.

    ANEXO II

     CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – SANITARISTA
PROVA OBJETIVA:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
BIBLIOGRAFIA
1. São Paulo. Secretaria Estadual de Saúde. Norma Técnica de Imunização e Suplemento da Norma
Técnica do Programa de imunização, Introdução de Novas Vacinas no Calendário Estadual de
Imunização da Secretaria e Estado da Saúde de São Paulo.  Disponível em http://
www.cve.saude.sp.gov.br/htm/imuni/imuni_vac.html e http://www.cve. saude. sp.gov.br/htm/imuni /pdf/
imuni10_suple_norma_rev.pdf.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Série Pactos pela Saúde Volume
4, 2006. Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica
_nacional_atencao_basica_2006.pdf.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de vigilância epidemiológica. 7ª. ed. Brasília: Ministério da Saúde,
2009. 816 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). Disponível em http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/
pdf/gve_7ed_web_atual.pdf
4. LAURENTI, R.; MELLO JORGE, M.H.; LEBRÃO, M.L. GOTLIEB, S.L.D. Estatística de Saúde. S.
Paulo, EDUSP, 1985.
5. LESER, W., BARBOSA, V., BARUZZI, R.G., RIBEIRO, M.B.D. & FRANCO, L.J. Elementos de
epidemiologia geral. Rio de janeiro, Ed. Atheneu, 1985.
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Declaração de óbito: documento necessário e importante. 3ª. ed.
Brasília, 2009. 37 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). ISBN 978-85- 334-1614. Disponível em http:/
/www.cremerj.org.br/publicacoes/149.PDF.
7. São Paulo. Lei Nº 10.083, DE 23 de setembro de 1998. (Dispõe sobre o Código Sanitário do Estado).
Disponível em http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/LeiEstadual
_1998_10083_1253562840.pdf.

8. São Paulo. Secretaria Estadual de Saúde. Decreto Estadual Nº 12.342, de 27 de setembro de 1978.
(Aprova o Regulamento a que se refere o artigo 22 do Decreto-Lei Nº. 11, de 30 de março de 1970, que
dispõe sobre normas de promoção, preservação e recuperação da saúde no campo de competência da
Secretaria de Estado da Saúde). Disponível em http://www.itupeva.sp.gov.br/downloads/decretos/
DECRETO12342.pdf.
9. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº. 3.252 de 22 de dezembro de 2009 (Aprova as diretrizes
para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios e dá outras providências). Disponível em http://www.saude.mg.gov.br/atos_normativos/
legis lacao-sani tar ia /es tabelecimentos-de-saude/promocao-acoes-vigi lancia-em-saude/
Portaria_GM_3252_de_22_dezembro_de_2009.pdf.
10. São Paulo. Secretaria Estadual de Saúde. Decreto Estadual Nº 12.479, de 18 de outubro de 1978.
(Aprova Norma Técnica Especial Relativa às Condições de Funcionamento dos Estabelecimentos sob
Responsabilidade de Médicos, Dentistas, Farmacêuticos, Químicos e outros Titulares de Profissões afins).
Disponível em http://www.anvisa.gov.br/legis/ decretos/12479_78.htm
11. BRASIL. Ministério da Saúde. RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004. (Dispõe sobre o Regulamento
Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde). Disponível em http://pegasus.fmrp.usp.br/
projeto/legislacao/RDC%20306%20de%2007%2012%2004.pdf
12. BRASIL. Resolução CONAMA nº 358 de 29/04/2005. (Dispõe sobre o tratamento e a disposição final
dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências). Disponível em  http://www.esa.ensino.eb.br/
meioambiente/arquivos/CONAMA_RES_CONS_2005_358_residuo_hospitalar.pdf
13. BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução RDC Nº 50 21 de fevereiro 2002. (Dispõe sobre o
Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de
estabelecimentos assistenciais de saúde). Disponível em http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/2002/
50_02rdc.pdf
14. São Paulo. Secretaria Estadual de Saúde. Portaria CVS Nº 04 de 23/03/2011 (apenas a Portaria, sem
os anexos). (Dispõe sobre o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária (SEVISA), define o Cadastro Estadual
de Vigilância Sanitária (CEVS) e os procedimentos administrativos a serem adotados pelas equipes estaduais
e municipais de vigilância sanitária no Estado de São Paulo e dá outras providências). Disponível em ftp:/
/ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote /informe_eletronico/2011/iels.mar.11/Iels54/E_PT-CVS-4_210311.pdf
ou http://www.crm-sp.org.br/?siteAcao=Legislacao&id=602
15. BRASIL. Ministério do Trabalho. LEI Nº 6.514 - de 22 de dezembro de 1977. (Altera o Capítulo V do
Titulo II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo a segurança e medicina do trabalho e dá outras
providências). Disponível em http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1977/ 6514.htm
16. BRASIL. Ministério do Trabalho. NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde
(Publicação D.O.U. Portaria GM N.º 485, de 11 de novembro de 2005 16/11/05 e Portaria GM n.º 939, de
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                     ANEXO III

                    CRONOGRAMA

Datas Eventos
07/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
30/04/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
02/05/2011 Abertura Inscrições
06/05/2011 Encerramento Inscrições
24/05/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
26/05/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
28/05/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
29/05/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
31/05/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos
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                       Bauru/SP, 07 de abril de 2011
                                 RICHARD VENDRAMINI

                          SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 15/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal de Administração, por
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, na
Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concursos Públicos na
modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para o
provimento dos Cargos Públicos Efetivos vagos de ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO -  PEDIATRA
E ESPECIALISTA EM SAÚDE  MÉDICO -  CIRURGIÃO, descrito no Capítulo II deste Instrumento,
os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade dos Concursos Públicos em questão, bem
como para a formação de Cadastro Reserva. Os referidos Cargos Públicos reger-se-ão pelo Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo
Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações
posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94
e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal
da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos
Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. Os Concursos Públicos realizar-se-ão sob a responsabilidade das Comissões Examinadoras nomeadas
através das Portarias nº 687 /2011 e  nº 688/2011, obedecidas as normas deste Edital.
2. Os Concursos destinam-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e são relativos
aos cargos efetivos descritos no Capítulo II, obedecidas às ordens classificatórias, durante o prazo de
validade previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo Capítulo
II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de validade
dos Concursos Públicos regulados pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor
Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor
Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos,
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10) e demais
legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos aos cargos dos presentes Concursos Públicos ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. Os cargos, as vagas, as escolaridades/pré-requisitos e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II
deste Edital.
7. As datas, os locais e horários de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 24 (vinte e quatro) de maio de 2011.
8. As descrições das Atribuições Básicas dos Cargos constam no Anexo I deste Edital.
9. Os Conteúdos Programáticos constam do Anexo II deste Edital.
10. As contratações serão pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DOS CARGOS, DAS VAGAS, DAS ESCOLARIDADES/PRÉ-REQUISITOS, DOS
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DAS JORNADAS DE TRABALHO E DOS VALORES DAS
INSCRIÇÕES:

Cargo: Especialista em Saúde Médico - PEDIATRA
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional
de Medicina (CRM)  e Residência Médica em Pediatria ou Especialização em Pediatria.
Vencimentos¹: R$ 3.360,00
Benefícios²: R$ 230,00
*Jornada Básica de Trabalho: 20 horas/semanais
**Jornada Especial de Trabalho: 24, 36 e 40 horas/ semanais.
Valor Inscrição: R$ 30,00
 * Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 3.360,00
**Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 3.360,00 + R$ 672,00 de jornada suplementar.
    Jornada de 36 horas/ semanais:  R$ 3.360,00 + R$2.688,00 de jornada suplementar.
    Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 3.360,00 + R$ 3.360,00 de jornada suplementar.
OBS: O ingresso nas Jornadas Especiais de Trabalho dar-se-á por solicitação do interessado ou por
necessidade e interesse público, mediante anuência do mesmo, ficando condicionado à disponibilidade de
carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.950/10.
Além da jornada de trabalho os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão
extra” junto aos serviços de atendimentos ininterruptos (máximo de 08 plantões/mês) percebendo
por estes o valor  de R$ 4.838,40 de acordo com a Lei Municipal n° 5.950/2010.

Cargo: Especialista em Saúde Médico - CIRURGIÃO
Vaga(s): 01

Escolaridade/Pré-Requisito: : Conclusão do Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional
de Medicina (CRM)  e Residência Médica em Cirurgia ou Especialização em Cirurgia.
Vencimentos¹: R$ 3.360,00
Benefícios²: R$ 230,00
*Jornada Básica de Trabalho: 20 horas/semanais
**Jornada Especial de Trabalho: 24, 36 e 40 horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 30,00
* Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 3.360,00
**Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 3.360,00 + R$ 672,00 de jornada suplementar.
    Jornada de 36 horas/ semanais:  R$ 3.360,00 + R$2.688,00 de jornada suplementar.
    Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 3.360,00 + R$ 3.360,00 de jornada suplementar.
OBS: O ingresso nas Jornadas Especiais de Trabalho dar-se-á por solicitação do interessado ou por
necessidade e interesse público, mediante anuência do mesmo, ficando condicionado à disponibilidade de
carga horária, conforme previsto na Lei Municipal n° 5.950/2010.
Além da jornada de trabalho os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão
extra” junto aos serviços de atendimentos ininterruptos (máximo de 08 plantões/mês) percebendo
por estes o valor  de R$ 4.838,40 de acordo com a Lei Municipal n° 5.950/2010.

Notas:
¹Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde Médicos da Lei Municipal nº
5.950/2010 (Sujeito a alteração após dissídio)
²Benefícios – Vale-Compras (R$ 230,00)
CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:

1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais aos cargos abaixo
descritas:

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de
1.988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;

b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;

c) estar em dia com as obrigações eleitorais;

d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;

f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão
do Ensino Superior em Medicina, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou
Particular, devidamente registrado no órgão competente, Residência ou Especialização na respectiva área,
bem como Registro no CRM) e os documentos necessários à investidura do cargo indicado no Capítulo
XIII, Item 4 deste Edital;
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições dos cargos;

h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/
94 (artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.

i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;

2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da
entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em
convocação própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da
inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.

3. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:

1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições
exigidos para o Concurso.

2. As inscrições para os Concursos Públicos regulados neste Edital serão realizadas PRESENCIALMENTE
ou por FAX, no período de 02 de maio de 2011 a 06 de maio de 2011, das 09h:00min às 16h:00min
(horário de Brasília/DF), no DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana,
Bauru/SP, CEP 17020-310, ou através de envio do Formulário de Inscrição e do Comprovante de
Recolhimento da Taxa de Inscrição através de Fax nº (14) 3235-1081, devendo o candidato adotar os
seguintes procedimentos:

2.1) Recolhimento da Taxa de Inscrição – O candidato deverá recolher a Taxa de Inscrição através de
Depósito Bancário Identificado, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), importância não restituível sob
qualquer hipótese, que deverá ser efetuado em dinheiro, diretamente nas Agências da Caixa Econômica
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Federal (CEF), na Conta nº 20.073-2, Agência nº 0290, Operação 006, da Prefeitura Municipal de
Bauru. Não serão aceitos depósitos em cheque e depósitos efetuados nos terminais eletrônicos
(envelopes), via postal, transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas
ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o
recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será
cancelada.

2.2) Preenchimento do Formulário de Inscrição – O candidato terá 02 (duas) opções para
providenciar o preenchimento do Formulário de Inscrição, sendo elas: via internet ou presencialmente.

a) Preenchimento do Formulário de Inscrição Via Internet: O Formulário de Inscrição estará
disponibilizado, via internet, no período designado para inscrições (vide Item 2), através do site:
www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_administracao/concursos.aspx
b) Preenchimento do Formulário de Inscrição Presencialmente: O candidato poderá dirigir-se ao
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, no endereço indicado no Item 2 deste Capítulo, no período designado para inscrições,
para providenciar o preenchimento de seu Formulário de Inscrição.

2.3) Efetivação da Inscrição – O candidato terá 02 (duas) opções para providenciar a Efetivação
de sua Inscrição, sendo elas: presencialmente ou via fax.

a) Efetivação da Inscrição Presencialmente: O candidato deverá comparecer no endereço indicado e no
período estabelecido no Item 2 deste Capítulo, para providenciar a Efetivação de sua inscrição, devendo,
para tanto, apresentar a seguinte documentação: Cédula de Identidade RG (original), CPF (original) ,
Formulário de Inscrição (preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Item 2.2
deste Capítulo) e Comprovante de Depósito Identificado referente à Taxa de Inscrição, efetuado conforme
instruções estabelecidas no Item 2.1 também deste Capítulo.

b) Efetivação da Inscrição Via Fax: O candidato deverá enviar ao DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, através do Fax nº (14) 3235 -
1081, o Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado,  o Comprovante de Recolhimento
da Taxa de Inscrição ou o Comprovante de Isenção da Taxa de Inscrição (conforme previsto no
Capítulo VII deste Edital). A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos
termos indicados neste item 2. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará
impossibilitado de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos à título de
Taxa de Inscrição.  O candidato que optar pela Efetivação de sua Inscrição via Fax, deverá apresentar na
data designada para realização da Prova, o Formulário de Inscrição original acompanhado do comprovante
de envio do Fax.

3. Inscrição Por Procuração: Em caso de Inscrição por Procuração, o Procurador, devidamente constituído
exclusivamente para este ato, deverá apresentar no ato da Inscrição: o Formulário de Inscrição, devidamente
preenchido, o Instrumento de Mandato (Procuração), Identidade do Procurador (original e cópia), o
Comprovante de Depósito Identificado referente ao recolhimento da Taxa de Inscrição (vide Item 2.1),
bem como Cópias Legíveis da Cédula de Identidade RG e CPF do candidato que representa. Ficará
dispensado de apresentar o Instrumento de Mandato aquele que apresentar, na Efetivação da
Inscrição, o Formulário de Inscrição já preenchido e assinado pelo próprio candidato.

3.1) Será exigido 01 (um) Instrumento de Mandato por candidato e este ficará retido na Efetivação da
Inscrição, salientando que o candidato e seu procurador são responsáveis pelo preenchimento e informações
prestadas ao cadastro, arcando com eventuais erros.

4. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de
Inscrição, sendo este efetuado via internet ou presencialmente.

4.1) As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato,
reservando-se à Prefeitura Municipal de Bauru o direito de excluir do Concurso Público aquele que não
preencher o documento oficial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:

1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos, portadores de deficiência nos termos
indicados no Capítulo VI ou não, que necessitarem de condições especiais para realização das provas,
deverão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das
condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio de fiscal para leitura da
prova, auxílio de fiscal para transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, ou outras condições as
quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico,
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.

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

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA:

1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº
3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito
de inscrever-se para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência
de que são portadoras.

2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do
Concurso, para os Cargos regulados pelo presente Edital.

3. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas

no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de
Justiça e na Lei Municipal nº 5.215/04.

4. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do
Decreto Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação das provas.
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a no
Formulário de Inscrição preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Capítulo
IV, Item 2.2.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, Item 2.3, o candidato portador de
deficiência deverá apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo
de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há seqüelas que assegurem a adaptação
de sua prova, informando ainda, o nome do candidato,  seu documento de identidade (RG), número do CPF
e opção de Cargo.
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser anexado ao Formulário de Inscrição no ato de
Efetivação da Inscrição indicada no Capítulo IV, Item 2.3.
7. Além do já determinado, o candidato portador de deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se
deseja concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência.

8. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.

9. O candidato portador de deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de
figurar na lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de portadores de deficiência.

10. O candidato portador de deficiência aprovado nos Concursos regulados por este Edital, quando
convocado, deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada
por junta médica composta por profissionais da Prefeitura Municipal de Bauru, objetivando verificar se a
deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim
como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos
dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:

10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.

10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato portador de deficiência à avaliação tratada no Item 10.

10.3) O candidato portador de deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá
o direito de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.

10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.

10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação
necessária para tanto.

11. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos portadores de deficiência ou por
reprovação no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais
candidatos com estrita observância à ordem classificatória.

12. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos portadores de deficiência.

13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para os Concursos Públicos regulados por este
Edital e não será devolvido ao candidato ou a seu procurador.

14. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:

1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano
corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.

2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição,
ficando o candidato inteiramente responsável pelas informações prestadas, respondendo civil e criminalmente
pelo teor das afirmativas.

3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.

4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos
deverão apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), juntamente com o
Formulário de Inscrição devidamente preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados
no Capítulo IV, Item 2.2, documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais
públicos e/ou privados do Município de Bauru/SP (original ou cópia condicionada à apresentação do original).

5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição:
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do
setor / área / departamento.
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6. Em caso de inscrição efetuada através de Procuração, o Procurador devidamente constituído deverá
apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), além dos documentos já indicados no
Item 3 do Capítulo IV, documento comprobatório de doação de sangue no ano corrente efetuada pelo
candidato outorgante, em hospitais públicos e/ou privados no Município de Bauru/SP.

7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.

8. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado.

9. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada automaticamente.

10. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderá fazê-lo, desde que recolha a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo
IV.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO:

1. Os concursos regulados pelo presente Edital serão realizados na modalidade de “Provas”, com caráter
Eliminatório e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Especialista em Saúde Médico - PEDIATRA

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos e  Legislação

Nº Questões: 40

Peso: 100

Caráter: Eliminatório e Classificatório

Duração da Prova: 03 horas

Cargo: Especialista em Saúde Médico - CIRURGIÃO

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos e  Legislação

Nº Questões: 40

Peso: 100

Caráter: Eliminatório e Classificatório

Duração da Prova: 03 horas

2. Os Concursos Públicos realizados para preenchimento dos cargos de Especialista em Saúde Médico –
Pediatra e Especialista em Saúde Médico - Cirurgião serão compostos por uma Prova Objetiva, nos
termos abaixo descritos:
2.1) Especialista em Saúde Médico - Pediatra: Prova Objetiva – A Prova Objetiva, de caráter
Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para realizar-se no dia 29 (vinte e
nove) de maio de 2011, será composta por 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04
(quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do
Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03
(três) horas, sendo considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50% (cinqüenta por cento) de
acerto.

2.2) Especialista em Saúde Médico  - Cirurgião: Prova Objetiva – A Prova Objetiva, de caráter
Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para realizar-se no dia 29 (vinte e
nove) de maio de 2011, será composta por 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04
(quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do
Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03
(três) horas, sendo considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50% (cinqüenta por cento) de
acerto.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:

1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no
Diário Oficial do Município de Bauru, em 24 (vinte e quatro) de maio de 2011.

2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item
1 deste Capítulo.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido dos seguintes documentos:
Formulário de Inscrição original acompanhado do Comprovante de envio do Fax, ou Protocolo de
Inscrição devidamente efetivado pelo DRH, 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 reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.

5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com
clareza a identificação do candidato.

6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência do
candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma
segunda chamada de provas.

7. O candidato não poderá ausentar-se das salas em que serão aplicadas as provas, sem o acompanhamento
de um fiscal.

8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova
Objetiva, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.

9. O horário de início das provas será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua
aplicação.

10. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da
aplicação das provas.

11. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação
entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações,
calculadoras, celulares ou qualquer outro meio eletrônico.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA CLASSIFICAÇÃO:

1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos aos cargos de Especialista em Saúde Médico – Pediatra e
Especialista em Saúde Médico - Cirurgião terá caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-se 2,5
(dois e meio) pontos a cada questão correta. A nota final corresponderá a soma dos acertos do candidato,
sendo considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada
5. Os resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.

6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e
comunicados referentes a estes Concursos, devendo ainda manter atualizado seu endereço para
correspondência e demais dados, junto ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida
Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, inclusive após divulgação do resultado final.

7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo
para o qual se inscreveu.

8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de
acordo com sua conveniência e oportunidade.

9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:

a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03).

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:

1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e
interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru.
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente aos Concursos Públicos
regulado neste Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.

3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo,
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues
pelo candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal de Administração. Não
serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e
que constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual
o Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como
seu número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto
anteriormente.
11. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº 14-60,
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos,
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desde que às suas expensas.

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final dos Concursos, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando
as determinações constantes no Capítulo XI, serão homologados pela Prefeitura Municipal de Bauru e
publicados no Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada:

a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;

b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;

c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;

d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;

e) a não registrar antecedentes criminais;

f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no decorrer
do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos direitos
decorrentes dos Concursos Públicos.
2. O prazo de validade dos presentes Concursos Públicos será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço
indicado no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles
assinalados.
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissões Examinadoras designadas pelas Portarias nº 687/
2011 e n° 688/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO -  PEDIATRA
Prestar atendimentos de urgência e emergência, priorizando a gravidade do caso.
Prestar atendimentos médicos mediante agendamento.
Zelar pelo uso correto dos materiais utilizados.
Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais órgãos.
Realizar perícias e procedimentos administrativos relativos à área médica.
Implementar ações para promoção da saúde.

.

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO -  CIRURGIÃO
Prestar atendimentos de urgência e emergência, priorizando a gravidade do caso.
Prestar atendimentos médicos mediante agendamento.
Zelar pelo uso correto dos materiais utilizados.
Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais órgãos.
Realizar perícias e procedimentos administrativos relativos à área médica.
Implementar ações para promoção da saúde.

                  ANEXO II

                  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO -  PEDIATRA
PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Bibliografia
1. Berhman, Janson, Kleegman. Nelson - Tratado de pediatria - 18ª Ed. - Editora Elservier - 2009
2. Clohert J., Eichenwald, E., Stark A. - Manual de Neonatologia - 6ª Ed. - Editora Guanabara Koogan -
2009
3. Lopes FA, Campos JD - Tratado de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria - 2ª Ed. - Editora

Manole - 2009
4. Pediatria - Diagnóstico E Tratamento - Jayme Murahovschi – Editora Sarvier, 6ª edição
5. Código De Ética Médica Conselho Federal De Medicina Resolução Cfm Nº 1.931, De 17 De
Setembro De 2009

Http://Www.Crmpi.Com.Br/Pdf/Novo-Codigo-De-Etica-Medica-Set-2009.Pdf
6.Aleitamento Materno E Alimentação Complementar Série A, Normas E Manuais Técnicos –
Coordenação Da Atenção Básica – Nº 23

Http://Bvsms.Saude.Gov.Br/Bvs/Publicacoes/Saude_Crianca_Nutricao_Aleitamento_Alimentacao.Pdf
7. Amamentação E Uso De Medicamentos E Outras Substâncias 2ª Edição Da Publicação
“Amamentação E Uso De Drogas” Série A. Normas E Manuais Técnicos Brasília – Df - 2010
Http://Portal.Saude.Gov.Br/Portal/Arquivos/Pdf/Amamentacao_Drogas.Pdf
8. Protocolo Clínico E Diretrizes Terapêuticas Para O Tratamento Da Hepatite Viral Crônica B E
Coinfecões
Brasília – Df 2009 Ministério Da Saúde Secretaria De Vigilância Em Saúde Departamento De Dst, Aids
E Hepatites Virais Programa Nacional Para A Prevenção E O Controle Das Hepatites Virais Protocolo
Http://Portal.Saude.Gov.Br/Portal/Arquivos/Pdf/Brasil_Atento_3web.Pdf
9. Obesidade Na Infância E Adolescência Manual De Orientação – 2008 Departamento De Nutrição Da
Sociedade Brasileira De Pediatria

Http://Www.Sbp.Com.Br/Pdfs/Man%20nutrologia_Obsidade.Pdf
10. Guia Alimentar Para Crianças Menores De 2 Anos Série A. Normas E Manuais Técnicos, N. 107
2002. Ministério Da Saúde. Organização Panamericana Da Saúde.
Http://Www.Opas.Org.Br/Sistema/Arquivos/Guiaaliment.Pdf
11. Notificação De Maus Tratos Contra Crianças E Adolescentes (Guia Para Profissionais De Saúde)
Editado Em 2002 Pelo Ministério Da Saúde -  Série A. Normas E Manuais Técnicos; N. 167
Http://Bvsms.Saude.Gov.Br/Bvs/Publicacoes/Notificacao_Maustratos_Criancas_Adolescentes.Pdf
12. Diretrizes Para Controle Da Sífilis Congênita Ministério Da Saúde Secretaria De Vigilância Em
Saúde
Programa Nacional De Dst E Aids

Http://Bvsms.Saude.Gov.Br/Bvs/Publicacoes/Manual_Sifilis_Bolso.Pdf
13. Suplemento Da Norma Técnica Do Programa De Imunização Introdução De Novas Vacinas No
Calendário Estadual De Imunização – São Paulo - 2011

Http://Www.Ccd.Saude.Sp.Gov.Br/Resources/Ccd/Pdf/Noticias/Suplemento_Norma_Rev.Pdf
14. Estatuto Da Criança E Do Adolescente 3.ª Edição; 2.ª Reimpressão Série E. Legislação De Saúde
Brasília – Df - 2008

Http://Bvsms.Saude.Gov.Br/Bvs/Publicacoes/Estatuto_Crianca_Adolescente_3ed.Pdf
15. Portaria Gm/Ms Nº822- Programa Nacional De Triagem Neonatal

Http://Dtr2001.Saude.Gov.Br/Sas/Portarias/Port2001/Gm/Gm-822.Htm

LEGISLAÇÃO - SUS E AS SUAS PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES

Bibliografia
1. BRASIL,1988.  Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de
1988.  São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Titulo VIII.
Disponível em:  www.saude.gov.br/legislação  ou http://portal.saude.gov.br/portal/saude/
area.cfm?id_area=1474

2. BRASIL. Ministério da Saúde.  Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.  Dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências.
Disponível em  www.saude.gov.br/legislação ou http://portal.saude.gov.br/portal/saude/
area.cfm?id_area=1474
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990.
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências.
Disponível em  www.saude.gov.br/legislação ou http://portal.saude.gov.br/portal/saude/
area.cfm?id_area=1474
4. BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização
como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS  – Brasília: Ministério
da Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006.
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Disponível em:
Disponível em : http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO -  CIRURGIÃO
PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Resposta endócrina e metabólica ao trauma;
2. Distúrbios hidro-eletrolíticos;
3. Choque;
4. Avaliação do paciente no pré e pós-operatório;
5. Infecção em cirurgia;
6. Cicatrização;
7. Queimaduras;
8. Hemostasia e princípios de hemoterapia;
9. Traumatismo torácico;
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10. traumatismo abdominal;
11.Atendimento ao politraumatizado;
12.Traumatismo da região cervical;
13. Complicações em cirurgia;
14. Abdômen agudo;
15. Hérnias da parede abdominal;
16. Peritonites e abscessos intra-abdominais;
17. Afecções cirúrgicas de vísceras ocas e parenquimatosas;
18.  ATLS/ ACLS/ PHTLS.

Bibliografia
1. Zinner MJ; Ellis H. and Schwartz SI - Maingot’s Abdominal Operation, vols. I and II. Appleton & Lange,
1996. 2. Towsend MC; Eywers M; Mattox K; Beauchamp DR -Sabiston Textbook of Surgery, WB Saunders,
1997.
3. Feliciano DV – Trauma, 4th. Ed. Appleton & Lange, 1999.
4. Mattox KL– Complications of Trauma. Churchill Linvigstone, 1994.
5. Greenfield LZ– Surgery Complications.
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CRONOGRAMA

Datas Eventos
07/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
30/04/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
02/05/2011 Abertura Inscrições
06/05/2011 Encerramento Inscrições
24/05/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
26/05/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
28/05/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
29/05/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
31/05/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 07 de abril de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 16/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal de Administração, por
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, na
Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concursos Públicos na
modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para o
provimento dos Cargos Públicos Efetivos vagos de ESPECIALISTA EM SAÚDE  MÉDICO -
ORTOPEDISTA, ESPECIALISTA EM SAÚDE  MÉDICO - PSIQUIATRA, ESPECIALISTA EM
SAÚDE  MÉDICO  - PERITO, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem
criados durante o prazo de validade dos Concursos Públicos em questão, bem como para a formação de
Cadastro Reserva. Os referidos Cargos Públicos reger-se-ão pelo Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime

Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores),
pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal
nº 5.950/10) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. Os Concursos Públicos realizar-se-ão sob a responsabilidade das Comissões Examinadoras nomeadas
através das Portarias nº 684/2011, nº 685/2011 e nº 686/2011, obedecidas as normas deste Edital.
2. Os Concursos destinam-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e são relativos
aos cargos efetivos descritos no Capítulo II, obedecidas às ordens classificatórias, durante o prazo de
validade previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo Capítulo
II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de validade
dos Concursos Públicos regulados pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor
Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor
Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos,
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10) e demais
legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos aos cargos dos presentes Concursos Públicos ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. Os cargos, as vagas, as escolaridades/pré-requisitos e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II
deste Edital.
7. As datas, os locais e horários de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 24 (vinte e quatro) de maio de 2011.
8. As descrições das Atribuições Básicas dos Cargos constam no Anexo I deste Edital.
9. Os Conteúdos Programáticos constam do Anexo II deste Edital.
10. As contratações serão pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DOS CARGOS, DAS VAGAS, DAS ESCOLARIDADES/PRÉ-REQUISITOS, DOS
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DAS JORNADAS DE TRABALHO E DOS VALORES DAS
INSCRIÇÕES:

Cargo: Especialista em Saúde Médico -  ORTOPEDISTA
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional
de Medicina (CRM)  e Residência Médica em Ortopedia ou Especialização em Ortopedia.
Vencimentos¹: R$ 3.360,00
Benefícios²: R$ 230,00
*Jornada Básica de Trabalho: 20 horas/semanais
**Jornada Especial de Trabalho: 24, 36 e 40 horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 30,00
* Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 3.360,00
**Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 3.360,00 + R$ 672,00 de jornada suplementar.
    Jornada de 36 horas/ semanais:  R$ 3.360,00 + R$2.688,00 de jornada suplementar.
    Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 3.360,00 + R$ 3.360,00 de jornada suplementar.
OBS: O ingresso nas Jornadas Especiais de Trabalho dar-se-á por solicitação do interessado ou por
necessidade e interesse público, mediante anuência do mesmo, ficando condicionado à disponibilidade de
carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.950/10.
Além da Jornada de Trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão
extra” junto ao serviço de atendimentos ininterruptos (máximo de 08 plantões/mês) percebendo por
estes o valor de R$ 4.838,40, de acordo com a Lei Municipal nº 5.950/10.

Cargo: Especialista em Saúde  Médico -  PSIQUIATRA
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional
de Medicina (CRM)  e Residência Médica em Psiquiatria ou Especialização em Psiquiatria.
Vencimentos¹: R$ 3.360,00
Benefícios²: R$ 230,00
*Jornada Básica de Trabalho: 20 horas semanais
**Jornada Especial de Trabalho: 24, 36 e 40 horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 30,00
* Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 3.360,00
**Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 3.360,00 + R$ 672,00 de jornada suplementar.
    Jornada de 36 horas/ semanais:  R$ 3.360,00 + R$2.688,00 de jornada suplementar.
    Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 3.360,00 + R$ 3.360,00 de jornada suplementar.
OBS: O ingresso nas Jornadas Especiais de Trabalho dar-se-á por solicitação do interessado ou por
necessidade e interesse público, mediante anuência do mesmo, ficando condicionado à disponibilidade de
carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.950/10.
Além da Jornada de Trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão
extra” junto ao serviço de atendimentos ininterruptos (máximo de 08 plantões/mês) percebendo por
estes o valor de R$ 4.838,40, de acordo com a Lei Municipal nº 5.950/10.

Cargo: Especialista em Saúde Médico -  PERITO
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional
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de Medicina (CRM)
Vencimentos¹: R$ 3.360,00
Benefícios²: R$ 230,00
*Jornada Básica de Trabalho: 20  horas semanais
**Jornada Especial de Trabalho: 24, 36 e 40 horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 30,00
* Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 3.360,00
**Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 3.360,00 + R$ 672,00 de jornada suplementar.
    Jornada de 36 horas/ semanais:  R$ 3.360,00 + R$2.688,00 de jornada suplementar.
    Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 3.360,00 + R$ 3.360,00 de jornada suplementar.
OBS: O ingresso nas Jornadas Especiais de Trabalho dar-se-á por solicitação do interessado ou por
necessidade e interesse público, mediante anuência do mesmo, ficando condicionado à disponibilidade de
carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.950/10.
Além da Jornada de Trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão
extra” junto ao serviço de atendimentos ininterruptos (máximo de 08 plantões/mês) percebendo por
estes o valor de R$ 4.838,40, de acordo com a Lei Municipal nº 5.950/10.
Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde Médicos da Lei Municipal nº
5.950/2010. (Sujeito a alterações após dissídio)
² Benefícios – Vale-Compras (R$ 230,00).

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:

1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais aos cargos abaixo
descritas:

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de
1.988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;

b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;

c) estar em dia com as obrigações eleitorais;

d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;

f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão
do Ensino Superior em Medicina, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou
Particular, devidamente registrado no órgão competente, Residência ou Especialização na respectiva área,
bem como Registro no CRM) e os documentos necessários à investidura do cargo indicado no Capítulo
XIII, Item 4 deste Edital;
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições dos cargos;

h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/
94 (artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.

i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;

2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da
entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em
convocação própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da
inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.

3. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:

1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições
exigidos para o Concurso.

2. As inscrições para os Concursos Públicos regulados neste Edital serão realizadas PRESENCIALMENTE
ou por FAX, no período de 02 de maio de 2011 a 06 de maio de 2011, das 09h:00min às 16h:00min
(horário de Brasília/DF), no DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana,
Bauru/SP, CEP 17020-310, ou através de envio do Formulário de Inscrição e do Comprovante de
Recolhimento da Taxa de Inscrição através de Fax nº (14) 3235-1081, devendo o candidato adotar os
seguintes procedimentos:

2.1) Recolhimento da Taxa de Inscrição – O candidato deverá recolher a Taxa de Inscrição através de
Depósito Bancário Identificado, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), importância não restituível sob
qualquer hipótese, que deverá ser efetuado em dinheiro, diretamente nas Agências da Caixa Econômica
Federal (CEF), na Conta nº 20.073-2, Agência nº 0290, Operação 006, da Prefeitura Municipal de
Bauru. Não serão aceitos depósitos em cheque e depósitos efetuados nos terminais eletrônicos
(envelopes), via postal, transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas
ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o

recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será
cancelada.

2.2) Preenchimento do Formulário de Inscrição – O candidato terá 02 (duas) opções para
providenciar o preenchimento do Formulário de Inscrição, sendo elas: via internet ou presencialmente.

a) Preenchimento do Formulário de Inscrição Via Internet: O Formulário de Inscrição estará
disponibilizado, via internet, no período designado para inscrições (vide Item 2), através do site:
www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_administracao/concursos.aspx
b) Preenchimento do Formulário de Inscrição Presencialmente: O candidato poderá dirigir-se ao
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, no endereço indicado no Item 2 deste Capítulo, no período designado para inscrições,
para providenciar o preenchimento de seu Formulário de Inscrição.

2.3) Efetivação da Inscrição – O candidato terá 02 (duas) opções para providenciar a Efetivação
de sua Inscrição, sendo elas: presencialmente ou via fax.

a) Efetivação da Inscrição Presencialmente: O candidato deverá comparecer no endereço indicado e no
período estabelecido no Item 2 deste Capítulo, para providenciar a Efetivação de sua inscrição, devendo,
para tanto, apresentar a seguinte documentação: Cédula de Identidade RG (original), CPF (original) ,
Formulário de Inscrição (preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Item 2.2
deste Capítulo) e Comprovante de Depósito Identificado referente à Taxa de Inscrição, efetuado conforme
instruções estabelecidas no Item 2.1 também deste Capítulo.

b) Efetivação da Inscrição Via Fax: O candidato deverá enviar ao DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, através do Fax nº (14) 3235-
1081, o Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado, e o Comprovante de Recolhimento
da Taxa de Inscrição ou Comprovante de Isenção da Taxa de Inscrição (conforme previsto no Capítulo
VII deste Edital). A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos
indicados neste item 2. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado
de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos à título de Taxa de Inscrição.
O candidato que optar pela Efetivação de sua Inscrição via Fax, deverá apresentar  na data designada para
realização da Prova o Formulário de Inscrição original acompanhado do comprovante de envio do Fax.

3. Inscrição Por Procuração: Em caso de Inscrição por Procuração, o Procurador, devidamente constituído
exclusivamente para este ato, deverá apresentar no ato da Inscrição: o Formulário de Inscrição, devidamente
preenchido, o Instrumento de Mandato (Procuração), Identidade do Procurador (original e cópia), o
Comprovante de Depósito Identificado referente ao recolhimento da Taxa de Inscrição (vide Item 2.1),
bem como Cópias Legíveis da Cédula de Identidade RG e CPF do candidato que representa. Ficará
dispensado de apresentar o Instrumento de Mandato aquele que apresentar, na Efetivação da
Inscrição, o Formulário de Inscrição já preenchido e assinado pelo próprio candidato.

3.1) Será exigido 01 (um) Instrumento de Mandato por candidato e este ficará retido na Efetivação da
Inscrição, salientando que o candidato e seu procurador são responsáveis pelo preenchimento e informações
prestadas ao cadastro, arcando com eventuais erros.

4. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de
Inscrição, sendo este efetuado via internet ou presencialmente.

4.1) As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato,
reservando-se à Prefeitura Municipal de Bauru o direito de excluir do Concurso Público aquele que não
preencher o documento oficial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:

1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos, portadores de deficiência nos termos
indicados no Capítulo VI ou não, que necessitarem de condições especiais para realização das provas,
deverão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das
condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio de fiscal para leitura da
prova, auxílio de fiscal para transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, ou outras condições as
quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico,
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.

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

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA:

1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº
3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito
de inscrever-se para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência
de que são portadoras.

2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do
Concurso, para os Cargos  regulados pelo presente Edital.

3. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas
no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de
Justiça e na Lei Municipal nº 5.215/04.

4. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do
Decreto Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
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aplicação das provas.
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a no
Formulário de Inscrição preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Capítulo
IV, Item 2.2.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, Item 2.3, o candidato portador de
deficiência deverá apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo
de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há seqüelas que assegurem a adaptação
de sua prova, informando ainda, o nome do candidato,  seu documento de identidade (RG), número do CPF
e opção de Cargo.
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser anexado ao Formulário de Inscrição no ato de
Efetivação da Inscrição indicada no Capítulo IV, Item 2.3.
7. Além do já determinado, o candidato portador de deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se
deseja concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência.

8. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.

9. O candidato portador de deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de
figurar na lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de portadores de deficiência.

10. O candidato portador de deficiência aprovado nos Concursos regulados por este Edital, quando
convocado, deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada
por junta médica composta por profissionais da Prefeitura Municipal de Bauru, objetivando verificar se a
deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim
como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos
dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:

10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.

10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato portador de deficiência à avaliação tratada no Item 10.

10.3) O candidato portador de deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá
o direito de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.

10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.

10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação
necessária para tanto.

11. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos portadores de deficiência ou por
reprovação no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais
candidatos com estrita observância à ordem classificatória.

12. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos portadores de deficiência.

13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para os Concursos Públicos regulados por este
Edital e não será devolvido ao candidato ou a seu procurador.

14. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:

1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano
corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.

2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição,
ficando o candidato inteiramente responsável pelas informações prestadas, respondendo civil e criminalmente
pelo teor das afirmativas.

3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.

4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos
deverão apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), juntamente com o
Formulário de Inscrição devidamente preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados
no Capítulo IV, Item 2.2, documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais
públicos e/ou privados do Município de Bauru/SP (original ou cópia condicionada à apresentação do original).

5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição:
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do
setor / área / departamento.

6. Em caso de inscrição efetuada através de Procuração, o Procurador devidamente constituído deverá
apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), além dos documentos já indicados no
Item 3 do Capítulo IV, documento comprobatório de doação de sangue no ano corrente efetuada pelo
candidato outorgante, em hospitais públicos e/ou privados no Município de Bauru/SP.

7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.

8. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado.

9. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada automaticamente.

10. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderá fazê-lo, desde que recolha a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo
IV.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO:

1. Os concursos regulados pelo presente Edital serão realizados na modalidade de “Provas”, com caráter
Eliminatório e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Especialista em Saúde Médico  - ORTOPEDISTA

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos e Legislação

Nº Questões: 40

Peso: 100

Caráter: Eliminatório e Classificatório

Duração da Prova: 03 horas

Cargo: Especialista em Saúde Médico  - PSIQUIATRA

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos e Legislação

Nº Questões: 40

Peso: 100

Caráter: Eliminatório e Classificatório

Duração da Prova: 03 horas

Cargo: Especialista em Saúde Médico -  PERITO

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos e Legislação

Nº Questões: 40

Peso: 100

Caráter: Eliminatório e Classificatório

Duração da Prova: 03 horas

2. Os Concursos Públicos realizados para preenchimento dos cargos de Especialista em Saúde Médico -
Ortopedista, Especialista em Saúde Médico - Psiquiatra, Especialista em Saúde Médico - Perito,
serão compostos por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Especialista em Saúde Médico - Ortopedista: Prova Objetiva – A Prova Objetiva, de caráter
Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para realizar-se no dia 29 (vinte e
nove) de maio de 2011, será composta por 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04
(quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do
Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03
(três) horas, sendo considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50% (cinqüenta por cento) de
acerto.

2.2) Especialista em Saúde – Médico - Psiquiatra: Prova Objetiva – A Prova Objetiva, de caráter
Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para realizar-se no dia 29 (vinte e
nove) de maio de 2011, será composta por 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04
(quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do
Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03
(três) horas, sendo considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50% (cinqüenta por cento) de
acerto.

2.3) Especialista em Saúde Médico -  Perito: Prova Objetiva – A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório
e Classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para realizar-se no dia 29 (vinte e nove) de maio de
2011, será composta por 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas
cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada
apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo considerados
aprovados os candidatos que obtiverem 50% (cinqüenta por cento) de acerto.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:

1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no
Diário Oficial do Município de Bauru, em 24 (vinte e quatro) de maio de 2011.
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2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item
1 deste Capítulo.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido dos seguintes documentos:
Formulário de Inscrição original acompanhado do Comprovante de envio do Fax, ou Protocolo de
Inscrição devidamente efetivado pelo DRH, 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 reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.

5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com
clareza a identificação do candidato.

6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência do
candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma
segunda chamada de provas.

7. O candidato não poderá ausentar-se das salas em que serão aplicadas as provas, sem o acompanhamento
de um fiscal.

8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova
Objetiva, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.

9. O horário de início das provas será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua
aplicação.

10. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da
aplicação das provas.

11. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação
entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações,
calculadoras, celulares ou qualquer outro meio eletrônico.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA CLASSIFICAÇÃO:

1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos aos cargos de Especialista em Saúde Médico – Ortopedista,
Especialista em Saúde Médico – Psiquiatra e Especialista em Saúde Médico – Perito, terá caráter
Eliminatório e Classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois e meio) pontos a cada questão correta. A nota
final corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado aquele que obtiver, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
5. Os resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.

6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e
comunicados referentes a estes Concursos, devendo ainda manter atualizado seu endereço para
correspondência e demais dados, junto ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida
Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, inclusive após divulgação do resultado final.

7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo
para o qual se inscreveu.

8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de
acordo com sua conveniência e oportunidade.

9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:

a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03).

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:

1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e
interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru.
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente aos Concursos Públicos
regulados neste Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.

3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo,
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues
pelo candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal de Administração. Não
serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e
que constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual
o Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como
seu número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.

8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto
anteriormente.
11. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº 14-60,
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos,
desde que às suas expensas.

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final dos Concursos, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando
as determinações constantes no Capítulo XI, serão homologados pela Prefeitura Municipal de Bauru e
publicados no Diário Oficial do Município.
CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada:

a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;

b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;

c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;

d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;

e) a não registrar antecedentes criminais;

f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no decorrer
do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos direitos
decorrentes dos Concursos Públicos.
2. O prazo de validade dos presentes Concursos Públicos será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração
Pública.
3. Os atos relativos aos Concursos Públicos serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço
indicado no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles
assinalados.
4. Os casos omissos serão resolvidos pelas Comissões Examinadoras designadas pelas Portarias nº 684/
2011, 685/2011 e 686/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE  MÉDICO -  ORTOPEDISTA
 Prestar atendimentos de urgência e emergência, priorizando a gravidade do caso.
Prestar atendimentos médicos mediante agendamento.
Zelar pelo uso correto dos materiais utilizados.
Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais órgãos.
Realizar perícias e procedimentos administrativos relativos à área médica.
Implementar ações para promoção da saúde.

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – PSIQUIATRA
Prestar atendimentos de urgência e emergência, priorizando a gravidade do caso.
Prestar atendimentos médicos mediante agendamento.
Zelar pelo uso correto dos materiais utilizados.
Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais órgãos.
Realizar perícias e procedimentos administrativos relativos à área médica.
Implementar ações para promoção da saúde.

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – PERITO
Atuar como perito no enquadramento nas situações legais junto a Secretaria  Municipal da Saúde em
assuntos relativos ao programa de tratamento fora do domicílio, dispensação de alimentos especiais, de



 17DIÁRIO OFICIAL DE BAURUQUINTA,  05  DE  MAIO  DE 2.011

insumos,  medicamentos dentre outros.
Prestar atendimentos de urgência e emergência, priorizando a gravidade do caso.
Prestar atendimentos médicos mediante agendamento.
Zelar pelo uso correto dos materiais utilizados.
Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais órgãos.
Realizar perícias e procedimentos administrativos relativos à área médica.
Implementar ações para promoção da saúde.

                  ANEXO II

                  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM SAÚDE  MÉDICO -  ORTOPEDISTA
PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Bibliografia:
1.TACHDJIAN, M.O., Ortopedia Pediátrica, 2ª edição: Editora Manole.
2. ROCKWOOD, C.A., Green, D.P., Fraturas em adultos, 3ª edição; Editora Manole.
3. ROCKWOOD, C.A., Wilkins, K.E., Fraturas em crianças, 3ª edição; Editora Manole.
4. CRENSHAW, A.H., Cirurgia Ortopédica de Campbell, 8ª edição, volume I a V, editora Manole.
5. PARDINI JR., A.G., Traumatismos da mão, 2ª edição, editora Medsi.
6. RUEDI,T.P., Murphy, W.M., Princípios AO do tratamento de Fraturas, 2002.

LEGISLAÇÃO – SUS E AS SUAS PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES
Bibliografia
1. BRASIL,1988.  Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de
1988.  São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Titulo VIII.
Disponível em:  www.saude.gov.br/legislação  ou http://portal.saude.gov.br/portal/saude/
area.cfm?id_area=1474
2. BRASIL. Ministério da Saúde.  Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.  Dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências.
Disponível em  www.saude.gov.br/legislação ou http://portal.saude.gov.br/portal/saude/
area.cfm?id_area=1474
3.BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990.
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências.
Disponível em  www.saude.gov.br/legislação ou http://portal.saude.gov.br/portal/saude/
area.cfm?id_area=1474
4. BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização
como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS  – Brasília: Ministério
da Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006.
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Disponível em :
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html

ESPECIALISTA EM SAÚDE  MÉDICO -  PSIQUIATRA
PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Bibliografia
1. KAPLAN & SADOCK – Compêndio de psiquiatria. Ed. Artes Médicas, 2007 (9º ed.).
2. CREMESP / AMB. Usuários de Substâncias Psicoativas – Abordagem, Diagnóstico e Tratamento, 2002.
3. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (tradução de Souza & Botega) “Prevenção do Suicídio: manual
para médicos clínicos gerais” – Campinas/SP. Centro Brasileiro do Estudo Multicêntrico de Intervenção no
comportamento suicida – SUPRE-MISS. 2003.
4. CLASSIFICAÇÃO DE TRANSTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO DA CID-10. Porto
Alegre, Artes Médicas, 1993.
5. DSM-IV-TR. Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. 4ª ed. rev. Porto Alegre, Artmed,
2002. 6. Ministério da Saúde. Saúde Mental no SUS – Os Centros de Atenção Psicossocial. Brasília, 2004.
Disponível em http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manual_caps.pdf
7. Política Nacional sobre o álcool- Decreto Federal nº 6117/2007; Política Nacional sobre drogas- Resolução
nº3/GSIPR/CH/CONAD de 25 de outubro de 2005;Política do Ministério da Saúde para atenção integral a
usuários de álcool e outras drogas.

LEGISLAÇÃO - SUS E AS SUAS PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES

Bibliografia
1. BRASIL,1988.  Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de
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ANEXO III

CRONOGRAMA

Datas Eventos
07/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
30/04/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
02/05/2011 Abertura Inscrições
06/05/2011 Encerramento Inscrições
24/05/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
26/05/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
28/05/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
29/05/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva

31/05/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 07 de abril de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 17/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da
Portaria nº 719/2011, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vaga ora existente e que vierem a surgir e são relativos ao
cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecidas às ordens classificatórias, durante o prazo de validade
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo Capítulo
II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de validade do
Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos remanescentes,
aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor
Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor
Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos,
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10) e demais
legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. Os cargos, as vagas, as escolaridades/pré-requisitos e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II
deste Edital.
7. As datas, os locais e horários de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 31 (trinta e um) de maio de 2011.
8. A descrição das Atribuições Básicas do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
10. As contratações serão pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DAS VAGAS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS, DOS
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DAS JORNADAS DE TRABALHO E DO VALOR DA
INSCRIÇÃO:

Cargo: Especialista em Saúde Médico- CLÍNICO
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional
de Medicina (CRM).
Vencimentos¹: R$ 3.360,00
Benefícios²: R$ 230,00
*Jornada Básica de Trabalho: 20 horas/semanais
**Jornada Especial de Trabalho: 24,36 e 40 horas/semanais.
Valor Inscrição: R$ 30,00
* Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 3.360,00
 **Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 3.360,00 + R$ 672,00 de jornada suplementar.
   Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 3.360,00 + R$2.688,00 de jornada suplementar.
   Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 3.360,00 + R$ 3.360,00 de jornada suplementar.
OBS: O ingresso nas Jornadas Especiais de Trabalho dar-se-á por solicitação do interessado ou por
necessidade e interesse público, mediante anuência do mesmo, ficando condicionado à disponibilidade de
carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 5950/2010.
           Além da jornada de trabalho os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de
“plantão extra” junto aos servidores de atendimentos ininterruptos (máximo 8 plantões/ mês)
percebendo por estes o valor de R$ 4.838,40 de acordo com a Lei Municipal nº 5.950/2010.

Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde Médicos da Lei Municipal nº
5.950/2010 (Sujeito a alteração após dissídio).
² Benefícios – Vale-Compra (R$ 230,00).
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CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:

1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais aos cargos abaixo
descritas:

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de
1.988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;

b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;

c) estar em dia com as obrigações eleitorais;

d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;

f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão
do Ensino Superior em Medicina, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou
Particular, devidamente registrado no órgão competente,  bem como Registro no CRM) e os documentos
necessários à investidura do cargo indicado no Capítulo XIII, Item 4 deste Edital;
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/
94 (artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.

i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;

2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da
entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em
convocação própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da
inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.

3. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:

1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições
exigidos para o Concurso.

2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas PRESENCIALMENTE
ou por FAX, no período de 02 de maio de 2011 a 06 de maio de 2011, das 09h:00min às 16h:00min
(horário de Brasília/DF), no DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana,
Bauru/SP, CEP 17020-310, ou através de envio do Formulário de Inscrição e do Comprovante de
Recolhimento da Taxa de Inscrição através de Fax nº (14)32351081, devendo o candidato adotar os
seguintes procedimentos:

2.1) Recolhimento da Taxa de Inscrição – O candidato deverá recolher a Taxa de Inscrição através de
Depósito Bancário Identificado, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), importância não restituível sob
qualquer hipótese, que deverá ser efetuado em dinheiro, diretamente nas Agências da Caixa Econômica
Federal (CEF), na Conta nº 20.073-2, Agência nº 0290, Operação 006, da Prefeitura Municipal de
Bauru. Não serão aceitos depósitos em cheque e depósitos efetuados nos terminais eletrônicos
(envelopes), via postal, transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas
ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o
recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será
cancelada.

2.2) Preenchimento do Formulário de Inscrição – O candidato terá 02 (duas) opções para
providenciar o preenchimento do Formulário de Inscrição, sendo elas: via internet ou presencialmente.

a) Preenchimento do Formulário de Inscrição Via Internet: O Formulário de Inscrição estará
disponibilizado, via internet, no período designado para inscrições (vide Item 2), através do site:
www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_administracao/concursos.aspx
b) Preenchimento do Formulário de Inscrição Presencialmente: O candidato poderá dirigir-se ao
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, no endereço indicado no Item 2 deste Capítulo, no período designado para inscrições,
para providenciar o preenchimento de seu Formulário de Inscrição.

2.3) Efetivação da Inscrição – O candidato terá 02 (duas) opções para providenciar a Efetivação
de sua Inscrição, sendo elas: presencialmente ou via fax.

a) Efetivação da Inscrição Presencialmente: O candidato deverá comparecer no endereço indicado e no
período estabelecido no Item 2 deste Capítulo, para providenciar a Efetivação de sua inscrição, devendo,
para tanto, apresentar a seguinte documentação: Cédula de Identidade RG (original), CPF (original),
Formulário de Inscrição (preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Item 2.2
deste Capítulo) e Comprovante de Depósito Identificado referente à Taxa de Inscrição, efetuado conforme
instruções estabelecidas no Item 2.1 também deste Capítulo.

b) Efetivação da Inscrição Via Fax: O candidato deverá enviar ao DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, através do Fax nº (14)32351081,
o Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado, e o Comprovante de Recolhimento da
Taxa de Inscrição ou comprovante de isenção da taxa de inscrição (conforme previsto no  Capítulo
VII deste edital). A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos
indicados neste item 2. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado
de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos à título de Taxa de Inscrição.
O candidato que optar pela Efetivação de sua Inscrição via Fax, deverá apresentar na data designada para
realização da Prova, o formulário de inscrição original acompanhado do comprovante de envio do Fax.

3. Inscrição Por Procuração: Em caso de Inscrição por Procuração, o Procurador, devidamente constituído
exclusivamente para este ato, deverá apresentar no ato da Inscrição: o Formulário de Inscrição, devidamente
preenchido, o Instrumento de Mandato (Procuração), Identidade do Procurador (original e cópia), o
Comprovante de Depósito Identificado referente ao recolhimento da Taxa de Inscrição (vide Item 2.1),
bem como Cópias Legíveis da Cédula de Identidade RG e CPF do candidato que representa. Ficará
dispensado de apresentar o Instrumento de Mandato aquele que apresentar, na Efetivação da
Inscrição, o Formulário de Inscrição já preenchido e assinado pelo próprio candidato.

3.1) Será exigido 01 (um) Instrumento de Mandato por candidato e este ficará retido na Efetivação da
Inscrição, salientando que o candidato e seu procurador são responsáveis pelo preenchimento e informações
prestadas ao cadastro, arcando com eventuais erros.

4. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de
Inscrição, sendo este efetuado via internet ou presencialmente.

4.1) As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato,
reservando-se à Prefeitura Municipal de Bauru o direito de excluir do Concurso Público aquele que não
preencher o documento oficial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:

1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos, portadores de deficiência nos termos
indicados no Capítulo VI ou não, que necessitarem de condições especiais para realização da prova, deverão
requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das condições
especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio de fiscal para leitura da prova,
auxílio de fiscal para transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais
deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico,
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.

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

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA:

1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº
3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito
de inscrever-se para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência
de que são portadoras.

2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

3. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas
no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de
Justiça e na Lei Municipal nº 5.215/04.

4. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do
Decreto Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação das provas.
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a no
Formulário de Inscrição preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Capítulo
IV, Item 2.2.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, Item 2.3, o candidato portador de
deficiência deverá apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo
de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há seqüelas que assegurem a adaptação
de sua prova, informando ainda, o nome do candidato,  seu documento de identidade (RG), número do CPF
e opção de Cargo.
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser anexado ao Formulário de Inscrição no ato de
Efetivação da Inscrição indicada no Capítulo IV, Item 2.3.
7. Além do já determinado, o candidato portador de deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se
deseja concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência.

8. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.

9. O candidato portador de deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de
figurar na lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de portadores de deficiência.

10. O candidato portador de deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado,
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deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada por junta
médica composta por profissionais da Prefeitura Municipal de Bauru, objetivando verificar se a deficiência
se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há
compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos
37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:

10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.

10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato portador de deficiência à avaliação tratada no Item 10.

10.3) O candidato portador de deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá
o direito de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.

10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.

10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação
necessária para tanto.

11. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos portadores de deficiência ou por
reprovação no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais
candidatos com estrita observância à ordem classificatória.

12. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos portadores de deficiência.

13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital
e não será devolvido ao candidato ou a seu procurador.

14. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:

1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano
corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.

2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição,
ficando o candidato inteiramente responsável pelas informações prestadas, respondendo civil e criminalmente
pelo teor das afirmativas.

3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.

4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos
deverão apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), juntamente com o
Formulário de Inscrição devidamente preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados
no Capítulo IV, Item 2.2, documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais
públicos e/ou privados do Município de Bauru/SP (original ou cópia condicionada à apresentação do original).

5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição:
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do
setor / área / departamento.

6. Em caso de inscrição efetuada através de Procuração, o Procurador devidamente constituído deverá
apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), além dos documentos já indicados no
Item 3 do Capítulo IV, documento comprobatório de doação de sangue no ano corrente efetuada pelo
candidato outorgante, em hospitais públicos e/ou privados no Município de Bauru/SP.

7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.

8. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado.

9. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada automaticamente.

10. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderá fazê-lo, desde que recolha a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo
IV.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO:

1. O concurso regulado pelo presente Edital será realizado na modalidade de “Provas”, com caráter
Eliminatório e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO - CLÍNICO

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos e Legislação

Nº Questões: 40

Peso: 100

Caráter: Eliminatório e Classificatório

Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde Médico - Clínico,
será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Especialista em Saúde Médico - Clínico: Prova Objetiva – A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório
e Classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para realizar-se no dia 05 (cinco) de junho de 2011,
será composta por 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas
cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada
apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo considerados
aprovados os candidatos que obtiverem 50% (cinqüenta por cento) de acerto.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:

1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no
Diário Oficial do Município de Bauru, em 31 (trinta e um) de maio de 2011.

2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item
1 deste Capítulo.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido dos seguintes documentos:
Formulário de Inscrição original acompanhado do comprovante de envio do Fax ou Protocolo de
Inscrição devidamente Efetivado pelo Departamento de Recursos Humanos, 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 reconhecido por lei. Não serão
aceitas cópias, ainda que autenticadas.

5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com
clareza a identificação do candidato.

6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência do
candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma
segunda chamada de provas.

7. O candidato não poderá ausentar-se das salas em que serão aplicadas as provas, sem o acompanhamento
de um fiscal.

8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova
Objetiva, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.

9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua
aplicação.

10. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da
aplicação da prova.

11. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre
os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras,
celulares ou qualquer outro meio eletrônico.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA CLASSIFICAÇÃO:

1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico - Clínico, terá
caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois e meio) pontos a cada questão correta. A
nota final corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado aquele que obtiver,
no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada
5. Os resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.

6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para correspondência
e demais dados, junto ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº
14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, inclusive após divulgação do resultado final.

7. Da divulgação do Resultado da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo
para o qual se inscreveu.

8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de
acordo com sua conveniência e oportunidade.

9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:

a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03).
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CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:

1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e
interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru.
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado
neste Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.

3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo,
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues
pelo candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal de Administração. Não
serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e
que constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual
o Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como
seu número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto
anteriormente.
11. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº 14-60,
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos,
desde que às suas expensas.

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:

1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeitura Municipal de Bauru e
publicado no Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:

1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada:

a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;

b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;

c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;

d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;

e) a não registrar antecedentes criminais;

f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no decorrer
do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos direitos
decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração
Pública .
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço
indicado no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles
assinalados.
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 719/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO - CLÍNICO
Prestar atendimento de urgência e emergência, priorizando, a gravidade do caso.
Prestar atendimentos médicos mediante agendamento.
Zelar pelo uso correto dos materiais utilizados.
Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais órgãos.
Realizar perícias e elaborar documentos médicos.
Implementar ações para promoção da saúde.

                  ANEXO II
                  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – CLÍNICO
PROVA OBJETIVA:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
BIBLIOGRAFIA
1. HARRISON, T. R.; Medicina Interna – Editora Mc Hill-Interamericana, Vol. 1 e 2.
2. CECIL-LOEB; Tratado de Medicina Interna – Editora Guanabara – Koogan, Vol. 1 e 2.
3. CELMO CELENO PORTO, Semiologia Médica – Editora Guanabara – Koogan.
4. SAMUEL SCHVARTSMAN – Intoxicações Agudas – Editora Sarvier.
5. VERONESI – Doenças Infecto-Contagiosas e Parasitárias – Editora Guanabara – Koogan.
6. LUIZ ANTÔNIO NASI – Rotinas em Pronto Socorro – Politraumatizados7Emergências
Ambulatoriais – Editora Artes Médicas.
7. GOODMAN & GILMAN; As Bases Farmacológicas da Terapêutica – Editora Mc Hill – Interamericana.
8. FORATTINI; Epidemiologia Geral – Editora Artes Médicas.
9. ELIAS KNOBEL; Condutas no Paciente Grave – Editora Atheneu.
10. Apostila: ATLS – Unesp.
11. Apostilas: ATLS / ACLS.

LEGISLAÇÃO – SUS E SUAS PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES
BIBLIOGRAFIA
1. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da
saúde, Capitulo II, Titulo VIII.  Disponível em: www.saude.gov.br/legislação ou http://portal.saude.gov.br/
portal/saude/area.cfm?id_area=1474
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências.  Disponível em  www.saude.gov.br/legislação ou http://
portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1474
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990.
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências.
Disponível em  www.saude.gov.br/legislação ou http://portal.saude.gov.br/portal/saude/
area.cfm?id_area=1474
4. BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização
como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS  – Brasília: Ministério
da Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde). Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/humanizasus_2004.pdf
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006.
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Disponível em http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html ou http://portal.saude.gov.br/portal/
arquivos/pdf/volume_4_completo.pdf ou www.saude.gov.br

                     ANEXO III

                    CRONOGRAMA

Datas Eventos
07/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
30/04/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
02/05/2011 Abertura Inscrições
06/05/2011 Encerramento Inscrições
31/05/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
02/06/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
04/06/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
05/06/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
07/06/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

                       Bauru/SP, 07 de abril de 2011
                                 RICHARD VENDRAMINI

                          SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 18/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal de Administração, por
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, na
Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concursos Públicos na
modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para o
provimento dos Cargos Públicos Efetivos vagos de ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO –
INFECTOLOGISTA E  ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – GINECOLOGISTA, descrito no
Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade dos Concursos
Públicos em questão, bem como para a formação de Cadastro Reserva. Os referidos Cargos Públicos reger-
se-ão pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações
posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/
91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal
nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria
Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores
Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. Os Concursos Públicos realizar-se-ão sob a responsabilidade das Comissões Examinadoras nomeadas
através das Portarias nº 550 /2011 e  nº 551/2011, obedecidas às normas deste Edital.
2. Os Concursos destinam-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e são relativos
aos cargos efetivos descritos no Capítulo II, obedecidas às ordens classificatórias, durante o prazo de
validade previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo Capítulo
II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de validade
dos Concursos Públicos regulados pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor
Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor
Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos,
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10) e demais
legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos aos cargos dos presentes Concursos Públicos ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. Os cargos, as vagas, as escolaridades/pré-requisitos e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II
deste Edital.
7. As datas, os locais e horários de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 24 (vinte e quatro) de maio de 2011.
8. As descrições das Atribuições Básicas dos Cargos constam no Anexo I deste Edital.
9. Os Conteúdos Programáticos constam do Anexo II deste Edital.
10. As contratações serão pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DOS CARGOS, DAS VAGAS, DAS ESCOLARIDADES/PRÉ-REQUISITOS, DOS
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DAS JORNADAS DE TRABALHO E DOS VALORES DAS
INSCRIÇÕES:

Cargo: Especialista em Saúde Médico- INFECTOLOGISTA
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional
de Medicina (CRM) e Residência Médica em Infectologia ou Especialização em Infectologia
Vencimentos¹: R$ 3.360,00
Benefícios²: R$ 230,00
*Jornada Básica de Trabalho: 20 horas/semanais
**Jornada Especial de Trabalho: 24, 36 e 40 horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 30,00
* Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 3.360,00
** Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 3.360,00 + R$ 672,00 de jornada suplementar.
     Jornada de 36 horas/ semanais:  R$ 3.360,00 + R$2.688,00 de jornada suplementar.
     Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 3.360,00 + R$ 3.360,00 de jornada suplementar.
OBS: O ingresso nas Jornadas Especiais de Trabalho dar-se-á por solicitação do interessado ou por
necessidade e interesse público, mediante anuência do mesmo, ficando condicionado à disponibilidade de
carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.950/10.
             Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de
“plantão extra” junto aos serviços de atendimentos ininterruptos (máximo de 08 plantões/mês)
percebendo por estes o valor de R$ 4.838,40 de acordo com a Lei 5950/2010.

Cargo: Especialista em Saúde Médico- GINECOLOGISTA
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional
de Medicina (CRM) e Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia ou Especialização em Ginecologia
e Obstetrícia.
Vencimentos¹: R$ 3.360,00
Benefícios²: R$ 230,00
*Jornada Básica de Trabalho: 20 horas/semanais
**Jornada Especial de Trabalho: 24, 36 e 40 horas/semanais

Valor Inscrição: R$ 30,00
* Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 3.360,00
** Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 3.360,00 + R$ 672,00 de jornada suplementar.
     Jornada de 36 horas/ semanais:  R$ 3.360,00 + R$2.688,00 de jornada suplementar.
     Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 3.360,00 + R$ 3.360,00 de jornada suplementar.
OBS: O ingresso nas Jornadas Especiais de Trabalho dar-se-á por solicitação do interessado ou por
necessidade e interesse público, mediante anuência do mesmo, ficando condicionado à disponibilidade de
carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.950/10.
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão
extra” junto aos serviços de atendimentos ininterruptos (máximo de 08 plantões/mês) percebendo
por estes o valor de R$ 4.838,40 de acordo com a Lei 5950/2010.

Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde Médicos da Lei Municipal nº
5.950/2010  (Sujeito a alteração após dissídio)
² Benefícios – Vale-Compras (R$ 230,00)

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:

1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais aos cargos abaixo
descritas:

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de
1.988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;

b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;

c) estar em dia com as obrigações eleitorais;

d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;

f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão
do Ensino Superior em Medicina, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou
Particular, devidamente registrado no órgão competente, Residência ou Especialização na respectiva área,
bem como registro no CRM e os documentos necessários à investidura dos cargos indicados no Capítulo
XIII, Item 4 deste Edital;
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições dos cargos;

h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/
94 (artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.

i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;

2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da
entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em
convocação própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da
inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.

3. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:

1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições
exigidos para o Concurso.

2. As inscrições para os Concursos Públicos regulados neste Edital serão realizadas PRESENCIALMENTE
ou por FAX, no período de 02 de maio de 2011 a 06 de maio de 2011, das 09h:00min às 16h:00min
(horário de Brasília/DF), no DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana,
Bauru/SP, CEP 17020-310, ou através de envio do Formulário de Inscrição e do Comprovante de
Recolhimento da Taxa de Inscrição através de Fax nº (14) 3235-1081, devendo o candidato adotar os
seguintes procedimentos:

2.1) Recolhimento da Taxa de Inscrição – O candidato deverá recolher a Taxa de Inscrição através de
Depósito Bancário Identificado, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), importância não restituível sob
qualquer hipótese, que deverá ser efetuado em dinheiro, diretamente nas Agências da Caixa Econômica
Federal (CEF), na Conta nº 20.073-2, Agência nº 0290, Operação 006, da Prefeitura Municipal de
Bauru. Não serão aceitos depósitos em cheque e depósitos efetuados nos terminais eletrônicos
(envelopes), via postal, transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas
ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o
recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será
cancelada.

2.2) Preenchimento do Formulário de Inscrição – O candidato terá 02 (duas) opções para
providenciar o preenchimento do Formulário de Inscrição, sendo elas: via internet ou presencialmente.
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a) Preenchimento do Formulário de Inscrição Via Internet: O Formulário de Inscrição estará
disponibilizado, via internet, no período designado para inscrições (vide Item 2), através do site:
www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_administracao/concursos.aspx
b) Preenchimento do Formulário de Inscrição Presencialmente: O candidato poderá dirigir-se ao
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, no endereço indicado no Item 2 deste Capítulo, no período designado para inscrições,
para providenciar o preenchimento de seu Formulário de Inscrição.

2.3) Efetivação da Inscrição – O candidato terá 02 (duas) opções para providenciar a Efetivação
de sua Inscrição, sendo elas: presencialmente ou via fax.

a) Efetivação da Inscrição Presencialmente: O candidato deverá comparecer no endereço indicado e no
período estabelecido no Item 2 deste Capítulo, para providenciar a Efetivação de sua inscrição, devendo,
para tanto, apresentar a seguinte documentação: Cédula de Identidade RG (original), CPF (original) ,
Formulário de Inscrição (preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Item 2.2
deste Capítulo) e Comprovante de Depósito Identificado referente à Taxa de Inscrição, efetuado conforme
instruções estabelecidas no Item 2.1 também deste Capítulo.

b) Efetivação da Inscrição Via Fax: O candidato deverá enviar ao DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, através do Fax nº (14) 3235-
1081, o Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado, e o Comprovante de Recolhimento
da Taxa de Inscrição ou Comprovante de Isenção da Taxa de Inscrição (conforme previsto no Capítulo
VII deste Edital). A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos
indicados neste item 2. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado
de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos à título de Taxa de Inscrição.
O candidato que optar pela Efetivação de sua Inscrição via Fax, deverá apresentar na data designada para
realização da Prova o Formulário de Inscrição original acompanhado do comprovante de envio do Fax.

3. Inscrição Por Procuração: Em caso de Inscrição por Procuração, o Procurador, devidamente constituído
exclusivamente para este ato, deverá apresentar no ato da Inscrição: o Formulário de Inscrição, devidamente
preenchido, o Instrumento de Mandato (Procuração), Identidade do Procurador (original e cópia), o
Comprovante de Depósito Identificado referente ao recolhimento da Taxa de Inscrição (vide Item 2.1),
bem como Cópias Legíveis da Cédula de Identidade RG e CPF do candidato que representa. Ficará
dispensado de apresentar o Instrumento de Mandato aquele que apresentar, na Efetivação da
Inscrição, o Formulário de Inscrição já preenchido e assinado pelo próprio candidato.

3.1) Será exigido 01 (um) Instrumento de Mandato por candidato e este ficará retido na Efetivação da
Inscrição, salientando que o candidato e seu procurador são responsáveis pelo preenchimento e informações
prestadas ao cadastro, arcando com eventuais erros.

4. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de
Inscrição, sendo este efetuado via internet ou presencialmente.

4.1) As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato,
reservando-se à Prefeitura Municipal de Bauru o direito de excluir do Concurso Público aquele que não
preencher o documento oficial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:

1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos, portadores de deficiência nos termos
indicados no Capítulo VI ou não, que necessitarem de condições especiais para realização das provas,
deverão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das
condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio de fiscal para leitura da
prova, auxílio de fiscal para transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, ou outras condições as
quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico,
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.

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

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA:

1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº
3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito
de inscrever-se para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência
de que são portadoras.

2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do
Concurso, para os Cargos regulados pelo presente Edital.

3. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas
no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de
Justiça e na Lei Municipal nº 5.215/04.

4. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do
Decreto Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação das provas.
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a no
Formulário de Inscrição preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Capítulo

IV, Item 2.2.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, Item 2.3, o candidato portador de
deficiência deverá apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo
de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há seqüelas que assegurem a adaptação
de sua prova, informando ainda, o nome do candidato,  seu documento de identidade (RG), número do CPF
e opção de Cargo.
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser anexado ao Formulário de Inscrição no ato de
Efetivação da Inscrição indicada no Capítulo IV, Item 2.3.
7. Além do já determinado, o candidato portador de deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se
deseja concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência.

8. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.

9. O candidato portador de deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de
figurar na lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de portadores de deficiência.

10. O candidato portador de deficiência aprovado nos Concursos regulados por este Edital, quando
convocado, deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada
por junta médica composta por profissionais da Prefeitura Municipal de Bauru, objetivando verificar se a
deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim
como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos
dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:

10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.

10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato portador de deficiência à avaliação tratada no Item 10.

10.3) O candidato portador de deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá
o direito de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.

10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.

10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação
necessária para tanto.

11. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos portadores de deficiência ou por
reprovação no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais
candidatos com estrita observância à ordem classificatória.

12. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos portadores de deficiência.

13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para os Concursos Públicos regulados por este
Edital e não será devolvido ao candidato ou a seu procurador.

14. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:

1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano
corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.

2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição,
ficando o candidato inteiramente responsável pelas informações prestadas, respondendo civil e criminalmente
pelo teor das afirmativas.

3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.

4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos
deverão apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), juntamente com o
Formulário de Inscrição devidamente preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados
no Capítulo IV, Item 2.2, documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais
públicos e/ou privados do Município de Bauru/SP (original ou cópia condicionada à apresentação do original).

5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição:
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do
setor / área / departamento.

6. Em caso de inscrição efetuada através de Procuração, o Procurador devidamente constituído deverá
apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), além dos documentos já indicados no
Item 3 do Capítulo IV, documento comprobatório de doação de sangue no ano corrente efetuada pelo
candidato outorgante, em hospitais públicos e/ou privados no Município de Bauru/SP.

7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e
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que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.

8. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado.

9. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada automaticamente.

10. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderá fazê-lo, desde que recolha a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo
IV.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO:

1. Os concursos regulados pelo presente Edital serão realizados na modalidade de “Provas”, com caráter
Eliminatório e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Especialista em Saúde Médico – INFECTOLOGISTA
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos e Saúde Pública

N° Questões: 40
Peso: 100
Caráter: Eliminatório e Classificatório
Duração da prova: 03 horas

Cargo: Especialista em Saúde Médico – GINECOLOGISTA
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos e Saúde Pública

N° Questões: 40
Peso: 100
Caráter: Eliminatório e Classificatório
Duração da prova: 03 horas

2. Os Concursos Públicos realizados para preenchimento dos cargos de Especialista em Saúde Médico –
Infectologista e Especialista em Saúde Médico – Ginecologista, serão compostos por uma Prova Objetiva,
nos termos abaixo descritos:
2.1) Especialista em Saúde Médico - Infectologista: Prova Objetiva – A Prova Objetiva, de caráter
Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para realizar-se no dia 29 (vinte e
nove) de maio de 2011, será composta por 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04
(quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do
Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03
(três) horas, sendo considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50% (cinqüenta por cento) de
acerto.

2.2) Especialista em Saúde Médico - Ginecologista: Prova Objetiva – A Prova Objetiva, de caráter
Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para realizar-se no dia 29 (vinte e
nove) de maio de 2011, será composta por 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04
(quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do
Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03
(três) horas, sendo considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50% (cinqüenta por cento) de
acerto.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:

1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no
Diário Oficial do Município de Bauru, em 24 (vinte e quatro) de maio de 2011.

2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item
1 deste Capítulo.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido dos seguintes documentos:
Formulário de Inscrição original acompanhado do comprovante de envio do Fax ou Protocolo de
Inscrição devidamente Efetivado pelo DRH, 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 reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.

5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com
clareza a identificação do candidato.

6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência do
candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma
segunda chamada de provas.

7. O candidato não poderá ausentar-se das salas em que serão aplicadas as provas, sem o acompanhamento
de um fiscal.

8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova
Objetiva, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.

9. O horário de início das provas será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua
aplicação.

10. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da
aplicação das provas.

11. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação
entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações,
calculadoras, celulares ou qualquer outro meio eletrônico.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA CLASSIFICAÇÃO:

1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos aos cargos de Especialista em Saúde Médico – Infectologista
e Especialista em Saúde Médico – Ginecologista, terá caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-
se 2,5 (dois e meio) pontos a cada questão correta. A nota final corresponderá a soma dos acertos do
candidato, sendo considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de
aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada
5. Os resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.

6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e
comunicados referentes a estes Concursos, devendo ainda manter atualizado seu endereço para
correspondência e demais dados, junto ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida
Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, inclusive após divulgação do resultado final.

7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo
para o qual se inscreveu.

8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de
acordo com sua conveniência e oportunidade.

9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:

a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03).

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:

1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e
interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru.
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente aos Concursos Públicos
regulados neste Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.

3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo,
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues
pelo candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal de Administração. Não
serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e
que constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual
o Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como
seu número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto
anteriormente.
11. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº 14-60,
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos,
desde que às suas expensas.

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final dos Concursos, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando
as determinações constantes no Capítulo XI, serão homologadoa pela Prefeitura Municipal de Bauru e
publicados no Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
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4. A posse do candidato ficará condicionada:

a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;

b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;

c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;

d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;

e) a não registrar antecedentes criminais;

f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no decorrer
do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos direitos
decorrentes dos Concursos Públicos.
2. O prazo de validade dos presentes Concursos Públicos será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração
Pública.
3. Os atos relativos aos Concursos Públicos serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço
indicado no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles
assinalados.
4. Os casos omissos serão resolvidos pelas Comissões Examinadoras designadas pelas Portarias nº 550/
2011 e nº 551/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO INFECTOLOGISTA
Prestar atendimento de urgência e emergência, priorizando, a gravidade do caso. Prestar atendimentos
médicos mediante agendamento. Zelar pelo uso correto dos materiais utilizados. Orientar pacientes,
familiares, profissionais e eventuais órgãos. Realizar perícias e elaborar documentos médicos. Implementar
ações para promoção da saúde.

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO GINECOLOGISTA
Prestar atendimentos médicos mediante agendamento: As práticas detalhadas do médico vão depender da
sua especialização, no entanto seguem os âmbitos gerais – Realizar anamnese (levantar queixa, histórico
médico e familiar, etc.); Realizar exame clínico; Solicitar exames, quando julgar necessário; Interpretar
exames; Estabelecer diagnóstico; Prescrever medicação; Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos;
Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicações; Marcar
retorno, encaminhar exames, especialistas, internações ou dar alta.
Zelar pelo uso correto dos materiais utilizados: Evitar contaminação com materiais perfuro cortantes; Zelar
pelo uso adequado dos equipamentos médicos utilizados; Solicitar materiais, quando necessário; Atentar-
se para o processo de higienização dos materiais utilizados.
Orientar pacientes, familiares profissionais e eventuais órgãos: Orientar paciente e familiares sobre as
condições de saúde e informar sobre os procedimentos realizados; Orientar os familiares, profissionais e
pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, posologia, reações adversas, etc.; Indicar
possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para o caso; Realizar encaminhamentos para
exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica; Notificar a vigilância sanitária diante de
casos de doenças infecto contagiosas, mediante contaminação por alimentos ou demais produtos que possam
se alastrar para a população local ou municipal.
Implementar ações para promoção da saúde.

                  ANEXO II

                  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO INFECTOLOGISTA
PROVA OBJETIVA:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Programa:
1. Princípios de Antibioticoterapia.
2. Infecções Hospitalares.
3. Doenças Febris: Febre a Esclarecer; Sepses; Malária; Leptospirose; Febre Amarela; Febre Tifóide;
Calazar; Dengue; Sarampo; Varicela; Citomegalovirose.
4. Infecções Cutâneas e de Partes Moles: Infecções Bacterianas; Infecções Fúngicas; Leishmaniose
Tegumentar Americana; Herpes Simples; Herpes Zoster; Hanseníase.
5. Infecções do Sistema Nervoso Central: Meningites; Abscesso Cerebral; Encefalites.
6. Infecções das Vias Respiratórias: Anginas; Difteria; Otite; Sinusite; Pneumonias; Tuberculose.
7. Micoses Profundas: Paracoccidioidomicose; Histoplasmose.
8. Síndrome Mono – Like.
9. Endocardite Bacteriana.
10. Infecções Intestinais e Intra – Abdominais: Diarréias; Hepatites Virais; Cólera.

11. Parasitoses Intestinais
12. Infecções do Trato Urinário.
13. Doenças Sexualmente Transmissíveis.
14. Infecções Osteoarticulares.
15. Infecções e Trauma: Tétano; Acidentes Ofídicos.
16. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida: Manifestações Clínicas; Coinfecções; Tratamento.
17. Acidentes Ocupacionais.
18. Infecções na Gestação.
19. Vacinação.

LEGISLAÇÃO – SUS E AS SUAS PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES
Bibliografia
1. Constituição da República Federativa do Brasil, Promulgada em 05 de outubro de 1.988. São Paulo:
IMESP, 1.988, Seção II – Da Saúde, Capítulo II, Título VIII. Disponível em:
www.saude.gov.br/legislação ou http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1474.

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1.990: Dispõe sobre as condições para
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências. Disponível em:
 www.saude.gov.br/legislação ou http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1474.

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1.990:
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
Disponível em:
www.saude.gov.br/legislação ou http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1474.

4. BRASIL. Ministério da Saúde. Humaniza SUS: Política Nacional de Humanização: A humanização
como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS  – Brasília: Ministério
da Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/humanizasus_2004.pdf. 5.

5. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006.
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Disponível em: http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html.

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO GINECOLOGISTA
PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Bibliografia
1. Clinical Gynecologic Endocronology & Infertily – speroff – 6ª Edição – 1999.
2. Complicaciones Médicas Durante el Embarazo – Burrow – 5a edição – 2001.
3. Endocrinologia de la Reproducción – Yen – 4a edição – 2001.
4. Ética em Ginecologia e Obstetrícia – CREMESP – 2a EDIÇÃO – 2002.
5. Humanização do Parto – Ministério da Saúde – 2002.
6. Manual de Anticoncepção – FEBRASGO – 2002.
7. Manual de Assistência Pré-natal. FEBRASGO – 2000.
8. Manual de Diabétes e Hipertensão na Gravidez – FEBRASGO – 2004.
9. Manual de Drogas na Gravidez – FEBRASGO – 2003.
10. Manuais de DST/AIDS – FEBRASGO – 2004.
11. Manual de Ginecologia Endócrina – FEBRASGO – 2003.
12. Manual de Uroginecologia e Cirurgia Vaginal – FEBRASGO – 2001.
13. Medicina Fetal – Zugaib e Cols. – 2a edição – 1997.
14. Novak’s Gynecology – Berek – 13a edição – 2002.
15. Obstetrícia – Jorge Rezende – 9a edição – 2003.
16. Obstetrícia Básica – Neme – 2a edição – 2000.
17. Pediatric & Adolescent Gynecology – Sanfilippo – 2a edição – 2001.
18. Projeto Diretrizes – AMB – CFM – FEBRASGO.
19. Recomendações para Profilaxia da Transmissão Materno-Infantil do HIV e Terapia Anti-Retroviral em
Gestantes – 2001.
20.TeLinde’s Operative Gynecology – Rock – 9a edição – 2003.
21.Treatment of the Postmenopausal Woman: Basic & Clinical – Lobo – 2a edição – 1999.
22. Ultra-Sonografia em Ginecologia – Fleischer.
LEGISLAÇÃO – SUS E AS SUAS PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES
Bibliografia
1. Constituição da República Federativa do Brasil, Promulgada em 05 de outubro de 1.988. São Paulo:
IMESP, 1.988, Seção II – Da Saúde, Capítulo II, Título VIII. Disponível em:
www.saude.gov.br/legislação ou http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1474.
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ANEXO III

CRONOGRAMA

Datas Eventos
07/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
30/04/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
02/05/2011 Abertura Inscrições
06/05/2011 Encerramento Inscrições
24/05/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
26/05/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
28/05/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
29/05/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
31/05/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 07 de abril de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 19/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, na
Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na
modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para o
provimento do Cargo Público Efetivo vago de AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL –
AGENTE DE TURISMO, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados
durante o prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como para a formação de Cadastro
Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru
(Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Administração Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) e demais
disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da
Portaria nº 506 /2011, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo ao
cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto
neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo Capítulo
II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de validade do
Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos remanescentes,
aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor
Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor
Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos,
Carreiras e Salários dos Servidores da Administração Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) e demais legislações
inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 31 (trinta e um) de maio de 2011.
8. A descrição das Atribuições Básicas do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo: Agente Esportivo, Cultural e Social – AGENTE DE TURISMO
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Ensino Médio Completo
Vencimentos¹: R$ 887,25
Benefícios²: R$ 395,00
Jornada Básica de Trabalho: 40 horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 20,00

Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Agentes da Lei Municipal nº 5.975/10 (sujeito a alteração
após dissídio)
² Benefícios – Vale-Compra (R$ 230,00) e Vale-Refeição (R$ 165,00)

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:

1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo
descritas:

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de
1.988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;

b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;

c) estar em dia com as obrigações eleitorais;

d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;

f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão
do Ensino Médio, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente
registrado no órgão competente) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo
XIII, Item 4 deste Edital;
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/
94 (artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.

i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;

2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da
entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em
convocação própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da
inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.

3. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:

1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições
exigidos para o Concurso.

2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas exclusivamente de forma
PRESENCIAL no período de 02 de maio de 2011 a 06 de maio de 2011, das 09h:00min às 16h:00min
(horário de Brasília/DF), no NÚCLEO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO
MUNICIPAL – NAPEM, localizado na Avenida Duque de Caxias, nº 11-38, Vila Santa Tereza, Bauru/
SP, CEP 17012-151, devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:

2.1) Recolhimento da Taxa de Inscrição – O candidato deverá recolher a Taxa de Inscrição através de
Depósito Bancário Identificado, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), importância não restituível sob
qualquer hipótese, que deverá ser efetuado em dinheiro, diretamente nas Agências da Caixa Econômica
Federal (CEF), na Conta nº 20.073-2, Agência nº 0290, Operação 006, da Prefeitura Municipal de
Bauru. Não serão aceitos depósitos em cheque e depósitos efetuados nos terminais eletrônicos
(envelopes), via postal, fac-símile (fax), transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou
extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a
qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item,
a mesma será cancelada.

2.2) Preenchimento do Formulário de Inscrição – O candidato terá 02 (duas) opções para
providenciar o preenchimento do Formulário de Inscrição, sendo elas: via internet ou presencialmente.

a) Preenchimento do Formulário de Inscrição Via Internet: O Formulário de Inscrição estará
disponibilizado, via internet, no período designado para inscrições (vide Item 2), através do site:
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www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_administracao/concursos.aspx
b) Preenchimento do Formulário de Inscrição Presencialmente: O candidato poderá dirigir-se ao
NÚCLEO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL – NAPEM,
no endereço indicado no Item 2 deste Capítulo, no período designado para inscrições, para providenciar o
preenchimento de seu Formulário de Inscrição.

2.3) Efetivação da Inscrição – O candidato deverá comparecer no endereço indicado e no
período estabelecido no Item 2 deste Capítulo, para providenciar a Efetivação de sua inscrição, devendo,
para tanto, apresentar a seguinte documentação: Cédula de Identidade RG (original), CPF (original) ,
Formulário de Inscrição (preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Item 2.2
deste Capítulo) e Comprovante de Depósito Identificado referente à Taxa de Inscrição, efetuado conforme
instruções estabelecidas no Item 2.1 também deste Capítulo. A inscrição do candidato somente será
válida após a sua Efetivação, nos termos indicados neste item. Caso não seja observada tal
determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar a prova, não tendo direito a restituição
dos valores recolhidos à título de Taxa de Inscrição.

3. Inscrição Por Procuração: Em caso de Inscrição por Procuração, o Procurador, devidamente constituído
exclusivamente para este ato, deverá apresentar no ato da Inscrição: o Formulário de Inscrição, devidamente
preenchido, o Instrumento de Mandato (Procuração), Identidade do Procurador (original e cópia), o
Comprovante de Depósito Identificado referente ao recolhimento da Taxa de Inscrição (vide Item 2.1),
bem como Cópias Legíveis da Cédula de Identidade RG e CPF do candidato que representa. Ficará
dispensado de apresentar o Instrumento de Mandato aquele que apresentar, na Efetivação da
Inscrição, o Formulário de Inscrição já preenchido e assinado pelo próprio candidato.

3.1) Será exigido 01 (um) Instrumento de Mandato por candidato e este ficará retido na Efetivação da
Inscrição, salientando que o candidato e seu procurador são responsáveis pelo preenchimento e informações
prestadas ao cadastro, arcando com eventuais erros.

4. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de
Inscrição, sendo este efetuado via internet ou presencialmente.

4.1) As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato,
reservando-se à Prefeitura Municipal de Bauru o direito de excluir do Concurso Público aquele que não
preencher o documento oficial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:

1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos, portadores de deficiência nos termos
indicados no Capítulo VI ou não, que necessitarem de condições especiais para realização das provas,
deverão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das
condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio de fiscal para leitura da
prova, auxílio de fiscal para transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, ou outras condições as
quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico,
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.

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

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA:

1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº
3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito
de inscrever-se para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência
de que são portadoras.

2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

3. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas
no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de
Justiça e na Lei Municipal nº 5.215/04.

4. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do
Decreto Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação das provas.
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a no
Formulário de Inscrição preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Capítulo
IV, Item 2.2.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, Item 2.3, o candidato portador de
deficiência deverá apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo
de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há seqüelas que assegurem a adaptação
de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF
e opção de Cargo.
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser anexado ao Formulário de Inscrição no ato de
Efetivação da Inscrição indicada no Capítulo IV, Item 2.3.
7. Além do já determinado, o candidato portador de deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se
deseja concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência.

8. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.

9. O candidato portador de deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de
figurar na lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de portadores de deficiência.

10. O candidato portador de deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado,
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada por junta
médica composta por profissionais da Prefeitura Municipal de Bauru, objetivando verificar se a deficiência
se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há
compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos
37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:

10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.

10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato portador de deficiência à avaliação tratada no Item 10.

10.3) O candidato portador de deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá
o direito de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.

10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.

10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação
necessária para tanto.

11. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos portadores de deficiência ou por
reprovação no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais
candidatos com estrita observância à ordem classificatória.

12. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos portadores de deficiência.

13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital
e não será devolvido ao candidato ou a seu procurador.

14. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:

1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano
corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.

2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição,
ficando o candidato inteiramente responsável pelas informações prestadas, respondendo civil e criminalmente
pelo teor das afirmativas.

3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.

4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos
deverão apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), juntamente com o Formulário
de Inscrição devidamente preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Capítulo
IV, Item 2.2, documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou
privados do Município de Bauru/SP (original ou cópia condicionada à apresentação do original).

5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição:
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do
setor / área / departamento.

6. Em caso de inscrição efetuada através de Procuração, o Procurador devidamente constituído deverá
apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), além dos documentos já indicados no
Item 3 do Capítulo IV, documento comprobatório de doação de sangue no ano corrente efetuada pelo
candidato outorgante, em hospitais públicos e/ou privados no Município de Bauru/SP.

7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.

8. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado.

9. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do
Capítulo IV, Item 2.3.

10. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderá fazê-lo, desde que recolha a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo
IV.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO:

1. O concurso regulado pelo presente Edital será realizado na modalidade de “Provas”, com caráter
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Eliminatório e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Agente Esportivo, Cultural e Social – AGENTE DE TURISMO:

Prova Objetiva: Língua Portuguesa;

Informática;

Atualidades;

Inglês;

Conhecimentos Específicos

Nº Questões: 50

Peso: 100

Caráter: Eliminatório e Classificatório

Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente Esportivo, Cultural e Social –
Agente de Turismo será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem)
pontos, prevista para realizar-se no dia 05 (cinco) de junho de 2011, será composta por 50 (cinquenta)
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta,
e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo considerados aprovados os candidatos que obtiverem
60% (sessenta por cento) de acerto.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:

1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no
Diário Oficial do Município de Bauru, em 31 (trinta e um) de maio de 2011.

2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item
1 deste Capítulo.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido dos seguintes documentos:
Protocolo de Inscrição devidamente Efetivado pelo Departamento de Recursos Humanos, 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 reconhecido por
lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.

5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com
clareza a identificação do candidato.

6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência do
candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma
segunda chamada de prova.

7. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de um
fiscal.

8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova
Objetiva, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.

9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua
aplicação.

10. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da
aplicação da prova.

11. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre
os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras,
celulares ou qualquer outro meio eletrônico.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA CLASSIFICAÇÃO:

1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Agente Esportivo, Cultural e Social – Agente
de Turismo terá caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-se 2,0 (dois) pontos a cada questão
correta. A nota final corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado aquele
que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
5. Os resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.

6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para correspondência

e demais dados, junto ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº
14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, inclusive após divulgação do resultado final.

7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo
para o qual se inscreveu.

8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de
acordo com sua conveniência e oportunidade.

9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:

a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03).

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:

1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e
interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru.
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado
neste Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.

3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo,
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues
pelo candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não
serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e
que constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual
o Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como
seu número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto
anteriormente.
11. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº 14-60,
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos,
desde que às suas expensas.

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeitura Municipal de Bauru e
publicado no Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada:

a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;

b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;

c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;

d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;

e) a não registrar antecedentes criminais;

f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no decorrer
do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos direitos
decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço
indicado no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles
assinalados.
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 506/2011.
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              ANEXO I

              DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AGENTE DE TURISMO
Auxiliar no Planejamento das Atividades Turísticas: Elaborar roteiros personalizados e para grupos; Realizar
visitas prévias de avaliação dos serviços turísticos.
Assessorar a Organização de Eventos: Participar da elaboração de material de divulgação; Divulgar produtos
turísticos através de visitas, mala direta, multimídia; Orientar sobre os eventos.

            ANEXO II

         CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AGENTE DE TURISMO
PROVA OBJETIVA:

LÍNGUA PORTUGUESA:
1. Leitura e Compreensão de Textos de Diferentes Gêneros e Domínios Discursivos.
2. Pontuação Gramatical e Expressiva.
3. Elementos Mórficos e Processos de Formação de Palavras.
4. Emprego das Diferentes Classes de Palavras.
5. Concordância Nominal e Verbal.
6. Regência Nominal e Verbal.
7. Crase.
8. Colocação Pronominal.
9. As Estruturas do Período Simples: Frase, Oração, Período, Sujeito, Predicado, Complemento
Verbal, Complemento Nominal, Adjunto Adnominal, Adjunto Adverbial, Agente da Passiva, Aposto, Vocativo.
10. Comportamento Sintático das Orações e Relações Lógico-Discursivas Marcadas pelos Conectores,
em Períodos Compostos.
11. Sinônimos, Antônimos, Homônimos, Parônimos, Hiperônimos, Hipônimos; Polissemia,
Denotação e Conotação.
12. Níveis de Linguagem.
13. Funções de Linguagem: Função Referencial, Função Conativa, Função Fática, Função
Metalinguística, Função Emotiva e Função Poética.
14. Figuras de Linguagem.
15. Ortografia (anterior ao Decreto 6.583, de 29/09/2008).
Referências Bibliográficas: 1. AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. São
Paulo: Publifolha, 2008. 2. BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2009.  3. GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em Prosa Moderna. Rio de Janeiro: Editora
FGV, 2006. 4. HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 5. SARMENTO, L. L.; TUFANO, Douglas. Português. São Paulo: Moderna,
2004. 6. SEGALLA, Domingos Pascoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia.
Editora Nacional, 2005. 7. CIPRO NETO, Pasquale e INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa.
Editora Scipione. São Paulo, SP. 2003. 8. CUNHA, Celso e CINTRA, Luiz F. Lingley. Nova Gramática do
Português Contemporâneo. Editora Nova Fronteira. Rio de Janeiro, RJ. 2001. 9. GARCIA, Othon M.
Comunicação em Prosa Moderna. Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, RJ. 2004. 10. FIORIN, José
Luiz; PLATÃO SAVIOLI, Francisco. Lições de textos: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2005.
INFORMÁTICA:
1. Noções de Internet.
2. Conceito de Internet.
3. Conceitos Básicos e Modos de Utilização de Tecnologia, Ferramentas, Aplicativos e
Procedimentos de Informática.
4. Conceitos Básicos e Modos de Utilização de Tecnologias, Ferramentas, Aplicativos e
Procedimentos Associados à Internet.
5. Conceitos e Modos de Utilização de Ferramentas e Aplicativos de Navegação, de Correio
Eletrônico, Busca e Pesquisa.
6. Comunicadores de Mensagens Instantâneas.
7. Pacote Office Versão 2007 e 2010: Conceitos e Modos de Utilização de Aplicativos para Edição
de Textos, Planilhas e Apresentações (Word, Excel e Power Point).
8. Sistemas Operacionais: Conceitos e Modos de Utilização de Sistemas Operacionais Windows
XP/Vista/7.
9. Software Edição e Criação de Imagens.
10. Suíte de Aplicativos Corel Draw: Conceitos Básicos e Modos de Utilização de Tecnologias,
Ferramentas, Aplicativos e Procedimentos de Uso e suas Diferentes Aplicações.
11. Adobe Photoshop: Conceitos Básicos e Modos de Utilização de Tecnologias, Ferramentas,
Aplicativos e Procedimentos de Uso e suas Diferentes Aplicações.
Referências Bibliográficas: Apostilas contidas no site: http://www.apostilando.com.

ATUALIDADES:
1. Informações atuais de ampla divulgação da imprensa sobre aspectos da vida econômica, social,
política e cultural no Brasil e no mundo.
Referências Bibliográficas: Revistas, Jornais Nacionais, Estaduais e Regionais, de grande circulação,
Telejornais e Informações obtidas na internet.

INGLÊS:
1. Conjugação de Verbos nos Tempos: Presente, Passado e Futura Simples.

2. Wh-questions.
3. Adjetivos.
4. Comparativos e Superlativos.
5. Plural e Substantivos.
6. Verbos Anômalos.
7. Adjetivos e Pronomes Possessivos.
8. Some/Any e suas Derivações.
9. Preposições.
10. Conversações Cotidianas abrangendo o Conteúdo Gramatical Solicitado.
Referências Bibliográficas: Murphy Raymond, Essential Grammar in Use, Cambridge University Press.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
1. Sensibilização para o Turismo: Definição de Turismo; O que se entende por Sensibilização;
Quando e Por Que Sensibilizar.
2. Ação Municipal para a Regionalização do Turismo: Relato Histórico do Processo de
Municipalização do Turismo; Gestão Municipal e o Turismo.
3. Regionalização do Turismo e Desenvolvimento Turístico Regional.
4. Segmentação do Turismo – Ecoturismo: Conceituação e Caracterização; Perfil do Ecoturista;
Turismo Cultural: Conceituação e Caracterização; Perfil do Turista Cultural; Patrimônio Cultural Material;
Patrimônio Cultural Imaterial; Turismo de Negócios e Eventos: Conceituação e Caracterização.
5. Hábitos de Consumo do Turismo Brasileiro 2009: Hábitos e Comportamentos sobre Turismo; A
Última Viagem no Brasil.
6. Turismo e Sustentabilidade: Introdução e Conceitos; Princípios Fundamentais.
7. Acessibilidade e Turismo: Introdução ao Turismo Inclusivo; Entendendo a Deficiência.
8. Promoção e Apoio à Comercialização: Mercado.
9. Hospitalidade: Receber bem Demonstrando a sua Hospitalidade.

Referências Bibliográficas: 1. BRASIL. Ministério do Turismo. Ação Municipal para a Regionalização
do Turismo. Ministério do Turismo: Brasília, 2007. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/export/sites/
d e f a u l t / t u r i s m o / o _ m i n i s t e r i o / p u b l i c a c o e s / d o w n l o a d s _ p u b l i c a c o e s /
conteudo_fundamental_acao_municipal_para_a_regionalizacao_do_turismo.pdf. 2. Conteúdo fundamental:
Turismo e Sustentabilidade. Brasília: Ministério do Turismo. 2007. Disponível em: http://
www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/
conteudo_fundamental_turismo_e_sustentabilidade.pdf. 3. Ecoturismo: Orientações Básicas. 2. ed. Brasília:
Ministério do Turismo, 2010. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/
o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Ecoturismo_Orientacoes_Basicas.pdf. 4. Hábitos de
Consumo do Turismo Brasileiro. Brasília: Ministério do
Turismo, 2009. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/publicacoes/
cadernos_publicacoes/14manuais.html. 5. Módulo Operacional I do Programa de Regionalização:
Sensibilização. Ministério do Turismo: Brasília, 2007. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/export/
s i t e s / d e f a u l t / t u r i s m o / o _ m i n i s t e r i o / p u b l i c a c o e s / d o w n l o a d s _ p u b l i c a c o e s /
modulo_operacional_1_sensibilizacao.pdf. 6. Promoção e Apoio à Comercialização. Brasília: Ministério
do
Turismo, 2007. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/
publicacoes/downloads_publicacoes/modulo_operacional_8_promocao_e_apoio_a_comercializacao.pdf. 7.
Turismo Acessível: Introdução a uma Viagem de Inclusão. Volume I. Brasília: Ministério do Turismo, 2009.
Disponível em: http://www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/publicacoes/cadernos_publicacoes/
17turismo_acessivel.html. 8. Turismo Cultural: orientações básicas. 3. ed. Brasília: Ministério do Turismo,
2010. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/
downloads_publicacoes/Turismo_Cultural_Orientaxes_Bxsicas.pdf. 9. Turismo de negócios e eventos:
orientações básicas. 2.ed. Brasília: Ministério do Turismo, 2010. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/
e x p o r t / s i t e s / d e f a u l t / t u r i s m o / o _ m i n i s t e r i o / p u b l i c a c o e s / d o w n l o a d s _ p u b l i c a c o e s /
Turismo_de_Negocios_e_Eventos_Orientacoes_Basicas.pdf. 10. Instituto de Hospitalidade. Hospitalidade:
Guia para Profissionais Operacionais. Salvador: Instituto de Hospitalidade/Brasil, Ministério do Turismo,
2007. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/
downloads_publicacoes/guia_hospitalidade.pdf. 11. SEBRAE-SP. Circuito Turístico Caminhos do Centro-
Oeste Paulista. São Paulo: SEBRAE-SP, 2009. Disponível em: http://www.turismocentrooestepaulista.com.br.

                          ANEXO III

                       CRONOGRAMA

Datas Eventos
07/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
30/04/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
02/05/2011 Abertura Inscrições
06/05/2011 Encerramento Inscrições
31/05/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
02/06/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
04/06/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
05/06/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
07/06/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

                       Bauru/SP, 07 de abril de 2011
                         RICHARD VENDRAMINI

                    SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 20/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, na
Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na
modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para o
provimento do Cargo Público Efetivo vago de ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO
E TRANSPORTE – LAVADOR DE AUTOS E LUBRIFICADOR, descrito no Capítulo II deste
Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade do Concurso Público em
questão, bem como para a formação de Cadastro Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo
Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações
posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94
e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Administração Geral
(Lei Municipal nº 5.975/10) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da
Portaria nº 501/2011, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo ao
cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto
neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo Capítulo
II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de validade do
Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos remanescentes,
aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor
Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor
Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos,
Carreiras e Salários dos Servidores da Administração Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) e demais legislações
inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 31 (trinta e um) de maio de 2011.
8. A descrição das Atribuições Básicas do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo: Assistente em Manutenção, Conservação e Transporte – LAVADOR DE AUTOS E LUBRIFICADOR
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Ensino Fundamental Completo
Vencimentos¹: R$ 787,50
Benefícios²: R$ 395,00

Jornada Básica de Trabalho: 40 horas semanais
Valor  da Inscrição: R$ 15,00

Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 - Grade Salarial dos Assistentes da Lei Municipal nº 5.975/10
(Sujeito a alteração após dissídio).
² Benefícios – Vale Compra ( R$ 230,00)  e Vale Refeição ( R$ 165,00).

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:

1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo
descritas:

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de
1.988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;

b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;

c) estar em dia com as obrigações eleitorais;

d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;

f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão

do Ensino Fundamental, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular,
devidamente registrado no órgão competente) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados
no Capítulo XIII, Item 4 deste Edital;
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/
94 (artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.

i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;

2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da
entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em
convocação própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da
inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.

3. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:

1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições
exigidos para o Concurso.

2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas exclusivamente de forma
PRESENCIAL no período de 02 de maio de 2011 a 06 de maio de 2011, das 09h:00min às 16h:00min
(horário de Brasília/DF), no NÚCLEO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO
MUNICIPAL – NAPEM, localizado na Avenida Duque de Caxias, nº 11-38, Vila Santa Tereza, Bauru/
SP, CEP 17012-151, devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:

2.1) Recolhimento da Taxa de Inscrição – O candidato deverá recolher a Taxa de Inscrição através de
Depósito Bancário Identificado, no valor de R$ 15,00 (quinze reais), importância não restituível sob
qualquer hipótese, que deverá ser efetuado em dinheiro, diretamente nas Agências da Caixa Econômica
Federal (CEF), na Conta nº 20.073-2, Agência nº 0290, Operação 006, da Prefeitura Municipal de
Bauru. Não serão aceitos depósitos em cheque e depósitos efetuados nos terminais eletrônicos
(envelopes), via postal, fac-símile (fax), transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou
extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a
qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item,
a mesma será cancelada.

2.2) Preenchimento do Formulário de Inscrição – O candidato terá 02 (duas) opções para
providenciar o preenchimento do Formulário de Inscrição, sendo elas: via internet ou presencialmente.

a) Preenchimento do Formulário de Inscrição Via Internet: O Formulário de Inscrição estará
disponibilizado, via internet, no período designado para inscrições (vide Item 2), através do site:
www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_administracao/concursos.aspx
b) Preenchimento do Formulário de Inscrição Presencialmente: O candidato poderá dirigir-se ao
NÚCLEO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL – NAPEM,
no endereço indicado no Item 2 deste Capítulo, no período designado para inscrições, para providenciar o
preenchimento de seu Formulário de Inscrição.

2.3) Efetivação da Inscrição – O candidato deverá comparecer no endereço indicado e no
período estabelecido no Item 2 deste Capítulo, para providenciar a Efetivação de sua inscrição, devendo,
para tanto, apresentar a seguinte documentação: Cédula de Identidade RG (original), CPF (original) ,
Formulário de Inscrição (preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Item 2.2
deste Capítulo) e Comprovante de Depósito Identificado referente à Taxa de Inscrição, efetuado conforme
instruções estabelecidas no Item 2.1 também deste Capítulo. A inscrição do candidato somente será
válida após a sua Efetivação, nos termos indicados neste item. Caso não seja observada tal
determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar a prova, não tendo direito a restituição
dos valores recolhidos à título de Taxa de Inscrição.

3. Inscrição Por Procuração: Em caso de Inscrição por Procuração, o Procurador, devidamente constituído
exclusivamente para este ato, deverá apresentar no ato da Inscrição: o Formulário de Inscrição, devidamente
preenchido, o Instrumento de Mandato (Procuração), Identidade do Procurador (original e cópia), o
Comprovante de Depósito Identificado referente ao recolhimento da Taxa de Inscrição (vide Item 2.1),
bem como Cópias Legíveis da Cédula de Identidade RG e CPF do candidato que representa. Ficará
dispensado de apresentar o Instrumento de Mandato aquele que apresentar, na Efetivação da
Inscrição, o Formulário de Inscrição já preenchido e assinado pelo próprio candidato.

3.1) Será exigido 01 (um) Instrumento de Mandato por candidato e este ficará retido na Efetivação da
Inscrição, salientando que o candidato e seu procurador são responsáveis pelo preenchimento e informações
prestadas ao cadastro, arcando com eventuais erros.

4. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de
Inscrição, sendo este efetuado via internet ou presencialmente.

4.1) As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato,
reservando-se à Prefeitura Municipal de Bauru o direito de excluir do Concurso Público aquele que não
preencher o documento oficial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.
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CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:

1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos, portadores de deficiência nos termos
indicados no Capítulo VI ou não, que necessitarem de condições especiais para realização das provas,
deverão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das
condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio de fiscal para leitura da
prova, auxílio de fiscal para transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, ou outras condições as
quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico,
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.

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

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA:

1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº
3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito
de inscrever-se para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência
de que são portadoras.

2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

3. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas
no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de
Justiça e na Lei Municipal nº 5.215/04.

4. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do
Decreto Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação das provas.
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a no
Formulário de Inscrição preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Capítulo
IV, Item 2.2.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, Item 2.3, o candidato portador de
deficiência deverá apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo
de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há seqüelas que assegurem a adaptação
de sua prova, informando ainda, o nome do candidato,  seu documento de identidade (RG), número do CPF
e opção de Cargo.
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser anexado ao Formulário de Inscrição no ato de
Efetivação da Inscrição indicada no Capítulo IV, Item 2.3.
7. Além do já determinado, o candidato portador de deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se
deseja concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência.

8. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.

9. O candidato portador de deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de
figurar na lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de portadores de deficiência.

10. O candidato portador de deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado,
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada por junta
médica composta por profissionais da Prefeitura Municipal de Bauru, objetivando verificar se a deficiência
se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há
compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos
37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:

10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.

10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato portador de deficiência à avaliação tratada no Item 10.

10.3) O candidato portador de deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá
o direito de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.

10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.

10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação
necessária para tanto.

11. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos portadores de deficiência ou por
reprovação no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais
candidatos com estrita observância à ordem classificatória.

12. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos portadores de deficiência.

13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital

e não será devolvido ao candidato ou a seu procurador.

14. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:

1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano
corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.

2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição,
ficando o candidato inteiramente responsável pelas informações prestadas, respondendo civil e criminalmente
pelo teor das afirmativas.

3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.

4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos
deverão apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), juntamente com o Formulário
de Inscrição devidamente preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Capítulo
IV, Item 2.2, documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou
privados do Município de Bauru/SP (original ou cópia condicionada à apresentação do original).

5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição:
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do
setor / área / departamento.

6. Em caso de inscrição efetuada através de Procuração, o Procurador devidamente constituído deverá
apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), além dos documentos já indicados no
Item 3 do Capítulo IV, documento comprobatório de doação de sangue no ano corrente efetuada pelo
candidato outorgante, em hospitais públicos e/ou privados no Município de Bauru/SP.

7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.

8. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado.

9. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do
Capitulo IV, Item 2.3.

10. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderá fazê-lo, desde que recolha a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo
IV.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO:

1. O concurso regulado pelo presente Edital será realizado na modalidade de “Provas”, com caráter
Eliminatório e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Assistente em Manutenção, Conservação e Transporte – LAVADOR DE AUTOS E LUBRIFICADOR.

Prova Objetiva: Atualidades;

 Matemática;

 Conhecimentos Específicos..

Nº Questões: 40

Peso: 100

Caráter: Eliminatório e Classificatório

Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Assistente em Manutenção, Conservação
e Transporte –Lavador de Autos e Lubrificador será composto por uma Prova Objetiva, nos termos
abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem)
pontos, prevista para realizar-se no dia 05 (cinco) de junho de 2011, será composta por 40 (quarenta)
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta,
e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo considerados aprovados os candidatos que obtiverem
60% (sessenta por cento) de acerto.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:

1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no
Diário Oficial do Município de Bauru, em 31 (trinta e um) de maio de 2011.

2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário
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constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item
1 deste Capítulo.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido dos seguintes documentos:
Protocolo de Inscrição devidamente Efetivado pelo Departamento de Recursos Humanos, 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 reconhecido por
lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.

5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com
clareza a identificação do candidato.

6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência do
candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma
segunda chamada de provas.

7. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada  a prova, sem o acompanhamento de
um fiscal.

8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova
Objetiva, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.

9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua
aplicação.

10. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da
aplicação da prova.

11. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre
os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras,
celulares ou qualquer outro meio eletrônico.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA CLASSIFICAÇÃO:

1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Assistente em Manutenção, Conservação e
Transporte – Lavador de Autos e Lubrificador terá caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-
se 2,5 (dois e meio) pontos a cada questão correta. A nota final corresponderá a soma dos acertos do
candidato, sendo considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de
aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada
5. Os resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.

6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para correspondência
e demais dados, junto ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº
14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, inclusive após divulgação do resultado final.

7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo
para o qual se inscreveu.

8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de
acordo com sua conveniência e oportunidade.

9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:

a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03).

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:

1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e
interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru.
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado
neste Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.

3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo,
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues
pelo candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não
serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e
que constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual
o Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como
seu número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes

na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto
anteriormente.
11. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº 14-60,
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos,
desde que às suas expensas.

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeitura Municipal de Bauru e
publicado no Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada:

a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;

b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;

c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;

d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;

e) a não registrar antecedentes criminais;

f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no decorrer
do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos direitos
decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período de acordo com a necessidade da Administração
Pública..
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço
indicado no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles
assinalados.
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 501/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO
ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – LAVADOR DE AUTOS
E LUBRIFICADOR
Limpar interior dos veículos. Limpar exterior e engrenagens dos veículos. Responsabilizar-se pelos produtos
de limpeza e equipamentos utilizados. Realizar lubrificação dos veículos. Auxiliar no controle administrativo
e prático.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – LAVADOR DE AUTOS
E LUBRIFICADOR

ATUALIDADES:
1 - Fatos amplamente divulgados pela mídia, ocorridos a partir de  2011, em diversas áreas, tais como:
política, economia, cultura, sociedade, saúde, esporte, educação, tecnologia e meio ambiente, em Bauru, no
Brasil e no Mundo.

MATEMÁTICA:
01 - Números reais: Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. 02 - Mínimo
Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum. 03 -  Sistema legal de medidas. 04 - Médias Aritmética,
Geométrica e Ponderada. 05 -  Razões e proporções.  06 -  Regras de três simples e compostas. 07 -
Porcentagem. 08.- Equações e inequações de 1.º e 2.º graus. 09 -  Sistemas lineares. 10 -  Funções. 11 -
Conjuntos Numéricos. 12. Trigonometria no triângulo retângulo. 13 - Noções de probabilidade. 14.  Áreas
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e volumes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
01 - Conhecimentos teóricos e práticos na limpeza de veículos automotores, lavando-os interna e
externamente, a mão ou por meio de máquinas. 02 - Conhecimentos dos tipos de ferramentas, máquinas e
equipamentos. 03 - Sistemas de lavagem e suspensão de veículos. 04 - Produtos químicos para limpeza e
higiene. 05 - Conhecimentos de lubrificação de automóveis, caminhões, máquinas, etc. 06 -Finalidade da
lubrificação, tipos de graxas e óleos lubrificantes. 07 - Locais de lubrificação de um veiculo. 08 - Conservação
do ambiente de trabalho e equipamentos de lubrificação. 09 - Equipamentos de proteção individual. 10 -
Noções de segurança e higiene dos trabalhos inerentes à especialidade.

ANEXO III

CRONOGRAMA

Datas Eventos
07/04/11 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/11 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
30/04/11 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
02/05/11 Abertura Inscrições
06/05/11 Encerramento Inscrições
31/05/11 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
02/06/11 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
04/06/11 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
05/06/11 Previsão da Realização Prova Objetiva
07/06/11 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 07 de abril de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 21/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, na
Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na
modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para o
provimento do Cargo Público Efetivo vago de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE
DE ESCOLA, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o
prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como para a formação de Cadastro Reserva. O
referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei
Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal
de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras
e Salários dos Servidores da Secretaria da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10) e demais disposições
legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da
Portaria nº 499 /2011, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo ao
cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto
neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo Capítulo
II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de validade do
Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos remanescentes,
aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor
Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor
Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos,
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10) e demais
legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 31 (trinta e um) de maio de 2011.
8. A descrição das Atribuições Básicas do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo: Assistente de Serviços na Escola - SERVENTE DE ESCOLA
Vaga(s): 01
Escolaridade /Pré-Requisito: Ensino Fundamental Completo
Vencimentos ¹: R$ 787,50
Benefícios ²: R$ 395,00
Jornada Básica de Trabalho: 40 horas/semanais
 Valor Inscrição : R$ 15,00

Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Assistentes da Lei Municipal nº 5.999/10 (Sujeito a
alteração após dissídio)
² Benefícios – Vale-Compra (R$ 230,00)  e Vale-Refeição (R$ 165,00)

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:

1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo
descritas:

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de
1.988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;

b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;

c) estar em dia com as obrigações eleitorais;

d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;

f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão
do Ensino Fundamental, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular,
devidamente registrado no órgão competente) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados
no Capítulo XIII, Item 4 deste Edital;
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/
94 (artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.

i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;

2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da
entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em
convocação própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da
inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.

3. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:

1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições
exigidos para o Concurso.

2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas exclusivamente de forma
PRESENCIAL no período de 02 de maio de 2011 a 06 de maio de 2011, das 09h:00min às 16h:00min
(horário de Brasília/DF), no NÚCLEO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO
MUNICIPAL – NAPEM, localizado na Avenida Duque de Caxias, nº 11-38, Vila Santa Tereza, Bauru/
SP, CEP 17012-151, devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:

2.1) Recolhimento da Taxa de Inscrição – O candidato deverá recolher a Taxa de Inscrição através de
Depósito Bancário Identificado, no valor de R$ 15,00 (quinze reais), importância não restituível sob
qualquer hipótese, que deverá ser efetuado em dinheiro, diretamente nas Agências da Caixa Econômica
Federal (CEF), na Conta nº 20.073-2, Agência nº 0290, Operação 006, da Prefeitura Municipal de
Bauru. Não serão aceitos depósitos em cheque e depósitos efetuados nos terminais eletrônicos
(envelopes), via postal, fac-símile (fax), transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou
extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a
qualquer  tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item,
a mesma será cancelada.

2.2) Preenchimento do Formulário de Inscrição – O candidato terá 02 (duas) opções para
providenciar o preenchimento do Formulário de Inscrição, sendo elas: via internet ou presencialmente.

a) Preenchimento do Formulário de Inscrição Via Internet: O Formulário de Inscrição estará
disponibilizado, via internet, no período designado para inscrições (vide Item 2), através do site:
www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_administracao/concursos.aspx
b) Preenchimento do Formulário de Inscrição Presencialmente: O candidato poderá dirigir-se ao
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NÚCLEO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL – NAPEM,
no endereço indicado no Item 2 deste Capítulo, no período designado para inscrições, para providenciar o
preenchimento de seu Formulário de Inscrição.

2.3) Efetivação da Inscrição – O candidato deverá comparecer no endereço indicado e no
período estabelecido no Item 2 deste Capítulo, para providenciar a Efetivação de sua inscrição, devendo,
para tanto, apresentar a seguinte documentação: Cédula de Identidade RG (original), CPF (original) ,
Formulário de Inscrição (preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Item 2.2
deste Capítulo) e Comprovante de Depósito Identificado referente à Taxa de Inscrição, efetuado conforme
instruções estabelecidas no Item 2.1 também deste Capítulo. A inscrição do candidato somente será
válida após a sua Efetivação, nos termos indicados neste item. Caso não seja observada tal
determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar a prova, não tendo direito a restituição
dos valores recolhidos à título de Taxa de Inscrição.

3. Inscrição Por Procuração: Em caso de Inscrição por Procuração, o Procurador, devidamente constituído
exclusivamente para este ato, deverá apresentar no ato da Inscrição: o Formulário de Inscrição, devidamente
preenchido, o Instrumento de Mandato (Procuração), Identidade do Procurador (original e cópia), o
Comprovante de Depósito Identificado referente ao recolhimento da Taxa de Inscrição (vide Item 2.1),
bem como Cópias Legíveis da Cédula de Identidade RG e CPF do candidato que representa. Ficará
dispensado de apresentar o Instrumento de Mandato aquele que apresentar, na Efetivação da
Inscrição, o Formulário de Inscrição já preenchido e assinado pelo próprio candidato.

3.1) Será exigido 01 (um) Instrumento de Mandato por candidato e este ficará retido na Efetivação da
Inscrição, salientando que o candidato e seu procurador são responsáveis pelo preenchimento e informações
prestadas ao cadastro, arcando com eventuais erros.

4. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de
Inscrição, sendo este efetuado via internet ou presencialmente.

4.1) As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato,
reservando-se à Prefeitura Municipal de Bauru o direito de excluir do Concurso Público aquele que não
preencher o documento oficial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:

1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos, portadores de deficiência nos termos
indicados no Capítulo VI ou não, que necessitarem de condições especiais para realização das provas,
deverão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das
condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio de fiscal para leitura da
prova, auxílio de fiscal para transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, ou outras condições as
quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico,
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.

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

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA:

1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº
3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito
de inscrever-se para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência
de que são portadoras.

2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

3. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas
no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de
Justiça e na Lei Municipal nº 5.215/04.

4. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do
Decreto Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação das provas.
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a no
Formulário de Inscrição preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Capítulo
IV, Item 2.2.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, Item 2.3, o candidato portador de
deficiência deverá apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo
de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há seqüelas que assegurem a adaptação
de sua prova, informando ainda, o nome do candidato,  seu documento de identidade (RG), número do CPF
e opção de Cargo.
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser anexado ao Formulário de Inscrição no ato de
Efetivação da Inscrição indicada no Capítulo IV, Item 2.3.
7. Além do já determinado, o candidato portador de deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se
deseja concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência.

8. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste

Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.

9. O candidato portador de deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de
figurar na lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de portadores de deficiência.

10. O candidato portador de deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado,
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada por junta
médica composta por profissionais da Prefeitura Municipal de Bauru, objetivando verificar se a deficiência
se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há
compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos
37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:

10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.

10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato portador de deficiência à avaliação tratada no Item 10.

10.3) O candidato portador de deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá
o direito de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.

10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.

10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação
necessária para tanto.

11. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos portadores de deficiência ou por
reprovação no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais
candidatos com estrita observância à ordem classificatória.

12. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos portadores de deficiência.

13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital
e não será devolvido ao candidato ou a seu procurador.

14. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:

1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano
corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.

2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição,
ficando o candidato inteiramente responsável pelas informações prestadas, respondendo civil e criminalmente
pelo teor das afirmativas.

3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.

4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos
deverão apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), juntamente com o Formulário
de Inscrição devidamente preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Capítulo
IV, Item 2.2, documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou
privados do Município de Bauru/SP (original ou cópia condicionada à apresentação do original).

5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição:
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do
setor / área / departamento.

6. Em caso de inscrição efetuada através de Procuração, o Procurador devidamente constituído deverá
apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), além dos documentos já indicados no
Item 3 do Capítulo IV, documento comprobatório de doação de sangue no ano corrente efetuada pelo
candidato outorgante, em hospitais públicos e/ou privados no Município de Bauru/SP.

7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.

8. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado.

9. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do
Capítulo IV, Item 2.3.

10. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderá fazê-lo, desde que recolha a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo
IV.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO:

1. O concurso regulado pelo presente Edital será realizado na modalidade de “Provas”, com caráter
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Eliminatório e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Assistente de Serviços na Escola – SERVENTE DE ESCOLA

Prova Objetiva:  Língua Portuguesa;

 Matemática;

 Atualidades

Nº Questões: 40

Peso: 100

Caráter: Eliminatório e Classificatório

Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Assistente de Serviços na Escola –
Servente de Escola será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem)
pontos, prevista para realizar-se no dia 05 (cinco) de junho de 2011, será composta por 40 (quarenta)
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta,
e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo considerados aprovados os candidatos que obtiverem
60% (sessenta por cento) de acerto.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:

1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no
Diário Oficial do Município de Bauru, em 31 (trinta e um) de maio de 2011.

2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item
1 deste Capítulo.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido dos seguintes documentos:
Protocolo de Inscrição devidamente Efetivado pelo Departamento de Recursos Humanos, 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 reconhecido por
lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.

5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com
clareza a identificação do candidato.

6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência do
candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma
segunda chamada de provas.

7. O candidato não poderá ausentar-se da sala  em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de
um fiscal.

8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova
Objetiva, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.

9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua
aplicação.

10. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da
aplicação da  prova.

11. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre
os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras,
celulares ou qualquer outro meio eletrônico.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA CLASSIFICAÇÃO:

1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Assistente de Serviços na Escola – Servente de
Escola terá caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois e meio) pontos a cada questão
correta. A nota final corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado aquele
que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
5. Os resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.

6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e

comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para correspondência
e demais dados, junto ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº
14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, inclusive após divulgação do resultado final.

7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo
para o qual se inscreveu.

8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de
acordo com sua conveniência e oportunidade.

9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:

a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03).

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:

1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e
interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru.
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado
neste Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.

3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo,
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues
pelo candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não
serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e
que constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual
o Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como
seu número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto
anteriormente.
11. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº 14-60,
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos,
desde que às suas expensas.

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeitura Municipal de Bauru e
publicado no Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada:

a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;

b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;

c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;

d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;

e) a não registrar antecedentes criminais;

f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no decorrer
do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos direitos
decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço
indicado no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles
assinalados.
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4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 499/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA
Limpar e conservar os setores da escola, realizar serviços de copa, auxiliar no cuidado dos alunos e nas
atividades escolares.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA – SERVENTE DE ESCOLA

PROVA OBJETIVA:

LÍNGUA PORTUGUESA:
1-Interpretação e compreensão de textos.
2- Uso da linguagem como meio para produzir, expressar e comunicar  idéias em diferentes contextos de
comunicação.
3- Conhecimentos gramaticais:concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal;sinônimos,
antônimos e parônimos; sentido próprio e figurado das palavras (denotação e conotação);ortografia
(anterior ao Acordo Ortográfico de 1990); pontuação.
Indicações de estudo: gramáticas em geral, sites como  www.soportugues.com.br ;
www.paulohernandes.pro.br  ;www.gramaticaonline.com.br ;  www.paralerepensar.com.br , entre outros
sobre  Língua Portuguesa.
MATEMÁTICA:
1. Números reais: Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação;
2. Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum;
3. Sistema legal de medidas;
4. Médias Aritmética, Geométrica e Ponderada;
5. Razões e proporções;
6. Regras de três simples e compostas;
7. Porcentagem;
8. Equações de 1.º e 2.º graus;
9. Sistemas lineares;
10. Matrizes e determinantes;
11. Funções polinomiais;
12. Progressão Aritmética e Geométrica;
13. Trigonometria;
14. Noções de probabilidade e estatística;
15. Áreas e volumes.

ATUALIDADES:
Conhecimento histórico, geográfico, econômico e político do município de Bauru.
Fatos amplamente divulgados pela mídia, ocorridos a partir de abril de 2010, em diversas áreas, tais como:
política, economia, cultura, sociedade, saúde, esporte, educação, tecnologia e meio ambiente, em Bauru, no
Brasil e no Mundo.

ANEXO III

CRONOGRAMA

Datas Eventos
07/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
30/04/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
02/05/2011 Abertura Inscrições
06/05/2011 Encerramento Inscrições
31/05/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
02/06/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
04/06/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
05/06/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
07/06/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 07 de abril de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 22/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, na
Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na
modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para o
provimento do Cargo Público Efetivo vago de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E
TRANSPORTE - SOLDADOR, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem
criados durante o prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como para a formação de
Cadastro Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor
Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano
de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Administração Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) e
demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da
Portaria nº 502/2011, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo ao
cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto
neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo Capítulo
II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de validade do
Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos remanescentes,
aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor
Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor
Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos,
Carreiras e Salários dos Servidores da Administração Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) e demais legislações
inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 31 (trinta e um) de maio de 2011.
8. A descrição das Atribuições Básicas do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo: Técnico em Manutenção, Conservação e Transporte – SOLDADOR.
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Ensino Médio Completo e Conclusão de Curso Técnico em Soldagem ou de
Curso Técnico em área relacionada.
Vencimentos¹: R$ 1.260,00
Benefícios²: 395,00
Jornada Básica de Trabalho: 40 horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 20,00

Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Técnicos  da Lei Municipal nº 5.975/10 (sujeito a
alteração após dissídio)
² Benefícios – Vale-Compra (R$ 230,00)  e Vale-Refeição (R$ 165,00)

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:

1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo
descritas:

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de
1.988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;

b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;

c) estar em dia com as obrigações eleitorais;

d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;

f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
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da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão
do Ensino Médio e do Curso Técnico em Soldagem ou do Curso Técnico em área relacionada, devendo
estes serem emitidos por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão
competente) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIII, Item 4 deste
Edital;

g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/
94 (artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.

i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;

2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da
entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em
convocação própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da
inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.

3. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:

1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições
exigidos para o Concurso.

2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas exclusivamente de forma
PRESENCIAL no período de 02 de maio de 2011 a 06 de maio de 2011, das 09h:00min às 16h:00min
(horário de Brasília/DF), no NÚCLEO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO
MUNICIPAL – NAPEM, localizado na Avenida Duque de Caxias, nº 11-38, Vila Santa Tereza, Bauru/
SP, CEP 17012-151, devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:

2.1) Recolhimento da Taxa de Inscrição – O candidato deverá recolher a Taxa de Inscrição através de
Depósito Bancário Identificado, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), importância não restituível sob
qualquer hipótese, que deverá ser efetuado em dinheiro, diretamente nas Agências da Caixa Econômica
Federal (CEF), na Conta nº 20.073-2, Agência nº 0290, Operação 006, da Prefeitura Municipal de
Bauru. Não serão aceitos depósitos em cheque e depósitos efetuados nos terminais eletrônicos
(envelopes), via postal, fac-símile (fax), transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou
extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a
qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item,
a mesma será cancelada.

2.2) Preenchimento do Formulário de Inscrição – O candidato terá 02 (duas) opções para
providenciar o preenchimento do Formulário de Inscrição, sendo elas: via internet ou presencialmente.

a) Preenchimento do Formulário de Inscrição Via Internet: O Formulário de Inscrição estará
disponibilizado, via internet, no período designado para inscrições (vide Item 2), através do site:
www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_administracao/concursos.aspx
b) Preenchimento do Formulário de Inscrição Presencialmente: O candidato poderá dirigir-se ao
NÚCLEO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL – NAPEM,
no endereço indicado no Item 2 deste Capítulo, no período designado para inscrições, para providenciar o
preenchimento de seu Formulário de Inscrição.

2.3) Efetivação da Inscrição – O candidato deverá comparecer no endereço indicado e no
período estabelecido no Item 2 deste Capítulo, para providenciar a Efetivação de sua inscrição, devendo,
para tanto, apresentar a seguinte documentação: Cédula de Identidade RG (original), CPF (original) ,
Formulário de Inscrição (preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Item 2.2
deste Capítulo) e Comprovante de Depósito Identificado referente à Taxa de Inscrição, efetuado conforme
instruções estabelecidas no Item 2.1 também deste Capítulo. A inscrição do candidato somente será
válida após a sua Efetivação, nos termos indicados neste item. Caso não seja observada tal
determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar a prova, não tendo direito a restituição
dos valores recolhidos à título de Taxa de Inscrição.

3. Inscrição Por Procuração: Em caso de Inscrição por Procuração, o Procurador, devidamente constituído
exclusivamente para este ato, deverá apresentar no ato da Inscrição: o Formulário de Inscrição, devidamente
preenchido, o Instrumento de Mandato (Procuração), Identidade do Procurador (original e cópia), o
Comprovante de Depósito Identificado referente ao recolhimento da Taxa de Inscrição (vide Item 2.1),
bem como Cópias Legíveis da Cédula de Identidade RG e CPF do candidato que representa. Ficará
dispensado de apresentar o Instrumento de Mandato aquele que apresentar, na Efetivação da
Inscrição, o Formulário de Inscrição já preenchido e assinado pelo próprio candidato.

3.1) Será exigido 01 (um) Instrumento de Mandato por candidato e este ficará retido na Efetivação da
Inscrição, salientando que o candidato e seu procurador são responsáveis pelo preenchimento e informações
prestadas ao cadastro, arcando com eventuais erros.

4. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de
Inscrição, sendo este efetuado via internet ou presencialmente.

4.1) As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato,
reservando-se à Prefeitura Municipal de Bauru o direito de excluir do Concurso Público aquele que não
preencher o documento oficial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:

1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos, portadores de deficiência nos termos
indicados no Capítulo VI ou não, que necessitarem de condições especiais para realização das provas,
deverão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das
condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio de fiscal para leitura da
prova, auxílio de fiscal para transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, ou outras condições as
quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico,
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.

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

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA:

1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº
3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito
de inscrever-se para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência
de que são portadoras.

2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

3. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas
no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de
Justiça e na Lei Municipal nº 5.215/04.

4. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do
Decreto Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação das provas.
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a no
Formulário de Inscrição preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Capítulo
IV, Item 2.2.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, Item 2.3, o candidato portador de
deficiência deverá apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo
de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há seqüelas que assegurem a adaptação
de sua prova, informando ainda, o nome do candidato,  seu documento de identidade (RG), número do CPF
e opção de Cargo.
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser anexado ao Formulário de Inscrição no ato de
Efetivação da Inscrição indicada no Capítulo IV, Item 2.3.
7. Além do já determinado, o candidato portador de deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se
deseja concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência.

8. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.

9. O candidato portador de deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de
figurar na lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de portadores de deficiência.

10. O candidato portador de deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado,
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada por junta
médica composta por profissionais da Prefeitura Municipal de Bauru, objetivando verificar se a deficiência
se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há
compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos
37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:

10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.

10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato portador de deficiência à avaliação tratada no Item 10.

10.3) O candidato portador de deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá
o direito de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.

10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.

10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação
necessária para tanto.

11. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos portadores de deficiência ou por
reprovação no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais
candidatos com estrita observância à ordem classificatória.
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12. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos portadores de deficiência.

13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital
e não será devolvido ao candidato ou a seu procurador.

14. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:

1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano
corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.

2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição,
ficando o candidato inteiramente responsável pelas informações prestadas, respondendo civil e criminalmente
pelo teor das afirmativas.

3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.

4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos
deverão apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), juntamente com o Formulário
de Inscrição devidamente preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Capítulo
IV, Item 2.2, documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou
privados do Município de Bauru/SP (original ou cópia condicionada à apresentação do original).

5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição:
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do
setor / área / departamento.

6. Em caso de inscrição efetuada através de Procuração, o Procurador devidamente constituído deverá
apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), além dos documentos já indicados no
Item 3 do Capítulo IV, documento comprobatório de doação de sangue no ano corrente efetuada pelo
candidato outorgante, em hospitais públicos e/ou privados no Município de Bauru/SP.

7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.

8. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado.

9. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do
Capítulo IV, Item 2.3.

10. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderá fazê-lo, desde que recolha a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo
IV.

CAPÍTULO VIII – DAS PROVAS E SUAS RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:

1. O concurso regulado pelo presente Edital será realizado na modalidade de “Provas”, com caráter
Eliminatório e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Técnico em Manutenção, Conservação e Transporte – SOLDADOR

Provas:

1ª Fase - Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos

Nº Questões: 20

Peso: 40

Caráter: Eliminatório

Duração da Prova: 03 horas

2ª Fase - Prova Prática

Peso: 60

Caráter: Eliminatório e Classificatório

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Manutenção, Conservação
e Transporte - Soldador será composto por uma Prova Objetiva e uma Prova Prática, nos termos abaixo
descritos:
2.1) 1ª Fase: A Prova I – Prova Objetiva, de caráter Eliminatório, valendo 40 (quarenta) pontos, prevista
para realizar-se no dia 05 (cinco) de junho de 2011, será composta por 20 (vinte) questões objetivas de
múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no
Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua
aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo habilitados nesta fase os candidatos que obtiverem 50%
(cinquenta por cento) de aproveitamento.

2.2) 2ª Fase: A Prova II – Prova Prática, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 60 (sessenta)

pontos, consistirá na aplicação de exercícios práticos sobre execução de soldas tipo eletrodo revestido e
MIG, ficando aprovado no concurso público regulado no presente edital, o candidato que obtiver 60%
(sessenta por cento) de aproveitamento.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:

1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de
Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru, em 31 (trinta e um) de maio de 2011.

2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Prova Prática serão publicados oportunamente
através de Edital de Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru.
3. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva e Prova Prática, nas respectivas
datas, locais e horários constantes do Edital de Convocação publicados no Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das Provas Objetiva e
Prática.
5. O candidato deverá comparecer ao local das provas, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos
do horário previsto para seu início, munido dos seguintes documentos: Protocolo de Inscrição devidamente
Efetivado pelo Departamento de Recursos Humanos, 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 reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que
autenticadas.

6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com
clareza a identificação do candidato.

7. O não comparecimento nas Provas Objetiva e/ou Prática, qualquer que seja o motivo, caracterizará a
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma
hipótese, uma segunda chamada de prova.

8. O candidato não poderá ausentar-se da sala e/ou local em que serão aplicadas as provas, sem o
acompanhamento de um fiscal.

9. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova
Objetiva e/ou Prova Prática, deverá solicitar ao fiscal presente no local, formulário específico para tal
finalidade.

10. O horário de início das provas será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre suas
aplicações.

11. Durante a realização da 1ª Fase – Prova Objetiva, o candidato somente poderá retirar-se da sala depois
de transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova, desde que acompanhado por um fiscal.

12. Durante a realização da 2ª Fase – Prova Prática, o candidato somente poderá retirar-se do local após o
término da prova.

13. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação
entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações,
calculadoras, celulares ou qualquer outro meio eletrônico.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA CLASSIFICAÇÃO:

1. A 1ª Fase – Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Manutenção, Conservação
e Transporte – Soldador terá caráter Eliminatório, atribuindo-se 2,0 (dois) pontos a cada questão correta.
A nota final corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo habilitados nesta fase os candidatos
que obtiverem 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento.

1.1 As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
1.2 Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou
preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
1.3 Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva  e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
2. A 2ª Fase – Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Manutenção, Conservação
e Transporte – Soldador terá caráter Eliminatório e Classificatório. A nota final corresponderá à soma
dos acertos do candidato, sendo considerado habilitado nesta fase aquele que obtiver, no mínimo, 60%
(sessenta por cento) de aproveitamento.
3. Os resultados tanto da 1ª Fase – Prova Objetiva, quanto da 2ª Fase – Prova Prática, serão publicados
oportunamente no Diário Oficial de Bauru.

4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para correspondência
e demais dados, junto ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº
14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, inclusive após divulgação do resultado final.

5. Da divulgação dos Resultados da 1ª Fase – Prova Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática constarão apenas
os candidatos aprovados para o cargo para o qual se inscreveu.

6. Os candidatos aprovados nas 02 (duas) fases do presente Concurso serão classificados em ordem
decrescente de pontuação e a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as
necessidades da Administração Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.

7. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:

a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03).
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CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:

1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e
interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru.
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado
neste Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.

3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo,
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues
pelo candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não
serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e
que constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual
o Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como
seu número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto
anteriormente.
11. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº 14-60,
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos,
desde que às suas expensas.

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeitura Municipal de Bauru e
publicado no Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada:

a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;

b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;

c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;

d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;

e) a não registrar antecedentes criminais;

f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no decorrer
do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos direitos
decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço
indicado no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles
assinalados.
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 502/2011

ANEXO I

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - SOLDADOR
Separar, preparar e alimentar equipamentos utilizados no trabalho de solda e corte, realizando sua manutenção.
Realizar reparos e manutenções de máquinas, veículos, caminhões, tratores e outras máquinas. Trabalhar
com solda pesada, fornecendo reparo e manutenção em diversos objetos feitos com aço ou ferro.  Organizar
ambiente e materiais utilizados.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - SOLDADOR
PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Processo de corte

· Oxicorte, manual e semi-automático;

· Maçarico de corte;

· Defeitos de corte.

2. Processo de soldagem com eletrodo revestido

· Noções de eletricidade;

· Consumíveis de soldagem;

· Equipamento para soldagem com eletrodo revestido;

· Cuidados especiais com o eletrodo revestido;

· Descontinuidades no cordão de solda;

· Tipos e preparação de juntas;

· Sopro magnético.

3. Processo de soldagem MAG

· Consumíveis de soldagem;

· Equipamentos para soldagem MAG;

· Descontinuidades no cordão de solda;

· Tipos e preparação de juntas;

4. Processo de soldagem TIG

· Eletrodo de soldagem;

· Consumíveis de soldagem;

· Equipamentos para soldagem TIG;

· Descontinuidades do cordão de solda;

· Tipos e preparação de juntas;

5. Diversos

· Metalurgia da soldagem;

· Tratamento térmico;

· Higiene, segurança e EPI’s;

· Controle dimensional;

· Controle visual e dimensional de soldagem;

· Contração de soldagem e métodos de controle de deformação;

· Propriedades dos aços-carbono e de baixa liga;

· Ensaios destrutivos e não destrutivos;

· Simbologia de soldagem;

· Interpretação de desenhos;

· Posições de soldagem conforme norma AWS.

ANEXO III
CRONOGRAMA

Datas Eventos
07/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
30/04/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
02/05/2011 Abertura Inscrições
06/05/2011 Encerramento Inscrições
31/05/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
02/06/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
04/06/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
05/06/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
07/06/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 07 de abril de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria Municipal da Administração, informa a prorrogação
das inscrições do Concurso Público para o cargo de Especialista em Saúde – Médico Sanitarista; Médico
Pediatra; Médico Cirurgião; Médico Ortopedista; Médico Psiquiatra; Médico Perito; Médico Clínico; Médico
Infectologista e Médico Ginecologista. Os interessados poderão dar continuidade às inscrições no período
de 09 à 20 de maio de 2011, no Departamento de Recursos Humanos, na Av. Nuno de Assis n° 14-60
Jd Santana 1° andar Sala 05, Bauru, no horário das 09h às 16h, ficando mantidas as demais condições
estabelecidas nos Editais nº 14/2011; 15/2011; 16/2011; 17/2011 e 18/2011.

Bauru, 05 de maio de 2011.
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os candidatos relacionados abaixo deverão comparecer no Departamento
de Recursos Humanos, situado na Av. Nuno de Assis 14-60, Jd Santana, nos dias e horários indicados.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 842/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO
EM GESTÃO AMINISTRATIVA E SERVIÇOS - COMPRADOR, no quadro de servidores desta
Prefeitura, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta
publicação, o(a) Sr(a) RODRIGO GUTIERREZ BOICENCO portador do RG 28.109.562-0, em virtude
do (a) mesmo (a) haver se classificado em 25° lugar, no concurso público para TÉCNICO EM GESTÃO
AMINISTRATIVA E SERVIÇOS - COMPRADOR, edital nº 03/2007 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 06/05/11 DAS 08HS00 AS 11HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 843/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO
EM GESTÃO AMINISTRATIVA E SERVIÇOS - COMPRADOR, no quadro de servidores desta
Prefeitura, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta
publicação, o(a) Sr(a) MARCELO THEODORO LAUREANO portador do RG 44.078.904-7, em virtude
do (a) mesmo (a) haver se classificado em 26° lugar, no concurso público para TÉCNICO EM GESTÃO
AMINISTRATIVA E SERVIÇOS - COMPRADOR, edital nº 03/2007 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 06/05/11 DAS 08HS00 AS 11HS30.

EXONERA/POSSE: A partir de 05/05/2011, portaria nº 844/2011 exonera a servidora NEILA LARISSA
DE CARVALHO SOUZA, portadora do RG nº 40.838.675-7 do cargo efetivo de ASSISTENTE EM SER-
VIÇOS NA ESCOLA – AUXILIAR DE CRECHE e dá posse concomitante no cargo efetivo de AGENTE
ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AGENTE SOCIAL conforme concurso público já realizado.

TORNA SEM EFEITO: PORTARIA Nº 845/2011: O Diretor de Departamento de Administração de
Pessoal, no uso de suas atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE:
Tornar Sem Efeito a PORTARIA N.º 2877/2010 que nomeou o (a) Sr(a). NILSON LUCIANO DA SILVA,
portador (a) do RG n.º 284197579 no cargo efetivo de “AGENTE EM MANUTENÇÃO,
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – MOTORISTA”, EM RAZÃO DE DESISTENCIA.

PORTARIA Nº 846/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 834/2011 que exonerou  o (a) Sr(a). NILSON LUCIANO DA SILVA, portador (a) do
RG n.º 284197579 do cargo efetivo de AUXILIAR EM MEIO AMBIENTE – AJUDANTE GERAL e
deu posse concomitante no cargo efetivo de  “AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E
TRANSPORTE – MOTORISTA”, EM RAZÃO DE DESISTENCIA.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

NOMEAÇÃO: A partir de 05/05/2011, Portaria nº 0847/2011, nomeia PASQUAL STORNIOLO, portador
do RG nº 9.283.676-3, no cargo em comissão de Administrador Regional / Falcão – Industrial, da Secretaria
Municipal das Administrações Regionais.

DESIGNAÇÃO: A partir de 05/05/2011, Portaria nº 0848/2011, designa o servidor JOSE ROBERTO MARCAL
DE SOUZA, matrícula nº 14.762, portador do RG nº 12.148.634, na função de confiança de Diretor da Divisão
de Ensino às Artes, da Secretaria Municipal da Cultura,  conforme protocolo e-doc nº 25.236/2011.

DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL
DIVISÃO DE APOIO AO SERVIDOR

PLANO DE SAÚDE MUNICIPAL

Cancelamento dos dependentes beneficiários do PLANO DE SAÚDE que completaram 21 anos de
idade no mês de Abril/2011.

Informamos abaixo os DEPENDENTES dos Servidores / Pensionistas que serão excluídos a partir de 01/
05/2011, do PLANO DE SAÚDE MUNICIPAL, portanto após completarem 21 (vinte e um) anos de
idade, limite este previsto no Artigo 4º § III da Lei Municipal nº 4706, de 31 de julho de 2001.

Orientações aos titulares dos dependentes cancelados
Os interessados na manutenção do Plano de Saúde Municipal para os dependentes cancelados abaixo,
deverão contatar a empresa de saúde (BENEPLAN LTDA) no prazo de 30 (trinta) dias, a partir desta

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

                  A diretora da EMEI Abigail Flora Horta convoca os associados da APM a comparecerem à
Assembleia Geral para eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal. A primeira chamada será no dia 13 de maio de 2011, sexta-feira, às 18h, em sua sede, sito à Rua
Ponciano Ferreira de Menezes, quadra, Jardim Panorama, CEP: 17011-120. Não havendo o comparecimento
de mais da metade dos associados, convocamos, em segunda chamada, às 18h30, no mesmo local e data.

Secretaria de Economia e Finanças
Marcos  Roberto da  Costa Garcia

Secretário

Os pagamentos referente a tributos, tarifas e outros serviços pertencentes a Prefeitura Municipal
de Bauru, devem ser feitos exclusivamente através de guias (com código de barras ou GRE) não podendo
ser efetuados em hipótese alguma com depósitos em conta corrente, pois não há como identificar o
tributo ou outro serviço o qual foi pago, impossibilitando assim sua baixa.

 DIVISÃO DE CONTABILIDADE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 DIRETORA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

PROCESSO NOME VALOR
45437/09 ALBANO BAURU COM GLP LTDA R$ 832,00
38354/09 ABREU E VIDOTTO COM MAQUINAS EQUIP LTDA R$ 24,93
38354/09 ABREU E VIDOTTO COM MAQUINAS EQUIP LTDA R$ 24,93
19839/11 AP ORNIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA R$ 2.796,00
19839/11 AP ORNIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA R$ 699,00
9929/10 A G SORIANO ME R$ 13.800,00
9346/07 BENEPLAN PLANO DE SAUDE  LTDA R$ 619.959,16
43143/09 COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 267,40
30051/10 COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 3.997,96
40832/09 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 11.201,45
40832/09 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 501,42
40832/09 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 4.370,00
40832/09 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 8.065,68
13401/11 CIRURGICA FERNANDES COM MTS CIR HOSPITALAR R$ 312,12

publicação para inclusão na condição de dependente agregado (sem carências), conforme Artigo 5º Inciso
I da Lei Municipal nº 4706, de 31 de julho de 2001.
Salientamos que o custeio desta categoria de dependente agregado deverá ser suportado na integralidade
pelo Titular, diretamente com a empresa de saúde, de acordo com o § 1º do referido artigo.

Dependente a ser cancelado Grau Titular Data de Nasc.

FELIPE NATHAN BORGES FILHO ELZELI BORGES DE REZENDE 27/04/1990

CARLA CRISTINA GOMES ARCANJO FILHA JOAO CARLOS ARCANJO 14/04/1990

NOEMIA PETRICIA S SILVA FILHA MARCIA APARECIDA SCARPIN 06/04/1990

MAYRON RICHARD DE SOUSA COSTA FILHO NATANAEL DA COSTA 10/04/1990

GABRIEL HENRIQUE PEREIRA FILHO NELMA MARIA PEREIRA 18/01/1990

ROGER ALBERTO PEREIRA ZUKAS CALIXTO BITAFILHO NORMA PEREIRA ZUKAS 20/04/1990

SAMUEL DOS SANTOS FILHO PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 11/04/1990

KAROLLINE FERREIRA DE FREITAS FILHA ROSELI OLIVA FERREIRA 28/04/1990

VITOR RODRIGUES TANAMACHI FILHO SILVANA SIGNORETE R TANAMACHI09/04/1990

REGIANE CLEMENTE DE SOUZA FILHA SUELI ROGENSKI DE SOUZA 02/04/1990

ALLINE MARCHESIN COSTA FILHA TEREZINHA DE JESUS C. MARCHESIN 13/04/1990

NATIELLY ANDRESSA DA S SANTOS FILHA VALDIRENE CARLOS DA SILVA 18/04/1990

CLAUDIO C. C. JUNIOR FILHO VILMA RODRIGUES DOS SANTOS 12/04/1990

TAYLA DA SILVA SANTOS FILHA WALDIR APARECIDO DOS SANTOS 02/04/1990

A devolução das carteirinhas dos cancelados deverá ser feita no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
na Secretaria da Administração, Avenida Dr. Nuno de Assis nº 14-60, Jardim Santana, 1º andar,
Divisão de Apoio ao Servidor.
O uso do plano de saúde por qualquer dependente citado acima, a partir da data desta publicação será
considerado como ilegal, onde o Titular do Plano de Saúde será responsabilizado em conformidade
com o disposto na Lei Municipal nº 3.781/94 (Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru).
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38392/10 CALUX E ABRAHAO LTDA ME R$ 8.372,00
29258/10 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA R$ 20.410,26
40832/09 CARDOSO E CARDOSO COM FRUTAS LEGUMES R$ 19.602,24
41152/10 CARLOS EDUARDO S FERREIRA PADARIA ME R$ 5.913,09
48243/10 COML CONCORRENT LTDA R$ 508,38
9928/10 COML JOÃO AFONSO LTDA R$ 3.190,00
9928/10 COML JOÃO AFONSO LTDA R$ 3.190,00
30051/10 CIRURGICA MAFRA LTDA R$ 1.500,00
33756/09 CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EPP R$ 4.309,60
33756/09 CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EPP R$ 204,00
33756/09 CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EPP R$ 11.320,40
49216/10 COM MAT MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL R$ 14.652,76
45502/09 CRIALIMENTOS IND COM LTDA R$ 334,00
45599/10 EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR HOSP LTDA R$ 3.819,60
13257/10 EMPRESA MUNICIPAL DESENV URBANO RURAL R$ 540.773,87
13249/10 EMPRESA MUNICIPAL DESENV URBANO RURAL R$ 86.250,00
13253/10 EMPRESA MUNICIPAL DESENV URBANO RURAL R$ 354.378,29
38339/09 FLASH TONER INFORMATICA LTDA R$ 937,50
14925/08 FABEN CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA R$ 48.742,51
14925/08 FABEN CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA R$ 10.836,84
24747/10 FCV IND PLATINENSE EXTINTORES LTDA R$ 1.438,90
47468/10 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA R$ 1.946,70
47468/10 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA R$ 5.568,00
46659/10 INTERVIDA COML HOSPITALAR LTDA R$ 1.368,70
164/11 INCASIL IND CARROCERIAS SILVA LTDA R$ 7.000,00
11543/11 IDEA EDITORA LTDA ME R$ 1.900,00
8929/09 IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE SÃO PAULO S/A R$ 1.401,29
38357/09 JLV LIVRARIA LTDA R$ 21,16
38357/09 JLV LIVRARIA LTDA R$ 13,60
38357/09 JLV LIVRARIA LTDA R$ 7,85
38357/09 JLV LIVRARIA LTDA R$ 137,00
38357/09 JLV LIVRARIA LTDA R$ 14,70
38357/09 JLV LIVRARIA LTDA R$ 4,60
38355/09 JLV LIVRARIA LTDA R$ 1.800,80
38357/09 JLV LIVRARIA LTDA R$ 2.096,50
38357/09 JLV LIVRARIA LTDA R$ 202,48
38357/09 JLV LIVRARIA LTDA R$ 230,00
38357/09 JLV LIVRARIA LTDA R$ 8,00
38357/09 JLV LIVRARIA LTDA R$ 28,20
48429/09 JBS S/A R$ 20.422,08
3041/11 J R  DA SILVA MECA ME R$ 540,00
48434/09 JL RODRIGUES ALIMNTOS ME R$ 20.776,50
25736/10 LINDE GASES LTDA R$ 6.195,00
17694/00 LEGIÃO MIRIM DE BAURU R$ 26.280,93
11719/11 MIX BRU COM ALIMENTOS LTDA EPP R$ 6.435,50
51447/10 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME R$ 138,00
14765/11 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME R$ 763,41
10019/10 MEDSONDA IND COM PROD HOSPITALARES R$ 4.495,00
30051/10 NAMASTE COM REPRES PRODS HOSPITALARES R$ 21.000,00
27545/10 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL BAURU LTDA R$ 5.035,28
26720/10 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA R$ 2.310,00
285/11 PETROBRAS DISTIBUIDORA  S/A R$ 27.087,52
285/11 PETROBRAS DISTIBUIDORA  S/A R$ 26.862,26
26720/10 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL BAURU LTDA R$ 3.850,00
9888/10 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA R$ 18.126,50
30051/10 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA R$ 36.007,46
30051/10 PRODIET FARMACETICA LTDA R$ 1.575,00
9888/10 PRODIET FARMACETICA LTDA R$ 6.564,32
1120/11 PRIMO DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA R$ 1.014,60
14748/10 PORTAL COM EXP AREIA PEDREGULHO LTDA R$ 29.385,50
49990/10 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS R$ 44,00
14876/10 REGIANE ALVES GOMES R$ 3.729,99
52813/07 RAMOS SALES CONSTRUTORA E COM LTDA R$ 53.395,99
34784/09 RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA R$ 2.024,00
16524/11 SENAT SERV NACIONAL APREND TRANSPORTE R$ 610,00
37629/10 S Y YUHARA ME R$ 12,51
37575/10 S Y YUHARA ME R$ 13,56
38635/10 S Y YUHARA ME R$ 90,70
37575/10 S Y YUHARA ME R$ 22,60
37575/10 S Y YUHARA ME R$ 3.734,06
37575/10 S Y YUHARA ME R$ 82,54
37575/10 S Y YUHARA ME R$ 124,68
37575/10 S Y YUHARA ME R$ 161,21
37575/10 S Y YUHARA ME R$ 140,25
37575/10 S Y YUHARA ME R$ 725,62
38354/09 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA R$ 6.607,60
38354/09 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA R$ 129,84
38354/09 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA R$ 129,84
50052/10 SIMAO VEICULOS LTDA R$ 1.007,00
9933/10 SCHNEIDER COM ATACADISTA PROD ALIM LTDA R$ 2.355,00

11428/10 TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA R$ 10.000,00
11428/10 TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA R$ 1.250,00
38635/10 TERRA CLEAN COM PROD LIMP LTDA R$ 22,85
30153/09 TABOADO MATOGROSSNSE COML LTDA R$ 1.390,00
7315/09 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA R$ 70,00
10789/2005 ADELISA PRADO CURVELLO R$ 2.072,65
4567/2004 AKL MOURAD R$ 1.189,54
19791/2006 AKRAM ZOGHEIB R$ 3.020,39
6974/1995 ANGELA  ALINE FRANCISCATO GABRIELE R$ 5.076,27
28154/2008 ANTONIO LINDO DE CASTILHO R$ 870,85
3787/2007 ASSOCIAÇÃO CRECHE BERÇÁRIO RODRIGUES ABREU R$ 3.400,40
14839/2008 ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA DE ASSIST. E PROM. SOCIAL R$ 573,98
27052/2008 ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA DE ASSIST. E PROM. SOCIAL R$ 500,00
27052/2008 ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA DE ASSIST. E PROM. SOCIAL R$ 634,25
27052/2008 ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA DE ASSIST. E PROM. SOCIAL R$ 417,96
27052/2008 ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA DE ASSIST. E PROM. SOCIAL R$ 626,94
27052/2008 ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA DE ASSIST. E PROM. SOCIAL R$ 522,45
27052/2008 ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA DE ASSIST. E PROM. SOCIAL R$ 240,91
10651/2005 AUTOMÓVEL CLUB DE BAURU R$ 6.101,13
39976/2010 CANAL IMÓVEIS LTDA R$ 6.000,00
17162/2004 CARLOS ANTONIO GABRIEL R$ 436,86
27788/2006 CLAUDINO DA COSTA NEVES R$ 5.787,59
32227/1995 DIRCEU ARAUJO R$ 823,75
38152/2010 DOMINGOS DOS RAMOS SANTO PIETRO R$ 2.000,00
49028/2010 DOROTY MARIZA GERÔNIMO DA SILVA R$ 4.570,33
17162/2004 ERMÍNIA  ARTERO GABRIEL R$ 436,86
23065/2005 FUNDAÇÃO ESPÍRITA SEBASTIÃO PAIVA R$ 5.427,75
44536/2008 FUNDAÇÃO ESPÍRITA SEBASTIÃO PAIVA R$ 452,55
11171/2008 GEORGETTE MASSABKI DABUS R$ 1.666,20
246/2010 GILAR ADMINISTRATORA DE IMÓVIES R$ 3.169,20
24705/2010 GISLAINE TURBANI SAMPAIO BONACHELA R$ 1.500,00
20038/2010 IMOBILIÁRIA BUSCH IMÓVEIS LTDA R$ 3.500,00
29146/2009 IMOBILIÁRIA PIRÂMIDE IMÓVEIS S/C LTDA R$ 1.540,13
9188/1996 IMOBILIÁRIA PIRÂMIDE IMÓVEIS S/C LTDA R$ 2.405,80
28343/2006 IZILDA DE FATIMA HADDAD R$ 4.462,57
14476/2000 JOSÉ AUGUSTO  VIEIRA RANIERI R$ 1.963,83
30447/2003 JOSE ANTONIO GONÇALVES R$ 230,34
7302/2008 JOSÉ CARLOS CASARIN R$ 3.776,75
17162/2004 LUIZ CARLOS GABRIEL R$ 436,86
2098/2002 LUIZ CLÁUDIO FERREIRA FRANCISCO R$ 543,09
16707/2005 MARIA DE LOURDES MARTINS SEGALLA R$ 2.785,83
17162/2004 MARIA DO ANJOS SIMÕES GABRIEL R$ 436,86
33753/2009 MARIA INÊS RIBEIRO BERTONI R$ 1.650,94
19667/1996 MARIA ROSENDA CANTRO VILLELA R$ 1.166,80
10808/2010 MORAES IMOBILIÁRIA LTDA R$ 2.539,00
27945/2008 MORAES IMOBILIÁRIA LTDA R$ 3.709,65
33415/2007 NASSIB NEME FILHO E OUTROS R$ 6.278,57
10798/2002 PAULO JOSÉ GRAÇA  AIELLO R$ 1.700,00
48183/09 PAULO SERGIO NUNES R$ 529,95
26402/2010 PORTÃO CONSULTÓRIA DE IMÓVEIS LTDA R$ 2.500,00
27166/2010 REINALDO BAPTISTA GUERRERO R$ 605,00
45009/2008 REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA R$ 2.752,45
4124/2002 RUBENS RAMOS PRADO R$ 1.506,80
10789/2005 VALTER LUIZ PRADO CURVELLO R$ 2.072,65
18362/2004 WATFA MRAD R$ 576,29
8804/2009 WATFA MRAD R$ 1.700,00
3026/1995 WATFA MRAD R$ 680,00
59/2011 A S DE LIMA E CIA LTDA ME R$ 420,68
59/2011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. R$ 2.085,41
59/2011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. R$ 26.943,37
59/2011 BANCO BIC R$ 150,00
59/2011 BANCO BMG S/A R$ 18.295,14
59/2011 BANCO BMG S/A R$ 22.965,40
59/2011 BANCO CACIQUE S/A R$ 90.275,07
59/2011 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A R$ 46.076,94
59/2011 BANCO DO BRASIL S/A R$ 302.670,87
59/2011 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A R$ 18.968,98
59/2011 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A R$ 5.380,21
59/2011 BANCO SANTANDER S/A R$ 80.380,08
59/2011 BANCO VOTORANTIM  S/A R$ 24.101,99
59/2011 BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA R$ 275.687,51
59/2011 BV FINANCEIRA R$ 10.451,06
59/2011 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 269.651,62
59/2011 CAPEMISA SEGURADORA VIDA E PREVIDÊNCIA R$ 6.883,99
59/2011 CAPEMISA SEGURADORA VIDA E PREVIDÊNCIA – EMP. R$ 1.047,68
59/2011 CAVALHIERI E CARDOSO R$ 24,00
59/2011 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL R$ 21.036,59
59/2011 C. MODOLO DROGARIA ME R$ 267,83
59/2011 CREDISERV – COOPERATIVA DE  CRÉDITO R$ 61.030,70
59/2011 CREDISERV – DESCONTO DE CAPITAL R$ 52.720,75
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59/2011 CRISTINA HARUE HAYASHI ME R$ 1.368,81
59/2011 DEPARTAMENTO AGUA ESGOTO -DAE R$ 90,52
59/2011 DIAS E BEU FARMÁCIA LTDA ME R$ 660,95
59/2011 DROGACENTRO BAURU LTDA R$ 2.233,82
59/2011 DROGANOVA BAURU LTDA R$ 2.499,25
59/2011 DROGARIA SERRA E CIA LTDA R$ 54,26
59/2011 DROGA RIO DE BAURU LTDA R$ 3.552,02
59/2011 ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA R$ 3.056,47
59/2011 FARMACENTRO BAURU LTDA R$ 2.324,27
59/2011 FEDERAL SEGUROS S/A R$ 1.008,99
59/2011 FERNANDO OKINO BAURU ME R$ 1.668,87
59/2011 H G D GRICOLETI E CIA LTDA ME R$ 812,25
59/2011 INFORDIGI PAPELARIA LTDA R$ 120,06
59/2011 JALOVI LIVRARIA LTDA R$ 3.460,49
59/2011 L K L PLANO ODONTOLÓGICO LTDA R$ 2.840,00
59/2011 LUCIANA TOLEDO OLIVEIRA ME R$ 371,44
59/2011 MARCIA TEREZINHA R. DE PAULA R$ 431,35
59/2011 MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA R$ 1.707,37
59/2011 MONGERAL S/A SEGUROS  PREVIDÊNCIA R$ 4538,63
59/2011 NABAS & ALMEIDA DROGARIA LTDA ME R$ 107,42
59/2011 NEIVA ROSA M LOPES BAURU EPP R$ 249,71
59/2011 SILMARA CRISTINA P. DIOMENDES R$ 445,16
59/2011 SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL R$ 26.116,05
59/2011 UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIRO S/A R$ 2.639,51
59/2011 USPESP-UNIÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS R$ 961,00
59/2011 WANI REGINA DIAS PARADA ME R$ 413,33
59/2011 WILHIAM ROGER QUINHONEIRO R$ 5,10
59/2011 YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP R$ 273,77
59/2011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. R$ 186,34
59/2011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. R$ 40,00
59/2011 BANCO BMG S/A R$ 1.210,08
59/2011 BANCO BMG S/A R$ 664,63
59/2011 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A R$ 1.281,91
59/2011 BANCO DO BRASIL S/A R$ 3.321,16
59/2011 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A R$ 217,88
59/2011 BANCO SANTANDER S/A R$ 1.382,42
59/2011 BANCO VOTORANTIM  S/A R$ 714,74
59/2011 BENEPLAN PLANO DE SAUDE LTDA R$ 4.131,27
59/2011 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 2.577,92
59/2011 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL R$ 14,50
59/2011 CREDISERV – COOPERATIVA DE CREDITO R$ 1.084,90
59/2011 CREDISERV – DESCONTO DE  CAPITAL R$ 278,45
59/2011 DROGA RIO DE BAURU LTDA R$ 34,64
59/2011 ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA R$ 119,13
59/2011 FARMACENTRO BAURU LTDA R$ 150,14
59/2011 L K M PLANO ODONTOLÓGICO LTDA R$ 160,00
59/2011 MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA R$ 39,50
59/2011 SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL R$ 245,02
39527/10 IASCJ R$ 12.592,30
39527/10 CENTRO CONV INF JOÃO PAULO II R$ 13.737,00
39527/10 CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA THEODORA VOIRON R$ 6628,08
39527/10 ASSOC CRECHE BERÇ RODRIGUES ABREU R$ 15.225,20
39527/10 CRECHE BERÇARIO SÃO JUDAS E SÃO DIMAS R$ 18.419,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA  ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS
DIRETOR: FRANCISCO JOÃO DE AMORIM

Processo DEFERIDO:
Proc.   9170/11 – Luiz Carlos Pagani;
Proc. 33334/10 – Maria Luiza de Almeida.

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado(s) da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos da cláusula 3ª do respectivo Termos de Parcelamento
combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal nº 10645/08.
Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do
Código Tributário Nacional,prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos Termos da Legislação vigente:

Proc. 22114/10 – Ana Cristina de Araripe Munhoz;
Proc. 15938/10 – Deni Heverton Prudente;
Proc. 48115/08 – Isalon Serrano de Almeida;
Proc.   9033/06 – Marta Regina da Silva Lima;
Proc.   3349/11 – José Carlos de Camargo;

Proc. 50381/08 – Cleber Luiz Pedrozo;
Proc. 50958/10 – Lucinda Maria Macena;
Proc. 45032/09 – Jakeline Vieira Lima;
Proc. 47868/08  -  Celia Regina Lourenço Martins.
Proc.  3188/10 - Maria José Coelho de Oliveira Lima;
Proc.  3400/10 - Enis Orti;
Proc.  3441/10 - Suzana da Silva Moura;
Proc.  3555/10 - Gleice dos Santos Pizelli;
Proc.  3813/10 - Manoel Fernandes da Silva;
Proc.  3987/10 - Antônio Augusto Bolani.

Notificamos a contribuinte abaixo relacionada dos procedimentos efetuados:
Proc.  6411/11 – Cleuza das Graças Barbosa da Costa.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av.
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no Prazo de 30(Trinta) dias, a
partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos  Administrativos
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos
legais, nos termos do artigo nº 270 do Decreto Municipal Nº 10645/08.

Proc. 45374/09 – Kely Meina Haneda;
Proc. 47838/09 – Izabel Ferreira Rosa dos Santos;
Proc. 52155/10 – Wagner de Oliveira; 
Proc.       38/11 – Joana Darc da Silva Borba;
Proc. 1126/11 – Marcelo Ruiz Martins;
Proc. 1181/11 – Antonio Vicente Portela;
Proc. 1316/11 – Aparecida Fidencio;
Proc. 1380/11 – Darcy Marani;
Proc. 1622/11 – Ivete de Oliveira;
Proc. 2264/11 – Valto Batista;
Proc. 2300/11 – Jose Aparecido Esteves;
Proc. 2357/11 – Ivanete Tavares;
Proc. 2425/11 – Cleonice Rodrigues dos Santos;
Proc. 2495/11 – Lucia Elena Marques;
Proc. 2502/11 – Ciomar Fachim;
Proc. 2636/11 – Geraldino Antonio;
Proc. 2942/11 – Maria Lucia Garcia de Paula;
Proc. 3042/11 – Alceu Rodrigues;
Proc. 3061/11 – Adner Lincolns Panontim da Nóbrega;
Proc. 3126/11 – Wesley Ribeiro de Araujo;
Proc. 3246/11 – Gean Clebson Ferreira da Silva;
Proc. 3355/11 – Joana do Nascimento Aguiar;
Proc. 3362/11 – Mario Augusto Funchal de Camargo;
Proc. 3377/11 – Adriano Lúcio Costa;
Proc. 3438/11 – Fabiana Cruz;
Proc. 3530/11 – João Querino Ramos;
Proc. 3544/11 – Severino Ricardo da Silva;
Proc. 3564/11 – Rogério de Oliveira;
Proc. 3594/11 – Rosana da Penha da Costa Santos;
Proc. 3630/11 – Eliane Pereira Dias;
Proc. 3701/11 – Dante Leonardo Moraes Rapini;
Proc. 3787/11 – Luiz Gustavo Pereira do Valle.
Proc. 47953/08  -  Sidney Joia;
Proc. 47998/08  -  Elvira  Maria Cardoso Peres.
Proc. 3704/10 - Pedro Busnardo;
Proc. 3966/10 - Maria Teresa Batista dos Santos.

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA  ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS

DIRETORA: CARLA GIOVANA MENDES SPINOLA

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av.
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no Prazo de 30(Trinta) dias, a
partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos  Administrativos
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos
legais, nos termos do artigo nº 270 do Decreto Municipal Nº 10645/08.

Proc. 43661/09 – Pakatcholo Serviços S/C Ltda.;
Proc. 3044/11 – Paulo Roberto Gasparini.

DIVISÃO DE AUDITORIA  FISCAL  DE  RECEITAS  IMOBILIÁRIAS

PROCESSOS DEFERIDOS
36.194/10 Luís Gustavo de Moraes; 16.387/11 Luís Gustavo de Moraes; 5.377/10 Robson Ferrer Palomares

PROCESSOS INDEFERIDOS
1316/06 Pequena Londres Agrícola e Pastoril S/S Ltda
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CONTRATO Nº 6.359/11 – PROCESSO - Nº 1.917/11 – LOCATÁRIO: Município de Bauru -
LOCADORA: DOLORES MARTINE SALLES. - OBJETO: O presente contrato tem como objeto a
locação do imóvel situado na Praça das Cerejeiras, nº 3-60 nesta cidade de Bauru, de propriedade da
LOCADORA  VALOR TOTAL: R$ 26.400,00 - VALIDADE: 24 (vinte e quatro) meses – MODALIDADE:
Dispensa de Licitação – ASSINATURA: 19/04/11, conforme art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1.993.

Secretaria do Meio Ambiente
Valcirlei Gonçalves da Silva

Secretário

Av. Dr. Nuno de Assis, 14-60 - Fone: 3235-1038
Horário de Atendimento – de Segunda à Sexta Feira das 8:00 às 12:00 H e das 14:00 às 18:00 H

INTERNET:     E-mail: meio_ambiente@bauru.sp.gov.br
ARBORIZAÇÃO URBANA

ATENÇÃO
· A substituição ou a supressão de árvores só poderá ser realizada após a publicação do deferimen-

to (autorização) no Diário Oficial sob pena de multa de R$ 500,00 prevista no artigo 56 do Decreto
6.514/2008.
· Para solicitar a autorização procure o Poupatempo com comprovante de propriedade do imóvel conforme
Lei n.o 4.368/99.
· As despesas com a substituição ou a supressão, ficarão a cargo do requerente.
· Após a publicação do deferimento no Diário Oficial, terá o requerente o prazo de 30 (trinta) dias para
efetuar o corte e de 15 (quinze) dias a partir daí, para plantar uma árvore (art. 34 da Lei n.o 4.714/01).
· As mudas deverão ter altura igual ou superior a 1,50 metro e serem plantadas com tutor e estarem protegidas
com gradil (parágrafo único do art. 1.o do Decreto n.o 8.806/00);

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA:

Sob rede de iluminação pública: árvores de pequeno porte e arbustos.
Ex: Flamboyanzinho, Cereja-do-Rio-Grande, Resedá, Dedaleiro, Castanha-do-Maranhão, Bacupari, Uvaia,
Pitanga, Capororoca, Mulungu, Ipê-branco, Ipê-amarelo-pequeno, Tamanqueira, Murici, Araçá, Gabiroba,
Goiabeira, Marolo, Chupa-ferro, Guaçatonga, Grumixama, Candeia, Urucum, Pimenta-de-macaco,
Grevílea-anã, Escova-de-garrafa, Caliandra, Lixa, Tiborna, Sangra d’ água e Falsa-murta Oposto à rede
de iluminação pública: árvores de médio porte.
Ex: Quaresmeira, Resedá Gigante, Falso-chorão, Unha-de-vaca, Tarumã, Aleluia, Pau-cigarra, Guatambu,
Ipê-rosa, Alecrim-de-Campinas, Cássia, Capixingui, Ipê-amarelo, Manacá-da-Serra, Aroeira-pimenteira,
Carobinha, Jacarandá-mimoso, Cabreúva, Pau-brasil, Aldrago, Jamboroxo, Sucupira-roxa e Oiti.

      DZB - DEPARTAMENTO ZOO BOTÂNICO

COMUNICADO

“A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente, vem através deste comunicar e
solicitar ao Sr. (à Sr.ª) KATSUYKI HIRATSUKA, residente na Rua Sargento José Mendes Leal, nº 3-41,
Nova Esperança, o comparecimento à esta Secretaria no horário compreendido das 08:00 às 11:00 e das
14:00 às 17:00 horas, no prazo de 10 (dez) dias a partir da publicação desta, para tratar de assunto relacionado
ao Processo nº  55434/2010, referente à substituição de árvore”.

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO: 19284/2011
INTERESSADO(A): Maurício Goulart Jasinevicius
ENDEREÇO: Rua Salvador Filardi, nº 3-125, Vila Souto
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 16449/2011
INTERESSADO(A): Zulmira Conceição Batista Esteca
ENDEREÇO: Rua Martin Afonso, nº 2-27, Vila Falcão
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 16597/2011
INTERESSADO(A): Alaerte José Capellini
ENDEREÇO: Avenida Nações Unidas, nº 13-75, Santo Antônio
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Pata-de-vaca localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR:01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 19447/2011
INTERESSADO(A): Sérgio Alves
ENDEREÇO: Rua Salvador Filardi, nº 20-30, Vila Industrial
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Ficus localizado à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 16428/2011
INTERESSADO(A): Benedita da Silva Galvão
ENDEREÇO: Rua Cícero Andrade, nº 2-28, Vila Industrial
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

Secretaria de Planejamento
Rodrigo  Riad Said

Secretário

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

E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 403/11, o Senhor Mario de Oliveira Mattosinhos, Rua

Manoel Bento Cruz, nº 01-32, Centro, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação
desta Notificação/ Ofício,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Avenida Rodrigues
Alves, nº 05-03/15, cadastrado na P.M.B. como Setor 1, Quadra 0041, Lote 001, onde consta Vossa Senhoria
como proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração
ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo
explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição
de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (Não encontrado)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 465/11, o Senhor Mario de Oliveira Mattosinhos, Rua

Manoel Bento Cruz, nº 01-32, Centro, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação
desta Notificação/ Ofício,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Avenida Rodrigues
Alves, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0326, Lote 006, onde consta Vossa Senhoria como
proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao
Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo
explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição
de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (Não encontrado)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 382/11, o Senhor Antonio Braulio Arantes, Rua Antonio

Alves, nº 13-77, Centro, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta
Notificação/ Ofício,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua Francisco Lopes
Filho, nº 01-18, cadastrado na P.M.B. como Setor 5, Quadra 0366, Lote 011, onde consta Vossa Senhoria
como proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração
ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo
explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição
de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (Não encontrado)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 359/11, o Senhor Jose Antonio Marcelino, Avenida Castelo

Branco, nº 03-27, Vila Independência, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação
desta Notificação/ Ofício,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Avenida Castelo
Branco, nº 03-27, cadastrado na P.M.B. como Setor 5, Quadra 0541, Lote 013, onde consta Vossa Senhoria
como proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração
ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo
explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição
de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (Não encontrado)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 366/11, o Senhor Sebastião L. De Moraes, Rua Virgilio

Malta, nº 02-75, Centro, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta
Notificação/ Ofício,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua Vereador Ribeiro da
Silva, nº 01-78, cadastrado na P.M.B. como Setor 5, Quadra 0543, Lote 023, onde consta Vossa Senhoria
como proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração
ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo
explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição
de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (Não encontrado)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 379/11, o Senhor Adão Nereu Barbosa, Rua Jose Miguel,

nº 03-26, Vila Nipônica, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta
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Notificação/ Ofício,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Avenida Castelo Branco,
nº 29-39, cadastrado na P.M.B. como Setor 5, Quadra 0319, Lote 005, onde consta Vossa Senhoria como
proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao
Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo
explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição
de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (Não encontrado)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 187/11, o Senhor Waldomiro Moreira Filho, Rua Rio

Grande, nº 05-36, V. Coralina, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação
desta Notificação/ Ofício,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua Rio Grande do
Sul, nº 05-36, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0258, Lote 024, onde consta Vossa Senhoria
como proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração
ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo
explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição
de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (Não encontrado)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 414/11, a empresa Clube Monte Libano de Bauru, Alameda.

Dr. Octávio Pinheiro Brisalla, nº 19-52, V. Nova Cidade Universitária, Bauru -SP, para que no prazo de 30
(trinta) dias, contados da publicação desta Notificação/ Ofício,  providencie o reparo do passeio público, no
imóvel situado à Avenida Rodrigues Alves, nº 07-85, cadastrado na P.M.B. como Setor 1, Quadra 0043,
Lote 011, onde consta essa empresa como proprietária. Face o exposto, informamos que a atual situação  no
local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento,
ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da
citada Lei, com a imposição de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais.
(Não encontrado)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 343/11, o Senhor Luiz Dias Moreira, Rua Hermes da

Fonseca, nº2545, Palmital, Marília -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação
desta Notificação/ Ofício,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Francisco
Lemos de Almeida, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 0639, Lote 048, onde consta Vossa Senhoria
como proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração
ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo
explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição
de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (Correspondência devolvida)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 297/11, o Senhor Divaldo Disposti, Avenida Brigadeiro

Luis Antonio, nº 3142, Jd. Paulista, São Paulo -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
publicação desta Notificação/ Ofício,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua
General Marcondes Salgado, nº 08-55, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0396, Lote 001, onde
consta Vossa Senhoria como proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local
caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento,
ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da
citada Lei, com a imposição de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais.
(Correspondência devolvida)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 296/11, o Senhor Divaldo Disposti, Avenida Brigadeiro

Luis Antonio, nº 3142, Jd. Paulista, São Paulo -SP, conforme exigência do Artigo 55º § I da Lei Minicipal
nº 2371/82, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação/ Ofício,
providencie a construção da mureta de contenção, referente ao imóvel localizado na Rua General Marcondes
Salgado, nº 08-55, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0396, Lote 001, onde consta Vossa Senhoria
como proprietário. Face o exposto, informamos que o não cumprimento, ou a omissaõ, desta determinação
explícita, implicará  em pena de multa, bem como demais sanções administrativas e Judiciais cabíveis, no
mais, firmamos o presente. (Correspondência devolvida)

COMUNICADO
Comunicamos sob nº Ofício 78/11, o Senhor Vicente Fernando Rocha, Rua Ryosaku

Mori, nº 01-17, V. Nipônica, Bauru -SP, que o local em questão foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização,
sendo constatado que a construção possui projeto aprovado pela P.M.B. Sob nº 34.496/10, porém informamos
que o problema apontado é resultado de litígio entre imóveis particulares, não havendo legislação pertinente
a P.M.B., assim caso não haja um entendimento entre os proprietários, os reparos e indenizações devem ser
requeridos junto ao Poder Judiciário (Tribunal de Pequenas Causas), sem mais para o momento, firmamos
o presente. (não encontrado)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 485/11, o Senhor Sulivan Aparecido Maciel, Rua Lucia

Boni São Pedro, nº 01-65, Nova Bauru - Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da
publicação desta Notificação/ Ofício,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à
Rua  Santo Garcia, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 3503, Lote 005, onde consta Vossa Senhoria
como proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração
ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo
explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição
de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais.(não encontrado)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 478/11, a empresa Cristiane e Industria e Comercio Ltda,

Rua Cussy Junior, nº 12-59, Centro - Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da
publicação desta Notificação/ Ofício,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à
Rua  Santo Garcia, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 3501, Lote 033, onde consta essa empresa
como proprietária. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração
ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo
explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição
de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais.(não encontrado)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 490/11, a empresa Cristiane e Industria e Comercio Ltda,

Rua Cussy Junior, nº 12-59, Centro - Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da
publicação desta Notificação/ Ofício,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à
Rua  Santo Garcia, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 3503, Lote 020, onde consta essa empresa
como proprietária. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração
ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo
explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição
de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais.(não encontrado)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 484/11, a empresa Cristiane e Industria e Comercio Ltda,

Rua Cussy Junior, nº 12-59, Centro - Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da
publicação desta Notificação/ Ofício,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à
Rua  Santo Garcia, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 3503, Lote 004, onde consta essa empresa
como proprietária. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração
ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo
explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição
de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais.(não encontrado)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 482/11, a empresa Cristiane e Industria e Comercio Ltda,

Rua Cussy Junior, nº 12-59, Centro - Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da
publicação desta Notificação/ Ofício,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à
Rua  Santo Garcia, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 3501, Lote 027, onde consta essa empresa
como proprietária. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração
ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo
explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição
de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais.(não encontrado)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 581/11, o Senhor Flavio Henrique de Almeida, Rua João

Andreoli, nº 02-130, Parque Residencial Samambaia, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da publicação desta Notificação/ Ofício,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel
situado à Rua Benevenuto Tiritan, cadastrado na P.M.B. como Setor 5, Quadra 0616, Lote 001, onde consta
Vossa Senhoria como proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se
como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão,
do conteúdo explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com
a imposição de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (Não encontrado)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 306/11, o Senhor Geir Henning Grannes, A/C Imobiliária

Porto, Rua Antonio Alves, nº 21-20, Centro, Bauru -SP, conforme exigência das Leis Municipais nº 1929/
75 e 2371/82, para que no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação desta Notificação/ Ofício, apresente
o projeto aprovado, de toda a área construída, do imóvel situado à Rua Albino Tâmbara, nº 08-35, cadastrado
na P.M.B. como Setor 2, Quadra 0426, Lote 014, onde consta Vossa Senhoria como proprietário. Face o
exposto, informamos que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação/
Ofício, implicará na penalidade de multa, bem como demais sanções Administrativas e Judiciais cabíveis,
sem mais para o momento, firmamos o presente. (recusou-se a assinar)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob  nº 64505 (04/02/11), o Senhor Luís Fernando Guimarães Garcia,

Setor 2, Quadra 0212, Lote 010, Rua Padre João, nº 11-32, Vila Santa Tereza, que no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da publicação desta NOTIFICAÇÃO, deverá reerguer a guia no local onde não possui entrada
de carros, conforme Lei 5825/09. (recusou-se a assinar)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob  nº 66749 (27/04/11), o Senhor José Cordeiro Junior, Setor 4,

Quadra 0477, Lote 008, Rua Hidelbrando de Carvalho, Qt. 13, Vila Lemos, que no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da publicação desta NOTIFICAÇÃO, deverá fazer reparos no passeio público, bem como
restirar o material depositado no passeio público, conforme Lei 5825/09. (recusou-se a assinar)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob  nº 66363 (25/03/11), a empresa Supermercado Panelão, Sr.

Claudio , Setor 3, Quadra 0523, Lote 001 , Rua Rafael Pereira Martins, qt. 14, , que no prazo de 10 (dez)
dias, contados da publicação desta NOTIFICAÇÃO,  apresente o projeto aprovado de toda construção,
conforme Leis 2371/82 e 1929/75. (recusou-se a assinar)
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e-mail: planejamento@bauru.sp.gov.br

E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO - COMÉRCIO

RESOLUÇÃO 04/11
                       Arq°. Rodrigo Riad Said, Secretário Municipal de Planejamento, no uso de suas atribuições
legais, CONSIDERANDO:
                        A- Que a empresa KARLA MIRELLY ZANIN BREGA GLP-ME, CNPJ 09.167.984/
0001-74, Inscrição Municipal 504757, desenvolve a atividade de Comércio de GLP (gás liquefeito de
petróleo), à Av. Orlando Ranieri, n° 5-55, Jd. Marambá, irregularmente, visto não preencher os requisitos
legais para funcionamento especialmente os constantes na Lei 4531/00 (Atividade não permitida
próximo à escola) ;
                       B- Que recebeu o Auto de Infração n° 10926 (atividade principal), pois, mesmo após
ciência dada através da notificação nº 56309, que deveria regularizar a atividade, constatou-se que a
mesma não acatou tal determinação.
                       C- Que recebeu a Notificação  n° 62115 (atividade principal), pois, mesmo após ciência
dada através do ofício/notificação nº 1051/2010, que deveria cessar a atividade irregular, constatou-se que
não cumpriu tal determinação.
                       Determina a INTERDIÇÃO DA ATIVIDADE sito à Av. Orlando Ranieri, n° 5-55, Jd.
Marambá, para atividades de Comércio de Gás Liquefeito de Petróleo, dando ciência ao responsável
que, havendo descumprimento da presente resolução, serão adotadas Sanções Administrativas e
Judiciais cabíveis.

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº 91/2011 (16/02/11), referente ao processo 12424/2009, o Senhor

Celso Ivanir Alves dos Santos, Rua Nossa Senhora Auxiliadora, nº 920, Jardim Americano, Lins/SP, sob
pena de autuação e demais sanções cabíveis,  para que apresente o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
do imóvel de propriedade de Vossa Senhoria localizado no setor 05, quadra 1076, lote 07. (Ofício enviado
via AR)

COMUNICADO
Comunicamos sob nº Ofício Exp/Comércio nº 1070/2010, o Senhor Rodolpho

Gonzales da Silva Bauru ME, Rua Ezequiel Ramos, nº 1-72, Centro, Bauru/SP,  referente ao processo nº
35969/2009, o indeferimento do recurso interposto por Vossa Senhoria, onde foi solicitado prazo de Auto
do Infração nº 10726; porém, fica concedido prazo de 30 (trinta) dias para regularização das adequações
necessárias para liberação da Licença para Uso e Ocupação do Solo, sob pena de interdição e demais
sanções cabíveis. (Contribuinte não localizado).

COMUNICADO
Comunicamos sob nº Ofício Exp./Comércio 170/2011, o Senhor Helton Magno Vantin,

Rua Santos Dumont, nº 7-29, Jardim Gerson França, Bauru-SP, referente processo nº 5115/2011, que o
local em questão foi vistoriado e possui autorização para o trailler funcionar, porém não podendo obstruir
o passeio. Isto posto, acompanharemos o devido local e, caso seja constatado esse tipo de irregularidade,
adotaremos as medidas e demais sanções administrativas. (Contribuinte não localizado).

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 90/11
Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, às quatorze horas e trinta e

cinco minutos, à Av. Rodrigues Alves, nº 8-5, 8-7, no Bairro Vila Bonfim, verificando que a empresa  Luma
Cap Administ. E Part. Ltda, mesmo após ciência dada ao seu responsável, através da notificação nº 64595
(06/01/11), ofício Exp./ Comércio nº 230/11 (06/04/11), de que deveria retirar do “Calçadão” de Bauru
todo equipamento de divulgação, cabines e veículos, irregularmente instalados, não adotou qualquer
providência, infringindo assim o disposto no Artigo 11º, dando cumprimento ao Artigo 12º, Item “B” da
Lei 4936/02, lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$529,98 (quinhentos e vinte
e nove reais e noventa e oito centavos). (Recusou-se a assinar, mas recebeu uma via).

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 91/11
Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, às quatorze horas e quinze

minutos, à Praça das Cerejeiras, nº 2-54, no Bairro Vila Noemy, verificando que a empresa  Karina Pereira
Jorge ME, mesmo após ciência dada ao seu responsável, através da notificação nº 64596 (06/01/11), ofício
Exp./ Comércio nº 231/11 (06/04/11), de que deveria retirar do “Calçadão” de Bauru todo equipamento de
divulgação, cabines, irregularmente instalados, não adotou qualquer providência, infringindo assim o disposto
no Artigo 11º, dando cumprimento ao Artigo 12º, Item “B” da Lei 4936/02, lavramos o presente Auto de
Infração, impondo-lhe a multa de R$529,98 (quinhentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos).

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 16/11
Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, às dez horas e quarenta

e cinco minutos, à Av. Nuno de Assis, nº 1-03, no Bairro Jardim Bela Vista, verificando que a empresa SRB
Marketing e Eventos Ltda, não apresentou a Licença de Uso e Ocupação do Solo para o estande da empresa
“Classe A Automóveis” referente ao “FEIRÃO DE VEÍCULOS”, conforme constatado através da notificação
nº 64035 (18/12/10), não acatou tal determinação, infringindo assim o disposto no ART. 239 – Lei 1929/75
e ART. 519, Decreto nº 10645/08, dando cumprimento ao artigo 109º e artigo 103º da Lei 1929/75 e
Decreto 10645/08, lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$589,50 (quinhentos e
oitenta e nove reais e cinquenta centavos ). (Auto de Infração enviado via AR).

Secretaria de Saúde
José Fernando Casquel Monti

Secretário

PUBLICAÇÃO DE 03/05/11 A 04/05/11

DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO:
49196/10 MAURICIO LOPES BARBOSA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO          N°/SÉRIE

21283/11 S.W. MERCEARIA LTDA – ME           10896/E-1
21308/11 ARTCHOC COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EPP         11437/E-1
21335/11 JESUEL NELSON ANTONIO           10103/E-1
21339/11 VENDIMIATTI E SANTOS LTDA ME           10897/E-1
21344/11 VENDIMIATTI E SANTOS LTDA ME           11483/E-1
21345/11 SALGADINHOS DA FEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS LTDA ME           11524/E-1
21346/11 VIDA MAIS COMÉRCIO DE REFEIÇÕES E SERVIÇOS LTDA           11527/E-1
21366/11 OLIVEIRA E SILVA SUPERMERCADO LTDA – ME             9024/E-1
21367/11 OLIVEIRA E SILVA SUPERMERCADO LTDA – ME           11525/E-1
21372/11 J.L.M. MESSA BEBIDAS ME           11360/E-1
21380/11 J.L.M. MESSA BEBIDAS ME                                                                  11450/E-1
21381/11 J.L.M. MESSA BEBIDAS ME           11438/E-1

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

18967/11 JOSÉ BENEDITO ALVES LOPES 60           11505/E-1
17558/11 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 60                         10413/E-1
20736/11 PRILIMAR COMÉRCIO DE SORVETES LTDA ME 45                         11459/E-1

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

18573/11 NEUSA MARIA SCARPIN ME 60 11625/E-1
18571/11 NEUSA MARIA SCARPIN ME 30 9021/E-1
18307/11 ELZA PEREIRA DE SOUZA 30 10415/E-1
19264/11 ROSANGELA SILVEIRA DOS SANTOS MARTINS ME 45 11575/E-1
20627/11 DELCIO DOMINGUES DE OLIVEIRA ME 30 10376/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
17555/11 RAFAEL FERNANDO RUIZ ME 10412/E-1

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

21511/10 TURCO LOKO – COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA – ME 5638/E-1
12375/11 TEREZINHA MARIA DO CARMO COSTA KONDO – ME 7498/E-1
12218/11 TEREZINHA MARIA DO CARMO COSTA KONDO – ME 4606/E-1
12220/11 TEREZINHA MARIA DO CARMO COSTA KONDO – ME 4607/E-1
12458/11 FRIGORÍFICO VANGÉLIO MONDELLI LTDA 4623/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
43033/10 CARDIO CLINICA TERRA LTDA 30 3395/E-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  DE
MULTA:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE

50774/10 ROSEMARY DOS SANTOS SENA CANTINA – ME 15 5653/E-1
54637/10 CIOMAR FACHIM BAURU ME 30 7261/E-1
6895/10 V. DE F. Q. DA ROCHA ROTISSERIE. 60 5222/E-1
36659/10 ABDIAS PERGENTINO DE ARAUJO FILHO 15 5272/E-1
51543/10 DORCELINA ABILIO NUNES ME 10 7457/E-1
51544/10 DORCELINA ABILIO NUNES ME 40 7458/E-1
45827/10 REDENTOR COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA ME 20 5423/E-1
4634/11 CELSO YOGUIM – ME 60 7362/E-1
4617/11 CELSO YOGUIM – ME 60 7360/E-1
52918/10 FELIPE A.S. BARROS LANCHONETE – ME. 30 5200/E-1
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52915/10 FELIPE A.S. BARROS LANCHONETE – ME. 30 5199/E-1
40525/10 L.A. SIMAS PADARIA – ME 10 4071/E-1
45114/10 ROTISSERIE PÃO DE QUEIJO MINEIRO DE BAURU LTDA 20 5351/E-1
2318/11 ESPORTE CLUBE NOROESTE 15 5694/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
45067/10 REGINA CAVALCANTE DE ANDRADE – ME 7355/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
3189/10 RODRIGO CARVALHO RIBEIRO – ME 1047/E-1/C-1
31896/10 RODRIGO CARVALHO RIBEIRO – ME 1049/E-1/C-1
54639/10 BORGES E DOMINGUES MINIMERCADO LTDA – ME 2687/E-1
54638/10 BORGES E DOMINGUES MINIMERCADO LTDA – ME 2686/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
31876/10 SALGADINHOS FULVOS BAURU LTDA ME 1041/E-1/C-1
31879/10 SALGADINHOS FULVOS BAURU LTDA ME 1040/E-1/C-1
31873/10 SALGADINHOS FULVOS BAURU LTDA ME 1042/E-1/C-1
13854/10 R.C.V. BAR E LANCHONETE LTDA ME 1144/E-1/C-1
29838/10 AELSON PEREIRA DE OLIVEIRA ME 1074/E-1/C-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 8448/09
INTERESSADO PERALTA  COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
ENDEREÇO AV. NAÇÕES UNIDAS, 17-150
REQUERENTE RENATA THOMAZ CARDOSO
CPF 299.709.578-64
CRN/SP 12915

PROCESSO 25080/07
INTERESSADO PERALTA  COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
ENDEREÇO AV. GETULIO VARGAS, 7-55
REQUERENTE RENATA THOMAZ CARDOSO
CPF 299.709.578-64
CRF 12915

PROCESSO 42679/07
INTERESSADO PERALTA  COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
ENDEREÇO RUA TREZE DE MAIO, 2-13
REQUERENTE RENATA THOMAZ CARDOSO
CPF 299.709.578-64
CRF 12915

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 8448/09
INTERESSADO PERALTA  COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
ENDEREÇO AV. NAÇÕES UNIDAS, 17-150
REQUERENTE PRISCILA PAGANI MENECHINO
CPF 327.262.098-23
CRN/SP 20.861

PROCESSO 25080/07
INTERESSADO PERALTA  COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
ENDEREÇO AV. GETULIO VARGAS, 7-55
REQUERENTE PRISCILA PAGANI MENECHINO
CPF 327.262.098-23
CRF 20.861

PROCESSO 42679/07
INTERESSADO PERALTA  COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
ENDEREÇO RUA TREZE DE MAIO, 2-13
REQUERENTE PRISCILA PAGANI MENECHINO
CPF 327.262.098-23
CRF 20.861

PROCESSO 25825/07
INTERESSADO KOTI & OLIVEIRA LTDA ME
REQUERENTE ELIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA
CPF 057.403.748-98

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO:
PROCESSO 277669/09
NOME DANILA MESSIAS DOMINGUES PEREIRA
CREFITO 9461-TO
CPF 215.749.358-10
ENDEREÇO (DE) RUA AGENOR MEIRA, 18-63 – VILA NOEMY
ENDEREÇO(PARA) RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA, 15-54 – VILA NOEMY

CONTRATO Nº 6.351/11 – PROCESSO - Nº 6.616/11 - CONTRATANTE: Município de Bauru
CONTRATADA: SP Comercial Eletroeletrônicos Ltda - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos
de sua proposta devidamente anexada ao Processo n° 6.616/11, a fornecer ao CONTRATANTE 01 (uma)
cabine audiométrica, melhor descrita no Anexo I do Edital SMS 021/11. - VALOR TOTAL: R$ 4.600,00
- VALIDADE: 12 (doze) meses – MODALIDADE:  Pregão Eletrônico n° SMS 07/2.011 -
PROPONENTES: 08 – ASSINATURA: 15/04/11, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1.993.

CONTRATO Nº 6.360/11 – PROCESSO Nº 50.224/10 – LOCATÁRIO: Município de Bauru –
LOCADORA: FUNDAÇÃO ESPÍRITA SEBASTIÃO PAIVA – OBJETO:- O presente contrato tem como
objeto a locação do imóvel situado na Rua Alto Purus, nº 7-84, nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo,
de propriedade da Fundação Espírita Sebastião Paiva. – PRAZO:- 12 (doze) meses – VALOR TOTAL:-
R$ 8.400,00 – MODALIDADE:- Dispensa de Licitação nos termos do artigo 24, inciso X da Lei Federal
n° 8.666, de 21 de junho de 1.993. – ASSINATURA: 20/04/11 , de acordo com o artigo 61, parágrafo
único da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.120/10 – PROCESSO Nº 35.930/07 –Ap. 23065/
05 (capa) LOCATÁRIO: Município De Bauru - LOCADORA: Fundação Espírita “Sebastião Paiva” –
OBJETO- Em razão da necessidade de permanência no imóvel situado na Rua Alto Purus, nº 7-28, nesta
cidade de Bauru, para a manutenção da Unidade Integrada de Atendimento Ambulatorial e de Emergência
– UIAAU – Bela Vista, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, e pelos fundamentos indicados no
Processo Administrativo nº 35930/07 – Ap. 23065/05, as partes resolvem prorrogar a vigência do contrato
por mais 12 (doze) meses, razão pela qual a cláusula terceira passa a ter a seguinte redação:“O prazo da
presente locação será de 21 (vinte e um) meses, a contar da data de 25 de agosto de 2010 a 24 de maio de
2012, ocasião em que o LOCATÁRIO deverá restituir o imóvel completamente desocupado, livre e
desimpedido, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, podendo ser
prorrogado, caso seja conveniente para ambas as partes”.Durante o prazo estipulado para a duração do
contrato, não poderá a LOCADORA reaver o imóvel alugado. O LOCATÁRIO, todavia poderá devolvê-
lo, sem incidir a multa pactuada na cláusula décima segunda, conforme prerrogativa inserta no artigo 79
da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993.”Considerando a prorrogação contratual discriminada na
cláusula 1 do presente aditivo será acrescida ao valor original do contrato a quantia de R$ 65.133,00
(sessenta e cinco mil, cento e trinta e três reais), passando o valor total do mesmo de R$ 48.849,75 (quarenta
e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), para R$ 113.982,75 (cento e treze
mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), razão pela qual a cláusula décima quinta
do contrato original passa a ter a seguinte redação.” O presente contrato, para todos os efeitos legais, terá
um valor total de R$ 113.982,75 (cento e treze mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco
centavos), que será suportado pelo orçamento vigente.” - ASSINATURA: 25/04/2.011, conforme art. 61,
parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Seção III
Editais

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAURU – Edital nº 046/2011 - Processo n.º 1.375/2011 - Modalidade: Pregão Presencial n.º 015/2011 –
TIPO MENOR PREÇO (POR LOTE) - Objeto: AQUISIÇÃO ESTIMADA (ANUAL) DE 849.020
(oitocentos e quarenta e nove mil e vinte) UNIDADES DE BOLINHO INDIVIDUAL SABOR
BAUNILHA, RECHEIO MORANGO e 863.020 (oitocentos e sessenta e três mil e vinte) UNIDADES
DE BOLINHO INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE ou BRIGADEIRO, RECHEIO CHOCOLATE
– Interessada: Secretarias Municipais da Educação, da Saúde, do Bem Estar Social e de Esportes e Lazer.
Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havido
foi devidamente Adjudicado pelo pregoeiro em 27/04/2011 e Homologado em 29/04/2011 pelo Prefeito
Municipal á empresa:
MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
LOTE 1 - BOLINHOS INDIVIDUAIS - Valor total do lote 01 – R$ 719.056,80
Item 01 Bolo individual sabor baunilha com recheio de morango. 849.020 unid. - Marca: RENATA.
Valor Unitário: R$ 0,42. Total: R$ 356.588,40.
Item 02 Bolo individual sabor chocolate ou brigadeiro com recheio de chocolate. 863.020 unid. -
Marca: RENATA. Valor Unitário: R$ 0,42. Total: R$ 362.468,40.
Bauru, 04/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/10 – PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAURU – Processo nº 7.298/10 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 065/10 – Interessada: Todas as
Secretarias. COMPROMISSÁRIA: VEGA DISTRIBUIDORA PETRÓLEO LTDA. Em razão do
aumento do preço devidamente comprovado nos autos as partes resolvem alterar o preço do Álcool Hidratado
de acordo com os valores e vigência abaixo discriminados:
a) Período de 15/10/11 à 06/01/11: realinhamento de R$ 1,20 para R$ 1,35;
b) Período de 07/01/11 à 16/03/11 – realinhamento de R$ 1,35 para R$ 1,52;
c) Período de 17/03/11 à 26/03/11– realinhamento de R$ 1,52 para R$ 1,844;
d) Período de 27/03/2011 à 16/04/11 – realinhamento de R$ 1,844 para R$ 2,08;
e) Período a partir de 17/04/2011: realinhamento de R$ 2,08 para 1,989.
As demais cláusulas contidas na Ata de Registro de Preços nº 077/10, firmada em 24 de junho de 2010, não
modificadas por este Termo Aditivo, continuam em pleno vigor. ASSINATURA: 28/04/2011.
Bauru, 04/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.
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AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU - Edital n.º 70/11 – Processo n.º 4445/11 – Modalidade: Convite n.º 17/11 -
Objeto: AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO (INSTALAÇÃO) DE 134M² DE ISOLAMENTO ACÚSTICO
SONEX FLEXONIC ESPESSURA 35/35 (PAREDE E TETO), DENSIDADE 30KG/M³, DIMENSÃO DAS
PLACAS 1250X625MM, PINTADO CLARO E 100 M² DE CARPETE FORRAÇÃO AGULHADO
100% FIBRA DE PET / RECICLADO DE GARRAFA PET (PODENDO CONTER RESINA
SINTÉTICA), TIPO FLORTEX OU SIMILAR (PAREDE)– Interessada: Secretaria Municipal de Cultura.
Notificamos aos interessados que o prazo de recurso expirou-se em 03/05/11. A Comissão Permanente de
Licitações marcou a sessão de abertura do envelope nº 02 “proposta” das empresas Habilitadas: TS
REVESTIMENTOS LTDA e EQUADOR REVESTIMENTOS LTDA – ME; para o dia 06/05/11 ás
15:30, na Sala de Reunião da Secretaria Municipal de Administração, na Av. Dr. Nuno de Assis, 14-60, Jd.
Santana. Os envelopes da empresa Inabilitada: SILVA & SANTOS COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS
LTDA - ME, está a disposição do interessado a partir do dia 06/05/2011.
Bauru, 04/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE INABILITAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – Edital nº 008/
2011 - Processo n.º 33.967/2010 - Modalidade: Convite n.º 004/2011 - Objeto: Contratação de serviços
de engenharia para CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO JARDIM BOTANICO, sito à Rod. Comandante
João Ribeiro de Barros – Km 232 – Bairro Vargem Limpa, Bauru/SP - Interessado:- Secretaria Municipal
do Desenvolvimento Econômico. A Comissão Permanente de Licitações, analisando a nova documentação
apresentada resolve, com fulcro nas alíneas “b” e “c” do subitem 5.1.3. e subitens 10.1.2.1.1. e 10.1.2.1.2.
do Edital nº 08/11 manter a Inabilitação da empresa J N QUIOSQUES ARTESANAIS LTDA por não
ter apresentado a declaração exigida no item 5.5., alínea “b” do edital e ter apresentado atestados de
capacidade técnica emitidos por pessoa física e não jurídica e da empresa RODRIGO SANTOS
MARTINELLI ME por não ter apresentado os documentos exigidos nos itens 5.1.1 – alínea “a”, 5.1.2 –
alíneas ‘’e” e “g”, 5.1.3, 5.1.4 e 5.1.5 – alínea “b”, enquadrando-se no disposto no subitem 10.1.2.1.1 do
edital 008/11. Abre-se prazo recursal de 02(dois) dias úteis, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº
8666/93. Bauru, 04/05/11 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – Edital nº 020/11
- Processo n.º 13.121/2006 – Apensado os Processos nºs 32.984/08, 29.782/06, 4.431/10, 4.444/10,
28.853/06 e 4.439/10 – Modalidade: Tomada de Preços n.º 001/2011 – Objeto: Contratação de serviços
de engenharia para urbanização das Praças abaixo relacionadas, compreendendo em suma os projetos de
instalações elétricas, hidráulico-sanitárias e os serviços iniciais, instalação elétrica, hidráulica, pisos, serviços
complementares e limpeza, melhor descritos no Anexo V deste edital, bem como o fornecimento de materiais,
mão de obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução dos serviços em
conformidade com as especificações e normas oferecidas pelas Secretarias Municipais do Meio Ambiente
e Planejamento: Praça “Romário Dias Motta”, sito na Rua Salvador Filardi, Q. 16 – lado ímpar (esquina
c/ ruas Waldir José da Cunha, Antonio Pereira e Joaquim Amorin da Costa Silva), Setor 05 – Quadra 0664
- Vila Industrial, Bauru/SP; Praça “Núcleo Habitacional Octávio Rasi”, sito na Rua Sargento Delvor
Ribeiro de Aguiar Q. 01, esquina com a Rua Engenheiro Miguel Melhado Campos Q. 01, setor 03 – Quadra
1270 – Núcleo Habitacional Octávio Rasi, Bauru/SP e Praça “Jardim Tangarás”, sito na Rua Milton de
Carvalho esquina com a Rua José Rodrigues Carvalho, setor 03 Quadra 3038, Lote 01 – Jd. Tangarás
Bauru/SP - Interessado:- Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO, analisando os documentos apresentados no processo em epígrafe e o parecer do diretor de
Departamento da Secretaria Municipal de Planejamento Engº Julio César Natividade e do Arq. Luciano M.
Sciuli membro suplente da Comissão, anexo à fls. 138 dos autos, resolve HABILITAR a empresa WALP
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, por estar de acordo com as exigências do item 5.1. do edital
020/2011.  Abre-se prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos da Lei Federal nº 8666/93. Bauru,
04/05/11 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU –
Edital nº 097/2011 - Processo n.º 46.630/2010 – Modalidade: Convite nº 023/2011 - Tipo Menor Preço
Global - Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO DE
23,10M² DE DIVISÓRIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA NA EMEII
DALVA DE FREITAS FERRAZ COSTA - Interessado:- Secretaria Municipal da Educação. Para ser
admitido o Convite, na condição de Licitante, deverá o interessado protocolar e entregar, na Secretaria
Municipal da Educação, sito na Rua Padre João nº 8-48 - Vila Noemy cidade de Bauru, estado de São
Paulo, estado de São Paulo, até às 12:00 (doze) horas do dia 16(dezesseis) de maio de 2011, os envelopes
a que se refere o Item VII do Edital. A sessão pública de abertura dos envelopes referentes à documentação
de habilitação e proposta será realizada às 15:00(quinze) horas do dia 16(dezesseis) de maio de 2011, na
sala de reunião na Secretaria Municipal da Educação, sito na   Rua Padre João nº 8-48 - Vila Noemy
cidade de Bauru, estado de São Paulo. O Edital de licitação poderá ser obtido até o dia 13 de maio de
2011,  junto à Divisão de Licitações – Seção de Gestão de Compras, localizada na Avenida Dr. Nuno de
Assis nº 14-60 – sala 02 - Jardim Santana ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação
do presente. Bauru, 04/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU –
Edital nº 099/2011 - Processo n.º 52.354/2010  – Modalidade: Convite nº 024//2011  – Objeto:
AQUISIÇÃO DE 22(VINTE E DUAS) UNIDADES DE BARRAS DE CANTONEIRA; 58
(CINQUENTA E OITO) METROS LINEARES DE TELAS ARTISTICA COLONIAL; 08(OITO)
METROS LINEARES DE TELA DE ALAMBRADO ½; 05 (CINCO) UNIDADES DE DISCO E
LIXADEIRA 7” CORTE  INOX E 10 (DEZ) QUILOS DE ELETRODOS - Interessado: Secretaria
Municipal da Educação. Para ser admitido o Convite, na condição de Licitante, deverá o interessado
protocolar e entregar, na Secretaria Municipal de Educação, sito na Rua Padre João n.º 8-48 – Vila
Noemi na cidade de Bauru, CEP 17.014-003, estado de São Paulo, até as 12h (doze horas) do dia
16(dezesseis) de maio de 2011, os envelopes a que se refere o Item VI do Edital. A sessão pública de
abertura dos envelopes referentes à documentação de habilitação e proposta será realizada às
16h00min(dezesseis) horas do dia 16(dezesseis) de maio de 2011, na sala de reunião da  Secretaria
Municipal de Educação, sito na  Rua Padre João n.º 8-48 – Vila Noemi. O edital e informações poderão

ser obtidos até o dia 13 de maio de 2011, junto à Divisão de Licitações – Seção de Gestão de Compras,
localizada na Av. Dr. Nuno de Assis nº 14-60 – sala 02 - Jardim Santana ou pelo site www.bauru.sp.gov.br,
a partir da primeira publicação do presente.
Bauru, 04/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
Edital n.º 072/2011 – Processo n.º 11.347/2011 – Modalidade: Pregão Presencial nº 023/2011 – PELO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto:
AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 15.000 m³ (quinze mil metros cúbicos) de PÓ DE PEDRA,
7.000 m³ (sete mil metros cúbicos) de PEDRISCO, 5.300 m³ (cinco mil e trezentos metros cúbicos) de
PEDRA 01, 3.000 m³ (três mil metros cúbicos) de PEDRA 02,  5.000 m³ (cinco mil metros cúbicos) de
PEDRA 04,  1.000 m³ (hum mil metros cúbicos) de PEDRA RACHÃO, 2.000 m³ (dois mil metros
cúbicos) de PEDRA MARROADA E 3.000 m³ (três mil metros cúbicos) de DECOMPOSIÇÃO DE
BASALTO – Interessada: Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
Data do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão 18/05/2011 às 09h00min. na sala de reunião da
Secretaria de Administração, sito à Av. Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, 1º andar, sala 08. Informações na
Divisão de Licitações, Av. Dr. Nuno de Assis n. º 14-60 – 1º andar – Sala 02, Jardim Santana – CEP. 17020-
310, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min e fones (14) 3235-1377 ou (14)
3235-1357. O edital de licitação poderá ser retirado junto à Divisão de Licitações – Seção de Gestão de
Compras, até o dia 17/05/2011, localizada na Av. Dr. Nuno de Assis nº 14-60 - Jardim Santana, ou pelo site
www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente.
Bauru, 04/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAURU - Processo nº 3.522/2011 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º  013/2011 - Objeto: AQUISIÇÃO
DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 400 LT (QUATROCENTOS LITROS) DE ÓLEO
PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA ATF TIPO SULFIXO A, 1.000 LT (UM MIL LITROS) DE
ÓLEO PARA TRANSMISSÃO API GL 5 SAE 90, 680 KG (SEISCENTOS E OITENTA QUILOS)
DE GRAXA A BASE DE SABÃO DE LITIO NL GI, 1.020 KG (UM MIL E VINTE QUILOS) DE
GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍTIO GRAU NL GI 2 CONTENDO BISSULFETO DE
MOLIBDÊNI, 400 LT (QUATROCENTOS LITROS) DE ÓLEO FH 58, 200 LT (DUZENTOS
LITROS) DE AKC HY – TRAN ULTRA API GL - 4C4 SAE 10W30, 200 LT (DUZENTOS LITROS)
DE AKC GEAR 135H EP API GL 5 SAE 80W90, 400 LT (QUATROCENTOS LITROS) DE ÓLEO
TRM 5/140, 400 LT (QUATROCENTOS LITROS) DE ÓLEO PARA COMPRESSORES AW 68, 200
(DUZENTOS) FRASCOS DE ÓLEO DE FREIO COM 500ML, 2.200 LT (DOIS MIL E DUZENTOS
LITROS) DE ÓLEO PARA MOTOR SEMI SINTÉTICO MULTIVISCOSO SL 5W30, 400 LT
(QUATROCENTOS LITROS) DE AKC GEAR 135H EP API GL 5 SAE 85W140, 1.400 LT (UM
MIL E QUATROCENTOS LITROS) DE SOLUPAN 1-40 PARA LIMPEZA PESADA, 1.000 LT (UM
MIL LITROS) DE SHAMPOO 1-40 PARA LIMPEZA DE LATARIAS E CABINAS E 3.000 LT
(TRÊS MIL LITROS) DE ATIVADO 1-40 PARA LIMPEZA DE CHASSIS, MOTORES E CABINAS,
E O FORNECIMENTO DE 01 (UM) TANQUE DE 1.000 LITROS EQUIPADO PARA BOMBA
PNEUMÁTICA PELO REGIME DE COMODATO - Interessada: Secretaria Municipal de Obras.
Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos
foram devidamente Adjudicados em 03/05/2011 pelo pregoeiro e Homologado em 03/05/2011 pelo
Secretário Municipal da Administração, às empresas:
MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.
LOTE 1 - Valor total do Lote: R$ 120.000,00.
Item 01 - Litros de óleo para transmissão automática ATF Tipo Sulfixo A. 400 LT. R$ 11,10 o litro. Marca
AGECON. Total R$ 4.440,00.
Item 02 - Litros de óleo para transmissão API Gl 5 SAE 90. 1000 LT. R$ 10,70 o litro.  Marca AGECON.
Total R$ 10.700,00.
Item 03 - Graxa à base de sabão de lítio NL GI. 680 KG. R$ 11,83 o kilo. Marca KARTER. Total R$
8.044,40.
Item 04 - Graxa à base de sabão de lítio grau NL GI 2 contendo Bissulfeto de Molibdênio. 1.020 KG. R$
18,43 o kilo. Marca KARTER. Total R$ 18.798,60.
Item 05 - Litros de óleo FH 58. 400 LT. R$ 10,11 o litro. Marca AGECON. Total R$ 4.440,00.
Item 06 - Litros AKC HY – TRAN ULTRA API GL – 4C4 SAE 10W30. 200 LT. R$ 11,83 o litro. Marca
AGECON. Total R$ 2.366,00.
Item 07 - Litros AKC GEAR 135H EP API GL 5 SAE 80W90. 200 LT. R$ 20,81 o litro. Marca AGECON.
Total R$ 4.162,00.
Item 08 - Litros de óleo TRM 5/140. 400 LT. R$ 11,65 o litro. Marca AGECON. Total R$ 4.660,00.
Item 09 - Litros de óleo para compressores AW 68. 400 LT. R$ 11,77 o litro. Marca AGECON. Total R$
4.708,00.
Item 10 - Frasco de óleo de freio com 500ml. 200 FR. R$ 11,315 o frasco. Marca RADNAQ. Total R$
2.263,00.
Item 11 - Litros de óleo para motor semi sintético multiviscoso SL 5W30. 2.200 LT. R$ 23,19 o litro.
Marca AGECON. Total R$ 51.018,00.
Item 12 - Litros AKC GEAR 135H EP API GL 5 SAE 85W140. 400 LT. R$ 11,99 o litro. Marca AGECON.
Total R$ 4.796,00.
RIO QUÍMICA LTDA – EPP.
LOTE 2 - Valor total do Lote: R$ 21.400,00
Item 01 - Litros de SOLUPAN 1-40 para limpeza pesada. 1.400 LT, R$ 3,00 o litro. Marca RILL. Total
R$ 4.200,00.
Item 02 - Litros de SHAMPOO 1-40 para limpeza de latarias e cabinas 1.000 LT, R$ 2,20  o
litro. Marca RILL. Total R$ 2.200,00
Item 03 - Litros de ATIVADO 1-40 para limpeza de chassi, motores e cabinas. 3.000 LT, R$ 5,00 o litro.
Marca RILL. Total R$ 15.000,00.
Bauru, 04/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.
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NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU –
Edital nº 077/2011 - Processo n.º 11731/2011 AP.11733/2011 – Modalidade: Convite nº 018/2011 –
Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CURSOS DE
DECORAÇÃO (balões, medidor de balões, bombas, base de mesa, tecido Oxford, tinta PVA, TNT,
refil de cola quente, verniz, fita de cetim, fitilho, alfinete de cabeça, glitter, caneta para retroprojetor,
celofane, fita crepe, fita espelho, placa e cilindro de isopor) – Interessado: Secretaria Municipal do
Bem Estar Social. Para ser admitido à presente Carta Convite, na condição de Licitante, deverá o interessado
protocolar e entregar, na Secretaria Municipal da Administração - Divisão de Licitações, sito na Av. Dr.
Nuno de Assis n.º 14-60 - 1º andar – sala 02 - Jd. Santana na cidade de Bauru, CEP 17.020-310, estado de
São Paulo, até às 12:00h (doze horas) do dia 13 (treze) de Maio de 2011, os envelopes a que se refere o
Item VI do Edital. A sessão pública de abertura dos envelopes referentes à documentação de habilitação e
proposta será realizada às 15h (quinze horas) do dia 13 (treze) de Maio de 2011, na sala de reunião da
Secretaria Municipal da Administração, sito à Av. Dr. Nuno de Assis, n.º 14-60 - 1º andar sala 08, Jardim
Santana. O edital de licitação poderá ser obtido até o dia 12/05/2011 junto à Divisão de Licitações – Seção
de Gestão de Compras localizada na Av. Dr. Nuno de Assis nº 14-60 – sala 02 - Jardim Santana ou pelo site
www.bauru.sp.gov.br , a partir da primeira publicação do presente.
Bauru, 04/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

AVISO NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 10.106/2011 – Modalidade: Carta Convite n.º SMS 013/2011 – Objeto: Aquisição de colchões
para adulto, colchões para berço, colchões para cama infantil, colchões para berço, colchões para maca de
obeso. Aberto dia 27/04/2011 às 10h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que
o julgamento e a classificação havido, foi devidamente Homologado pelo Sr. Secretário Municipal de
Saúde em 04/05/2011 e seu objeto Adjudicado à empresa abaixo:
REQUINTE FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA-EPP: Item 01 - COLCHÃO
SOLTEIRO/ADULTO - DENS 33 – PEÇA à R$ 122,00 – Totalizando R$ 4.880,00; Item 02 - COLCHÃO
PARA MACA DENS 33 – PEÇA à R$ 49,00 – Totalizando R$ 2.450,00; Item 03 - COLCHÃO PARA
BERÇO 62 X 110 X 08 CM – PEÇA à R$ 30,00 – Totalizando R$ 180,00; Item 04 - COLCHÃO INFANTIL
DENS 33 – PEÇA à R$ 50,00 – Totalizando R$ 300,00; Item 05 - COLCHÃO PARA BERÇO 60X130X08
CM – PEÇA à R$ 40,00 – Totalizando R$ 400,00; Item 06 - COLCHÃO PARA MACA OBESO – PEÇA à
R$ 77,00 – Totalizando R$ 770,00. Valor dos Itens Ganhos: R$ 8.980,00.
Abre –se a contar desta data, prazo para eventuais Recursos, conforme Artigo 109 da Lei Federal n.º 8.666/
93.
Bauru, 04/05/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 17.601/11 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 28/11 - por meio da INTERNET – Tipo
Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de diversos materiais de consumo hospitalar. A Data do
Recebimento das Propostas será até dia 18/05/2011 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 18/05/2011
às 9h.   Início da Disputa de Preços dia 19/05/2011 às 8h – Pregoeiro: Victor Gustavo Boronelli Schiaveto.
O Edital completo e informações, poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua José Aiello
nº 3-30, fone (14) 3226-7472, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-
e.com.br, ID: 362462.
Divisão de Compras e Licitações, 04/05/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 17.300/11 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 27/11 - por meio da INTERNET – Tipo
Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de diversos equipamentos para proteção individual (EPIs). A
Data do Recebimento das Propostas será até dia 18/05/2011 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 18/
05/2011 às 9h.   Início da Disputa de Preços dia 18/05/2011 às 15h – Pregoeira: Maria Bernadete Soares. O
Edital completo e informações, poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua José Aiello nº
3-30, fone (14) 3226-7472, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.com.br,
ID: 362583.
Divisão de Compras e Licitações, 04/05/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Processo: 17.795/2011 – Modalidade: Carta Convite n.º SMS 018/2011 – Objeto: Serviço de confecção
de 1 (uma) carroceria, com estrutura em metal, rampa hidráulica e borracha no assoalho para o veículo Ford
F12.000. A abertura dar-se-á no dia 13/05/2011 às 10h. O Edital completo e informações poderão ser
obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua José Aiello n.º 3-30, fone (14) 3226-7472, ou pelo site
www.bauru.sp.gov.br.
Bauru, 04/05/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

Seção IV
Autarquias e Empresa Pública

E-MAIL DOS DIVERSOS SETORES DO DAE
presidente@daebauru.com.br

planejamento@daebauru.com.br
juridico@daebauru.com.br

financeiro@daebauru.com.br
administrativo@daebauru.com.br

tecnica@daebauru.com.br
producao@daebauru.com.br
imprensa@daebauru.com.br

cpd@daebauru.com.br
compras@daebauru.com.br

rh@daebauru.com.br
geo@daebauru.com.br

gabinete@daebauru.com.br
dao@daebauru.com.br

corregedoria@daebauru.com.br

DAE
Departamento de Água e Esgoto

André Luiz Andreoli
Presidente

CONCURSO PÚBLICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento do candidato:
Marcos Vitorino da Silva, RG nº 350982934, 42º classificado,
no Departamento de água e Esgoto, no Serviço de Recursos Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da data desta publicação, ou seja, nos dias 05, 06, 09, 10 e 11 de maio de 2011,  para tratar de
assunto relacionado a Nomeação conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 2005/2009-
DAE. O não comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga de
Auxiliar de Administração.
Solicitamos também  a apresentação dos documentos abaixo relacionados:
- Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado;
(original e 01 cópia)
- Cadastro de Pessoa Física (CPF);(original e 01  cópia)
- Cartão do PIS ou PASEP;(original e 01  cópia)
- Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; (original e 01  cópia)
- Certificado de reservista, se do sexo masculino; (original e 01  cópia)
- Comprovante de conclusão do Ensino Médio, 3º Colegial concluído(original e 01 cópia)
- Certidão de Casamento,  (original e 01  cópia)
- Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; (original e 01  cópia)
- Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; (original e 01 cópia)
- 02 fotos 3x4 recentes e iguais.
- Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor do Fórum (Jardim
Bela Vista)
- Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretária de Segurança  Pública,
- Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela Prefeitura
Municipal)
- Carteira de Trabalho e Previdência Social
Bauru, 02 de maio de 2011.

CONCURSO PÚBLICO FISCAL DE SISTEMA HIDRÁULICO DOMICILIAR I
CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento da candidata:
Tariane Franciele Bastos Pereira Floriano, RG nº 461750223, 03ª classificada,
no Departamento de água e Esgoto, no Serviço de Recursos Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da data desta publicação, ou seja, nos dias 05, 06, 09, 10 e 11 de maio de 2011,  para tratar de
assunto relacionado a Nomeação conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 11467/
2009-DAE. O não comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga
de Fiscal de Sistema Hidráulico Domiciliar I.
Solicitamos também  a apresentação dos documentos abaixo relacionados:

- Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado;
(original e 01 cópia)
- Cadastro de Pessoa Física (CPF);(original e 01 cópia)
- Cartão do PIS ou PASEP;(original e 01 cópia)
- Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; (original e 01 cópia)
- Certificado de reservista, se do sexo masculino; (original e 01 cópia)
- Comprovante de conclusão do Ensino Médio Completo, 3º colegial concluído;(original e 01 cópia)
- Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB”, válida, e com autorização para exercer atividade
remunerada.
- Certidão de Casamento,  (original e 01 cópia)
- Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; (original e 01 cópia)
- Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; (original e 01 cópia)
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- 02 fotos 3x4 recentes e iguais.
- Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor no Fórum (Jardim
Bela Vista)
- Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretária de Segurança Pública,
- Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela Prefeitura
Municipal)
- Carteira de Trabalho e Previdência Social
- Bauru, 02 de maio de 2011
-

CONCURSO PÚBLICO – ENGENHEIRO I Área Civil
CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento do candidato:
Heber Soares Vieira, RG nº 350935609-SP , 2º classificado,
no Departamento de Água e Esgoto, no Serviço de Recursos Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da data desta publicação, ou seja, nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de março de 2011, para tratar de
assunto relacionado a Nomeação conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 5659/2010-
DAE. O não comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga de
Engenheiro I, Área Civil.
Solicitamos também a apresentação dos documentos abaixo relacionados:

- Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado;
(original e 01 cópia)
- Cadastro de Pessoa Física (CPF);(original e 01 cópia)
- Cartão do PIS ou PASEP;(original e 01 cópia)
- Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; (original e 01 cópia)
- Certificado de reservista, se do sexo masculino; (original e 01 cópia)
- Comprovante de conclusão do Ensino Superior Completo em Engenharia Civil,(original e 01 cópia)
- Comprovante de Registro no CREA,
- Certidão de Casamento,  (original e 01 cópia)
- Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; (original e 01 cópia)
- Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; (original e 01 cópia)
- 02 fotos 3x4 recentes e iguais.
- Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor no Fórum (Jardim
Bela Vista)
- Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretária de Segurança Pública,
- Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela Prefeitura
Municipal)
- Declaração de bens atualizada até a data da nomeação.
- Carteira de Trabalho e Previdência Social
- Bauru, 29 de abril de 2011.

Portarias da Presidência:
Portaria nº 161/2011-DAE:
CESSANDO OS EFEITOS DA PORTARIA  Nº 528/2010-DAE, de 28/12/2010, que prorrogou a cessão do
servidor Sr. ALEXSANDER BERTINOTTI FELICIO, portador do RG nº 30.953.979-1, Auxiliar de
Administração, para prestar serviços junto à Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de
Planejamento, sem prejuízo de seus vencimentos, durante o exercício de 2011, a partir do dia 28 de abril de
2011, devido a exoneração a pedido do servidor.
Bauru, 29 de abril de 2011.

Errata:

Na publicação do Diário Oficial de Bauru do dia 30 de abril de 2011, página 99, onde se lê:
“CONCURSO PÚBLICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO

CONVOCAÇÃO”
Leia-se:

“CONCURSO PÚBLICO AJUDANTE DE OBRAS
CONVOCAÇÃO”

Bauru, 04 de maio de 2011.

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru
Pça João Paulo II, s/n.º - Terminal Rodoviário

http://www.emdurb.com.br
Pabx : ( 14 ) 3233 9000

administracao@emdurb.com.br presidencia@emdurb.com.br
sistemaviario@emdurb.com.br limpezapublica@emdurb.com.br

EMDURB - Empresa Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Rural

Antonio Mondelli Júnior
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/10 – CONCESSÃO PARA
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PARADAS DE ÔNIBUS DO MUNICIPIO
DE BAURU.
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para
conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/10,
Processo nº 9282/10, regime maior oferta pela outorga da concessão. Abertura da sessão em 07/06/2011 às
09 h, na Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana, Bauru – SP, sala de reunião, quando se dará recebimento e
abertura dos envelopes de documentos e propostas referente a concessão para implantação e manutenção
de abrigos em pontos de paradas de ônibus do Sistema de Transporte Coletivo Urbano do Município de
Bauru, podendo ser realizada a exploração publicitária nas unidades, mediante outorga, conforme
especificações do edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II s/nº,
Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor de compras das 08:00 ás 12:00 e das 13:00 ás 17:00 hs,
informações sobre o edital: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo Fone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 05 de Maio de 2011
Comissão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE LICITAÇÃO SEM CONTRATAÇÃO DOS
OBJETOS CONSTANTES DO REFERIDO PROCESSO
Processo nº 2149/11   -   Pregão Registro de Preços nº 005/11
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o Presidente da EMDURB, encerrou o processo
sem contratação do referido objeto.
Objeto: Prestação de Serviços de Lavanderia, conforme especificações no Anexo I do edital.
Previsão para 12 (doze) meses.
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL PARA APERFEIÇOAMENTO DAS CONDIÇÕES
EDITALICIAS        Processo nº 2346/11    -    Convite nº 001/11
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para
conhecimento dos interessados que foi alterada a data da abertura da sessão do PREGÃO PRESENCIAL
Nº 001/11 do dia 06/05/11 às 09 hs, visando seu aperfeiçoamento para a mais ampla competição. Nova
data será definida para abertura da sessão.
Objeto: prestação de serviço de AUDITORIA/CONSULTORIA, referente ao ANO DE 2011 que encontra-
se detalhadamente descrito e especificado no ANEXO I deste Edital.
Qualquer dúvida entrar em contato através do e-mail martasouza@emdurb.com.br, na EMDURB, Praça
João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor de compras das 08:00 ás 12:00 e das 13:00
ás 17:00 hs ou pelo Fone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Comissão de Licitação.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Onde se lê:
NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 9108/10  -  Pregão Presencial nº 001/11...
Leia-se:
NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 9108/10  -  Pregão Presencial nº 001/11
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos, foram
devidamente homologados pelo Presidente da EMDURB e seu objeto adjudicado  para a empresa MERCALF
DIESEL LTDA o Lote 01 e para a empresa CIMASP COMÉRCIO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS
SERVIÇOS E PEÇAS LTDA o Lote 02.
Objeto: Lote 01- 003 un. Caminhão Toco 4 x 2 . Marca Iveco – Furo Euro Cargo 170E22 ATTACK. Lote
02- 005 un. Coletor compactador de resíduos sólidos. Marca Cimel Masterlix 15.
Valor Unitário Lote 01: R$ 141.500,00 (cento e quarenta e um mil e quinhentos reais).
Valor Total Lote 01: R$ 424.500,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais).
Valor Unitário Lote 02: R$ 54.947,00 (cinqüenta e quatro mil novecentos e quarenta e sete reais).
Valor Total Lote 02: R$ 274.735,00 (duzentos e setenta e quatro mil setecentos e trinta e cinco reais).
Condições de Pagamento: 30 (trinta) 60 (sessenta) dias da entrega.
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/11
Processo nº 1910/11  -  Pregão Presencial nº 003/11
Contratante: EMDURB – Contratada: GRÁFICA E EDITORA CANAAN LTDA ME.
Objeto: aquisição de: 01- 1.500 Talões Auto de Infração e Imposição de Multas; 14- 030 Blocos Atestado
de Saúde Ocupacional; 17- 2000 Unidades Envelope ofício; 28- 9000 Unidades Capa de Processo Azul;
29- 005 Talões Auto de Infração de Transportes Especiais. Obs: Período de 12 (doze) meses.
Valor Total: R$ 7.234,00 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais).
Cond. Pagamento: 30/60/90 dias da entrega.
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Assinatura: 15/04/11
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/11
Processo nº 1910/11  -  Pregão Presencial nº 003/11
Contratante: EMDURB – Contratada: GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA.
Objeto: aquisição de: 03- 300 Blocos Papel rascunho; 11- 030 Blocos Requisição de combustível; 12- 010-
Blocos Ordem de Serviço Oficina; 13- 500 Unidades Ficha Controle de Vale Transporte; 15- 030 Blocos
Atestado Médico; 16- 010 Blocos Análise de Acidentes; 20- 025 Blocos Relatório de Pesagem Diária; 22-
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500 Unidades Ficha Controle Admissional; 25- 010 Blocos Comprovante de Remoção e Recolhimento e/
ou apreensão de Veículo de Transportes Especiais CRAV; 30- 003 Talões Comprovante de remoção e
recolhimento do veículo de tração animal; 31- 1.200 Blocos Recibo de venda de talões de Área Azul; 32-
500 Unidades Controle de uniformes e E.P.I; 33- 020 Blocos Comunicado de Ocorrência de Catraca.
Valor Total: R$ 2.558,90 (dois mil quinhentos e cinqüenta e oito reais e noventa centavos).
Condições de Pagamento: 30/60/90 dias da entrega.
Assinatura: 15/04/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032202
Processo nº 1108/10      -      Registro de Preços nº 038/10
Contratante: EMDURB – Contratada: COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME.
Objeto: 200 (lts. 18) Tinta branca demarcação viária (DERSA) à base de resina acrílica emulsionada em
água; 100 (lts. 18) Tinta amarela demarcação viária (DERSA), à base de resina acrílica emulsionada em
água.
Valor total: R$ 44.500,00
Condições de pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 28/04/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032207
Processo nº 7549/10     Pregão para Registro de Preços nº 031/10
Contratante: EMDURB. Contratada: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. DE LIMP. MACATUBA
LTDA ME.
Objeto: 200 LTS. Desinfetante; 200 lts. Detergente líquido; 020 un. Vassoura de pêlo 60 cm; 024 un.
Vassoura para vaso sanitário tipo bola.
Valor Total: R$ 515,52
Condições de Pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 28/04/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032209
Processo nº 7430/10     Pregão para Registro de Preços nº 030/10
Contratante: EMDURB – Compromissária: AMC LATICÍNIO LTDA.
Objeto: 2.400 Lts. Leite tipo C.
Valor total: R$ 3.672,00
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao fornecimento.
Assinatura: 28/04/11.
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032210
Processo nº 3659/10     -    Registro de Preços nº 017/10
Compromissária: PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA. Contratante: EMDURB.
Objeto: 040 lts. Herbicida líquido (glifosato); 040 lts. Herbicida líquido “Tordon”
Valor Total: R$ 2.826,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 28/04/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032211
Processo nº 6997/10         -     Registro de Preços nº 026/10
Contratante: EMDURB – Contratada: C.R DOS SANTOS BORRACHARIA EPP.
Objeto: 004 M.O. Balanceamento – veículos leves; 003 M.O. Montagem/Desmontagem – veículos leves;
001 M.O. Cambagem lado direito - veículos leves; 001 M.O. Cambagem lado esquerdo – veículos leves;
001 M.O. Alinhamento completo  - veículos leves.
Valor Total: R$ 85,00
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil subseqüente a prestação de serviço.
Assinatura: 28/04/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032212
Processo nº 6997/10         -     Registro de Preços nº 026/10
Contratante: EMDURB – Contratada: C.R DOS SANTOS BORRACHARIA EPP.
Objeto: 016 M.O. Serviço de Socorro – Caminhões; 002 M.O. Serviço de Socorro – Veículos Agrícola; 003
M.O. Balanceamento  - veículos Caminhões; 002 M.O. Balanceamento – veículos caminhões; 002 M.O.
Cambagem lado direito – veículos leves; 002 M.O. Cambagem lado esquerdo – veículos leves; 002 M.O.
Alinhamento completo – veículos leves; 001 M.O. Alinhamento completo – veiculo Caminhão.
Valor Total: R$ 535,00
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil subseqüente a prestação de serviço.
Assinatura: 28/04/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032213
Processo nº 6997/10         -     Registro de Preços nº 026/10
Contratante: EMDURB – Contratada: C.R DOS SANTOS BORRACHARIA EPP.
Objeto: 014 M.O. Troca de Bico – Caminhões leves. 009 M.O. Troca de Bico – Caminhões; 001 M.O.
Troca de Bico – veículos Agrícola.
Valor Total: R$ 360,00
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil subseqüente a prestação de serviço.
Assinatura: 28/04/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032214
Processo nº 6997/10         -     Registro de Preços nº 026/10
Contratante: EMDURB – Contratada: C.R DOS SANTOS BORRACHARIA EPP.
Objeto: 050 M.O. Montagem/desmontagem – caminhões.
Valor Total: R$ 750,00
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil subseqüente a prestação de serviço.
Assinatura: 28/04/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032217
Processo nº 2816/10               -        Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA.
Objeto: 052 un. Vale transporte de linhas intermunicipais suburbanos aos funcionários da EMDURB entre
as cidades de Bauru-Piratininga.
Valor unitário: R$ 2,40
Valor Total: R$ 124,80
Assinatura: 29/04/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032218
Processo nº 2473/10               -        Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: TRANSURB – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS  DE
TRANSPORTES COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU SP.
Objeto: 9.885 un. vale transportes das linhas municipais urbanas, para atender os funcionários da EMDURB.
Valor unitário: R$ 2,10
Valor Total: R$ 20.758,50
Assinatura: 29/04/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032219
Processo nº 2816/10               -        Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: EXPRESSO DE PRATA LTDA.
Objeto: 270 un. Vale transporte de linhas intermunicipais suburbanos aos funcionários da EMDURB entre
as cidades de Bauru-Duartina.
Valor unitário: R$ 4,85
Valor Total: R$ 1.309,50
Assinatura: 29/04/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032221
Processo nº 2473/10               -        Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: TRANSURB – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS  DE
TRANSPORTES COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU SP.
Objeto: 1.918 un. vale transportes das linhas municipais urbanas, para atender os funcionários da EMDURB.
Valor unitário: R$ 2,10
Valor Total: R$ 4.027,80
Assinatura: 29/04/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032222
Processo nº 2816/10               -        Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA.
Objeto: 052 un. Vale transporte de linhas intermunicipais suburbanos aos funcionários da EMDURB entre
as cidades de Bauru-Piratininga.
Valor unitário: R$ 2,40
Valor Total: R$ 124,80
Assinatura: 29/04/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032252
Processo nº 859/01     -       Inexigibilidade.
Compromissária: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Contratante: EMDURB.
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Objeto: Serviço de Informática – Multas.
Valor Total: R$ 10.263,77
Condições de Pagamento: mensal.
Assinatura: 03/05/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032253
Processo nº 6997/10         -     Registro de Preços nº 026/10
Contratante: EMDURB – Contratada: C.R DOS SANTOS BORRACHARIA EPP.
Objeto: 003 M.O. Consertos e Reparos – caminhões.
Valor Total: R$ 240,00
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil subseqüente a prestação de serviço.
Assinatura: 03/05/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032254
Processo nº 2815/10    -    Registro de Preços  nº 015/10
Contratante: EMDURB. Contratada: REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.
Objeto: 24 cm. Publicação em Jornal local.
Valor Total:  R$ 84,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subseqüente.
Assinatura: 03/05/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032255
Processo nº 687/09                Carta Convite  nº 002/09
Contratante: EMDURB. Contratadas: W&M  PUBLICAÇÕES LTDA – ME.
Objeto: 16 cm. Publicação em jornal de grande circulação do estado.
Valor Total:  R$ 478,40
Cond. Pagamento: 10º dia útil do mês subseqüente à prestação de serviços (publicações).
Assinatura: 03/05/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032256
Processo nº 8060/10     Pregão para Registro de Preços nº 033/10
Contratante: EMDURB. Contratada: KID LIXO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
PLÁSTICAS LTDA EPP.
Objeto: 060 (pt. 100 un.) Saco plástico 100 litros (varrição).
Valor Total: R$ 3.063,60
Condições de Pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 03/05/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032257
Processo nº 8598/10      -       Registro de Preços nº 034/10
Contratante: EMDURB – Contratada: MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP.
Objeto: 200 KG. Açucar refinado; 100 kg. Café.
Valor Total: R$ 1.370,00
Cond. Pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 03/05/11.
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032258
Processo nº 193/11  -   Pregão para Registro de Preços nº 001/11
Contratante: EMDURB – Contratada: ML DA SILVEIRA ME.
Objeto: 1.280 unidades Papel higiênico.
Valor Total: R$ 1.356,80
Condições de Pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 03/05/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032259
Processo nº 193/11  -   Pregão para Registro de Preços nº 001/11
Contratante: EMDURB – Contratada: ML DA SILVEIRA ME.
Objeto: 020 pt. Fósforo; 060 lt. Inseticida Spray; 960 Rl. Papel higiênico (rolo com 300 mts).
Valor Total: R$ 2.076,00
Condições de Pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 03/05/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032260
Processo nº 7549/10     Pregão para Registro de Preços nº 031/10

Contratante: EMDURB. Contratada: HENLAU QUIMICA LTDA EPP
Objeto: 400 Lts. Sabonete líquido.
Valor Total: R$ 588,00
Condições de Pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 03/05/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032261
Processo nº 8942/10    Pregão para Registro de Preços nº 037/10
Contratante: EMDURB – Contratada: LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP.
Objeto: 010 cx. Clips galvanizado 500 G;020 un. Estilete; 006 un. Grampeador 26 x 6;  100 Rs. Papel
sulfite A4 210x297mm; 012 un. Perfurador para papel; 010 un. Régua plástica 30 cm; 002 fr. Tinta para
carimbo preto; 010 un. pasta com aba elástica; 010 un. Pasta polionda larga; 010 un. Caderno capa dura 96
fl; 048 Rl. Fita crepe; 012 un. Pincel azul para quadro branco; 020 un. Pasta de papelão com grampo  trilho;
006 cx. Grampo 23x13; 005 cx. Clips galvanizado 500G 8/0; 010 Rl. Fita PVC; 012 cx. Papel vergê A4
90G/m2 (c/100); 003 un. Tinta para carimbo autoentintado; 010 pt. Papel sulfite reciclado; 180 un. Bobina
para PDV 89mm x 22m, 02 vias;150 un. Bobina para PDV ECF 76mm, 02 vias.
Valor Total: R$ 2.371,94
Condições de Pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 03/05/2011
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032262
Processo nº 7549/10     -     Registro de Preços nº 031/10
Contratante: EMDURB – Contratada: DORIVAL STUGINSKI JUNIOR E CIA LTDA ME.
Objeto: 500 un. Pano de chão (saco alvejado); 100 frd. Papel toalha interfolha, duas dobras.
Valor Total: R$ 2.106,00
Cond. Pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 03/05/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032263
Processo nº 1821/10  -  Pregão para Registro de Preços nº 011/10
Contratante: EMDURB. Contratada: ELTON TEIXEIRA BUENO ME.
Objeto: 001 un. Cartucho HP T45, preto – C51645A; 003 un. Toner para impressora HP 4100, preto –
C8061X; 002 un. Toner para impressora  HP 1160 Q5949A; 002 un. Toner para impressora HP 1320
(Q5949X); 002 un. Toner para impressora HP laser Jet P 2015 Q 7553X; 002 un. Toner HP laser jet P1005
CB 435A.
Valor Total: R$ 3.473,55
Cond. Pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 03/05/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032264
Processo nº 7549/10     Pregão para Registro de Preços nº 031/10
Contratante: EMDURB. Contratada: SY YUHARA ME.
Objeto: 024 un. Sabonete 90 gramas em barra; 020 un. Guardanapo de pano para copa; 288 un. Pá para
lixo.
Valor Total: R$ 1.332,52
Condições de Pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 03/05/11
Bauru, 05 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032265
Processo nº 7429/10              Registro de Preços nº 029/10
Contratante: EMDURB. Contratada: CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PADARIA ME.
Objeto: 53.739 kg. de pão d´água; 24.259 kg. Pão de Leite (tipo cachorro quente).
Valor total: R$ 582,37
Condições de pagamento: 10º dia útil do mês subseqüente ao fornecimento.
Assinatura: 03/05/2011.
Bauru, 05 de Maio de 2011
Presidente da EMDURB.

COMUNICADO
A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru/SP COMUNICA, em
face a Lei nº. 4.566/00, que os recursos administrativos abaixo discriminados, serão apreciados em Reunião
dia 11 de maio 2011 (quarta-feira), a partir das 17:30 horas, na ordem relacionada, no TERMINAL
RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, s/n°, a saber:

01-020550/11 08-020565/11 15-020572/11
02-020555/11 09-020566/11 16-020573/11
03-020556/11 10-020567/11 17-020574/11
04-020557/11 11-020568/11 18-020577/11
05-020558/11 12-020569/11 19-020578/11
06-020559/11 13-020570/11 20-020582/11
07-020564/11 14-020571/11 21-020583/11

22-020584/11

Bauru, 03 de Maio de 2011
Presidente da JARI
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COMUNICADO

A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru/SP COMUNICA, que os
recursos administrativos Intempestivos abaixo discriminados ,ou seja, foram protocolados fora do prazo
legal, conforme art. 285, parágrafo 2º do CTB, constará na pauta da reunião do dia 11 de maio de 2011
(quarta-feira), a partir das 17:30 horas, no TERMINAL RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, S/Nº, a
saber:

01-000020/11
02-020486/11
03-020507/11
04-020553/11
05-020560/11
06-020561/11
07-020562/11
08-020563/11
09-020576/11
10-020579/11
11-020580/11
12-020581/11
13-020586/11
14-020587/11
15-020588/11
16-020590/11

Bauru, 03 de Maio de 2011.

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

Vanderlei Aparecido Tomiati
Presidente

www.funprevbauru.com.br
Criada pela Lei 4830b de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos Servidores
Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autárquia Fundacional e da Câmara Municipal e os

recursos Previdenciários.

HORÁRIO E LOCAIS DE ATENDIMENTO
Divisão Administrativa e Previdenciária

 Rua Joaquim da Silva Marta, n° 13-44, Vila Santa Izabel, CEP 17014-010
Telefones 3223-7901 – 3227-1444 – 3223-7071

Segunda à Sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Presidência, Divisão Financeira, Procuradoria e Conselhos

Rua Agenor Meira, nº 17-80, Vila Noemy, CEP 17014-460
Telefone - 3223-7000

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

EMAILS
- presidente@funprevbauru.com.br
- dirfinan@funprevbauru.com.br
- dirprev@funprevbauru.com.br
- juridico@funprevbauru.com.br
- diradm@funprevbauru.com.br

- cpd@funprevbauru.com.br
- conselho@funprevbauru.com.br

- folpag@funprevbauru.com.br
- servsocial@funprevbauru.com.br

- economista1@funprevbauru.com.br
- contabilidade@funprevbauru.com.br

OUVIDORIA
ouvidoria@funprevbauru.com.br

Canal condutor de opiniões, reclamações e denuncias, garantindo o principio da ética, da eficiência e da transparência.

CONVOCAÇÃO

Em cumprimento ao art. 54 § 2º da Lei Municipal nº 5950/2010, solicitamos o comparecimento dos servidores
inativos abaixo relacionados no horário das 8:00 às 11:00 e 14:00 às 16:00 horas para tratar de assunto
relacionado ao enquadramento no Plano de Cargos, Carreiras e Salários.

ALVARO ERNESTO BIEN
ANA LUIZA DE CAMPOS MENDES
CACILDA MENDONÇA
CELIA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO

CLARILMIRA EXPOSITO DE LIMA
DIRCE FAGUNDES
DIRCEU PEREIRA DE ANDRADE
EDNA MARIA DA SILVA
EUNICE RIBEIRO CAVALCANTE
GILDA TEREZA BRITTO
GLÓRIA DE FÁTIMA CHEQUE
HELDER RODRIGUES FERREIRA
HELENA CARRILHO DE CASTRO
HILDA LUCIA SOARES
MÁRCIA GONÇALVES TEIXEIRA
MARIA CLAUDIA PEREIRA DE JESUS
MARIA DE SOUZA
MARIA DURCILIA BORGES
MARIA GORETE LEANDRO
MARIA JOSE SILVESTRE HORNE
MARIA LAURITA OLIVEIRA PEDROSA
MARINA FRANCISCA DA SILVA
MARINA THANIS
MARLENE DA SILVA GOMES
MARLENE DE LIMA
MARLENE PALHARES
NILSE AFREDO
ODALIA ARANTES
REGINA APARECIDA ESTEVES RODRIGUES
RENATO CELSO BARBAN
TEREZINHA FATIMA MARQUES IWAMOTO
TEREZINHA TEIXEIRA DE LIMA FRAGA
VERA LUCIA SILVA ANTUNES
VILMA APARECIDA LOPES COPI

Bauru, 05 de maio de 2011.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E

SERVIÇOS – AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, através da
Comissão de Concursos Públicos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS inscritos
no concurso público para o cargo de AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS –
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, para a realização da Prova Objetiva, nos termos do Edital nº 01/
2011, de acordo com as seguintes orientações: A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 22/05/
2011 (DOMINGO) NA FACULDADE ANHANGUERA, SITO A AVENIDA MOUSSA NAKHL
TOBIAS, Nº 3-33, PARQUE SÃO GERALDO. A Prova terá inicio ás 9:30 horas, com duração de 03
horas. O PORTÃO DE ENTRADA SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE ÁS 9 HORAS E 20
MINUTOS, NÃO SENDO PERMITIDA, SOB NENHUM PRETEXTO A ENTRADA DE
CANDIDATO APÓS O HORÁRIO ESTABELECIDO.

BLOCO E
SALA INSCRIÇÃO
01     01 a     77
02     78 a   136
03   137 a   195
04   196 a   312
05   313 a   361
06   362 a   417
07   418 a   493
08   494 a   562
09   563  a   645
10   646 a   717
11   718 a   816
12   817 a   876
13   877 a   960
14   961 a 1047
15 1048 a 1131
16 1132 a 1218
17 1219 a 1303
18 1304 a 1379
19 1380 a 1456

BLOCO F
                                                                        02                      1457     a            1532

Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local de prova indicado acima, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu inicio, munidos de Protocolo de Inscrição, caneta
esferográfica preta ou azul, lápis e borracha.
Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de protocolo de inscrição
devidamente autenticado pela Comissão de Concursos da FUNPREV, original da cédula de identidade
(RG) ou carteira expedida por órgão de classe que tenha força de documento de identificação ou
carteira de trabalho, não sendo aceito cópias, ainda que autenticadas (obs. O candidato que tiver o
protocolo de inscrição extraviado deverá comparecer na FUNPREV, sito a Rua Joaquim da Silva
Martha nº 13-44, com antecedência de até cinco dias da data da prova, para providenciar
DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO).
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Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza a identificação
do candidato.
O não comparecimento na hora, data e local aprazados para a realização da Prova Objetiva implicará na
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de
prova.

Bauru, 19 de Abril de 2011.
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – PROGRAMADOR DE SISTEMAS

DE INFORMAÇÃO
A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, através da
Comissão de Concursos Públicos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS inscritos
no concurso público para o cargo de TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS –
PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, para a realização da Prova Objetiva, nos termos
do Edital nº 02/2011, de acordo com as seguintes orientações: A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA
EM 22/05/2011 (DOMINGO) NA FACULDADE ANHANGUERA, SITO A AVENIDA MOUSSA
NAKHL TOBIAS, Nº 3-33, PARQUE SÃO GERALDO. A Prova terá inicio ás 9:30 horas, com duração
de 03 horas. O PORTÃO DE ENTRADA SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE ÁS 9 HORAS
E 20 MINUTOS, NÃO SENDO PERMITIDA, SOB NENHUM PRETEXTO A ENTRADA DE
CANDIDATO APÓS O HORÁRIO ESTABELECIDO.

BLOCO F

SALA INSCRIÇÃO
03 01 a 38

e inscrições nº (s):
326;
531;
702;
1010;
1090;
1276;
1377;
1527.

Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local de prova indicado acima, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu inicio, munidos de Protocolo de Inscrição, caneta
esferográfica preta ou azul, lápis e borracha.
Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de protocolo de inscrição
devidamente autenticado pela Comissão de Concursos da FUNPREV, original da cédula de identidade
(RG) ou carteira expedida por órgão de classe que tenha força de documento de identificação ou
carteira de trabalho, não sendo aceito cópias, ainda que autenticadas (obs. O candidato que tiver o
protocolo de inscrição extraviado, deverá comparecer na FUNPREV, sito a Rua Joaquim da Silva
Martha nº 13-44, com antecedência de até cinco dias da data da prova, para providenciar
DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO).
Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza a identificação
do candidato.
O não comparecimento na hora, data e local aprazados para a realização da Prova Objetiva implicará na
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de
prova.

Bauru, 19 de Abril de 2011.
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – ECONOMISTA

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, através da
Comissão de Concursos Públicos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS inscritos
no concurso público para o cargo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS
– ECONOMISTA, para a realização da Prova Objetiva, nos termos do Edital nº 03/2011, de acordo com as
seguintes orientações: A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 22/05/2011 (DOMINGO) NA
FACULDADE ANHANGUERA, SITO A AVENIDA MOUSSA NAKHL TOBIAS, Nº 3-33, PARQUE
SÃO GERALDO. A Prova terá inicio ás 9:30 horas, com duração de 03 horas. O PORTÃO DE ENTRADA
SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE ÁS 9 HORAS E 20 MINUTOS, NÃO SENDO
PERMITIDA, SOB NENHUM PRETEXTO A ENTRADA DE CANDIDATO APÓS O HORÁRIO
ESTABELECIDO.

BLOCO F
SALA INSCRIÇÃO
 01 01 a 17

e inscrições nº (s)
722;
870;
1163.

Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local de prova indicado acima, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu inicio, munidos de Protocolo de Inscrição, caneta

esferográfica preta ou azul, lápis e borracha.
Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de protocolo de inscrição
devidamente autenticado pela Comissão de Concursos da FUNPREV, original da cédula de identidade
(RG) ou carteira expedida por órgão de classe que tenha força de documento de identificação ou
carteira de trabalho, não sendo aceito cópias, ainda que autenticadas (obs. O candidato que tiver o
protocolo de inscrição extraviado, deverá comparecer na FUNPREV, sito a Rua Joaquim da Silva
Martha nº 13-44, com antecedência de até cinco dias da data da prova, para providenciar
DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO).
Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza a identificação
do candidato.
O não comparecimento na hora, data e local aprazados para a realização da Prova Objetiva implicará na
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de
prova.

Bauru, 19 de Abril de 2011.
A Comissão

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, através da
Comissão de Concursos Públicos, CONVOCA os SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, abaixo
relacionados para que compareçam na data de 22/05/2011 (DOMINGO) NA FACULDADE
ANHANGUERA, SITO A AVENIDA MOUSSA NAKHL TOBIAS, Nº 3-33, PARQUE SÃO GERALDO,
impreterivelmente as 7:00 (sete) horas a fim de auxiliarem nos Concursos Públicos a serem realizados
nesta data conforme termo de DECLARAÇÃO firmado.

NOME SECRETARIA
ANA PAULA MEIRA LOPES SAÚDE
ANTONIO VITORINO FERREIRA SEPLAN
CAMILA DA SILVA FRANCISCO FINANÇAS
CARLOS PEREIRA DA SILVA SAÚDE
CÉLIA FERNANDA DOS SANTOS FINANÇAS
CILEIDE APARECIDA CRISPIM DOS REIS EDUCAÇÃO
CINZIA FERRARI DAE
CLAUDETE SILVA EDUCAÇÃO
CLAÚDIA MARIA DE CAMARGO MORAES DAE
CRISTIANE T. B. SIQUEIRA SAÚDE
DANIELA FERRAZ VALLIM EDUCAÇÃO
DANIELLA CRISTINA DE OLIVEIRA FINANÇAS
DÉBORA DE CAMPOS BOTÃO SILVA EDUCAÇÃO
ELIZANGELA C. DOS SANTOS FERREIRA SEPLAN
FLÁVIA HELENA SILVA FINANÇAS
GIOVANA MARIA ZANDA DE SOUZA FINANÇAS
HELEN TAYSA DE MOURA SAÚDE
IARA CRISTINA DA COSTA EDUCAÇÃO
JURANDIR ELOI DOS SANTOS DAE
LETICIA BORIN FERREIRA EDUCAÇÃO
LUCIANA CRISTINA MARTINS FINANÇAS
LUCIANA GABRIEL FERREIRA SEPLAN
LUCIANA O. DE ALVARENGA EDUCAÇÃO
LUIZ EDUARDO CALZE SAÚDE
MARCIO FABIANO BATTAIOLA DAE
MARELI ANDRADE  SAKITANI NEGÓCIOS JURÍDICOS
MARIA AMELIA RIGUERA DE MELO EDUCAÇÃO
MARIA CELIA LENHARO SEPLAN
MARIA ELISA BENEDITO DAE
MARIA EUNICE GOMES PRADO EDUCAÇÃO
MARIA LÚCIA SILVA FINANÇAS
MARIA VILMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA EDUCAÇÃO
MARILEIA PIRES CAMARGO FINANÇAS
MÁRIO MÁRCIO RUIZ FIGUEIREDO DAE
MARLENE ROMANO DA SILVA FINANÇAS
MELISSA JULIANA MADUREIRA SILVA EDUCAÇÃO
MOISÉS VENÂNCIO DAE
NANCI ALVES TEIXEIRA DE GODOI EDUCAÇÃO
PATRICIA KELI FREDERICO EDUCAÇÃO
PAULA CRISTINA DIAS SARDINHA FINANÇAS
RENATA MACHADO GONÇALVES SAÚDE
RENNAN CARDOSO DE SOUZA NEVES FINANÇAS
ROSANA MATHEUS MARTINS SEPLAN
ROSELI APARECIDA BAPTISTA FINANÇAS
SILVANA FERNANDES FERRARI FINANÇAS
SIRLEY PRAVADELI SAÚDE
SUELEN COSTA ENSINAS SEPLAN
SUZANE COSTA ENSINAS NEGÓCIOS JURÍDICOS
TÂNIA MARA CARDOSO SILVA DAE
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RELAÇÃO DOS ATUAIS FUNDOS DE INVESTIMENTO E ENQUADRAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO 3.922/10 BACEN

INSTITUIÇÃO FUNDOS VALOR (R$) CATEGORIA Enquadramento % DE NOSSA CARTEIRA LIMITE DA RESOLUÇÃO

BANCO BRADESCO S/A Bradesco IMA B FI Renda Fixa 13.654.550,42 Artigo 7º, Inciso III

BANCO SAFRA S/A Safra IMA FIC Renda Fixa 11.122.497,21            Renda Fixa - IMA Artigo 7º, Inciso III                      18,65%

BANCO DO BRASIL S/A BB RPPS Atuarial Moderado FI RF Previdenciário 18.139.763,70 Artigo 7º, Inciso III                  ATÉ 80%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa 14.570.996,74 Artigo 7º, Inciso I, Alinea b

BANCO ITAÚ S/A Itaú Institucional Inflação FIC Renda Fixa 20.042.808,11 Artigo 7º, Inciso I, Alinea b

BANCO BRADESCO S/A Bradesco IMA B Títulos Públicos Renda Fixa 23.667.307,99           Renda Fixa/IMA - Título Público                     Artigo 7º, Inciso I, Alinea b                      42,97%
BANCO HSBC BANK BRASIL S/A HSBC FI Renda Fixa Ativo Regimes Próprios 22.624.656,78 Artigo 7º, Inciso I, Alinea b

BANCO SANTANDER S/A Santander RPPS Títulos Públicos FIC Renda Fixa 18.009.299,78 Artigo 7º, Inciso I, Alinea b                   ATÉ 100%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Caixa FI Brasil Títulos Públicos - RF 10.265.063,99            Renda Fixa (DI) - Títulos Públicos Artigo 7º, Inciso IV                     4,46%                  ATÉ 30%

BRAZIL PLUS FIDC Brazil Plus Multisegmentos 433.797,38                Renda Fixa/FIDC Artigo 7º, Inciso VI

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A BCSUL Verax Multicred Financeiro 11.229.080,71 Artigo 7º, Inciso VII, Alinea a                      10,25%

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A BCSUL Verax CPP Aberto 360 FIDC 11.930.731,68 Artigo 7º, Inciso VI                  ATÉ 15%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Caixa RS Referenciado IPCA Crédito 8.700.244,00             Renda Fixa - Crédito Privado Artigo 7º, Inciso VII, Alinea b                     3,78%                  ATÉ 5%
Privado Longo Prazo

TOTAL NO SEGMENTO RENDA FIXA 184.390.798,49                      80,11%

BANCO ITAÚ S/A Itau Institucional Ibovespa Ações FI 978.773,14                Renda Variável - AÇÕES Artigo 8º, Inciso I                     18,46%

BANCO DO BRASIL S/A BB Indexado  IBOVESPA FIC Ações 2.398.300,24 Artigo 8º, Inciso I

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Caixa Brasil IBX 50 FI Ações 2.779.174,87 Artigo 8º, Inciso I

SCHRODER Schroder IBRX 50 FI Ações Previdenciário 6.153.215,38 Artigo 8º, Inciso I

BANCO SANTANDER S/A Santander IBrX Ativo Institucional FI Ações 873.072,63 Artigo 8º, Inciso I

META ASSET Meta Valor FI Ações 5.839.952,29 Artigo 8º, Inciso III

BANCO SANTANDER S/A Santander Institucional FI Ações 4.426.841,45 Artigo 8º, Inciso III                  ATÉ 30%

BANCO HSBC BANK BRASIL S/A HSBC FIC Ações Regimes de Previdência 1.995.769,57 Artigo 8º, Inciso III

BANCO ITAÚ S/A Itaú RPI Ações Ibovespa 2430.792,90 Artigo 8º, Inciso III

BANCO BRADESCO S/A Bradesco FIA Previdenciário Governança Corporativa 1.971.267,99 Artigo 8º, Inciso III

BANCO BRADESCO S/A Bradesco FIA Infra-Estrutura 2.048.210,68 Artigo 8º, Inciso III

BANCO DO BRASIL S/A BB Regime Próprio Governança FI Ações Previdenciário 10.592.763,86 Artigo 8º, Inciso III

BANCO SAFRA S/A Safra Carteira Institucional FI Multimercado 3.291.580,42             Renda Variável Multimercado Artigo 8º,Inciso IV                     1,43%

TOTAL NO SEGMENTO RENDA VARIÁVEL 45.779.715,42                      19,89%

TOTAL GERAL 230.170.513,91                      100,00%

OBS: OS SALDOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM NEGRITO E SUBLINHADO NÃO ESTÃO ATUALIZADOS

Saldo em  02/05/2011.
Luiz Gustavo Peres Macedo Vanderlei Apsrecido Tomiati

Diretor da Divisão Financeira Presidente - FUNPREV

Economista - FUNPREV
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Atos da Diretoria

PODER LEGISLATIVO
Roberval Sakai Bastos Pinto

Presidente

Atos da Presidência
PORTARIA RH.041/2011, PROMOVENDO por progressão a Sra. ADRIANA FERNANDES SILVA
GOMES, ocupante do cargo efetivo de ASSISTENTE LEGISLATIVO II para o Padrão 15G, conforme
aprovação na Avaliação de Desempenho.

PORTARIA RH.042/2011, PROMOVENDO por progressão o Sr. WILSON BERTACHINI VOLPE,
ocupante do cargo efetivo de ASSISTENTE LEGISLATIVO II para o Padrão 15G, conforme aprovação na
Avaliação de Desempenho.

PORTARIA RH.043/2011, NOMEANDO o Sr. CELSO ADRIANO CHERMONT no cargo em comissão
de ASSISTENTE PARLAMENTAR no Gabinete da Vereadora CHIARA RANIERI BASSETTO a partir de
02/05/2011.

Registrada na Diretoria de Recursos Humanos.
Wilson B. Volpe – D. Rec. Humanos

Em cumprimento à Emenda nº 045, de 20/09/99, que determinou através do parágrafo único do
Artigo 56 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BAURU a publicação da quantidade de
vales-alimentação fornecidos, relacionamos abaixo os vales que a CÂMARA MUNICIPAL DE
BAURU forneceu aos seus beneficiários, dispostos nas categorias abaixo definidas:

Vale Compras - mês de ABRIL DE 2011:
Servidores - Efetivos - 49 - R$     14.791,14
Servidores - Assessores - 37 - R$     11.168,82
Servidores Inativos- 17 - R$       5.131,62
Pensionistas - 04 - R$       1.207,44
Mirins - 02 - R$          402,48
Estagiários - 04 - R$          804,96
       Total              - 113 - R$     33.506,46

Vale Compras – diferença retroativo a Março/2011):
Servidores - Efetivos - 49 - R$       2.051,14
Servidores - Assessores - 38 - R$       1.590,68
Servidores Inativos- 17 - R$          711,62
Pensionistas - 04 - R$          167,44
Mirins - 02 - R$            55,82
Estagiários - 04 - R$          111,64
       Total              - 114 - R$       4.688,34

Bauru, 4 de maio de 2011.

Wilson Bertachini Volpe
D. Rec. Humanos

EMENTÁRIO DAS PROPOSITURAS APRESENTADAS PELOS SENHORES
VEREADORES NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02 DE MAIO DE 2011

AMARILDO DE OLIVEIRA
Moção de Apelo ao Senhor Prefeito Municipal para que sejam criados dispositivos legais
estabelecendo a cassação de alvará de funcionamento dos estabelecimentos comerciais que
mantenham caça-níqueis em seu interior.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 02 da

Rua dos Ingazeiros, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na Rua Francisco
Antônio Rodrigues e a recuperação da quadra poliesportiva existente no cruzamento com a Rua
Alberto Paulovich, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 01 a
04 da Rua Tupinambás, Vila Antártica.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informar se há previsão para a realização
de estudo técnico que aponte melhorias no sistema de escoamento de águas pluviais das ruas da
Vila Independência.

CHIARA RANIERI BASSETTO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta no cruzamento das Ruas Aviador
Mário Fundagem Nogueira e Moysés Leme da Silva, Jardim América.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 14 da
Rua Estados Unidos, Jardim Solange, nas quadras 12 a 16 da Rua Antônio Valderramas D’Aro
e nas quadras 08 a 10 da Rua José Santiago, Vila São João do Ipiranga.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos no cruzamento das
Ruas Aviador Mário Fundagem Nogueira e Moysés Leme da Silva, Jardim América.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida
Castelo Branco, Vila Independência/Vila Ipiranga.

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da Praça Palestina, Jardim América e da área
localizada entre as Ruas Bernardino de Campos, Olegário Machado e Carlos de Campos, Vila
Souto.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a troca das lâmpadas queimadas da Praça Epitácio Pessoa,
Vila Pacífico II.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 01 a 04 das Ruas Ugolino
Zonta e Manoel Maria Tomé, Parque Paulista.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo no cruzamento das Ruas
Nilo Peçanha e Carlos de Campos, Vila Souto.

FERNANDO MANTOVANI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a abertura das Unidades Básicas de Saúde no período
noturno.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza da Praça José Sbeghen, Vila
Tecnológica Engenheiro José Queda.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a substituição da árvore localizada defronte ao imóvel de
número 10-35 da Rua Argemiro Jorge Ferraz, Parque Bauru.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico na quadra 01 da Alameda das
Miltonias, Parque Vista Alegre.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 03 da
Rua José Salim Izar, Jardim Vânia Maria.

FRANCISCO CARLOS DE GOES
Moção de Aplauso à Casa do Garoto pela competência e dedicação prestadas a todos que por ali
passam, transformando a história de muitos jovens e dando-lhes a confiança para que promovam
um mundo melhor, por meio de atitudes de serviço e amor gratuito.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a adoção das medidas necessárias para eliminar o acúmulo
de água entre a Rua Francisco Garcia Panizza, quadra 07 da Rua Marçal de Arruda Campos e
quadra 01 da Rua Eurico Ayres Prado, Jardim Petrópolis.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de vestiários e a implantação de alambrados
e traves no Estádio Distrital Josival Rocha, Parque São Geraldo.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a realização de estudo técnico para melhorar o
trânsito na quadra 01 da Rua Professor Ayrton Busch, Parque Jaraguá.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a transformação, em mão única de direção, da quadra
06 da Alameda das Margaridas, sentido bairro-centro e da quadra 01 da Alameda dos Lírios,
sentido centro-bairro, ambas no Parque Vista Alegre.

GILBERTO DOS SANTOS
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação do proprietário para que providencie a
capinação e limpeza do terreno localizado ao lado do imóvel de número 24-64 da Rua Mário
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Gonzaga Junqueira, Parque São João.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 01 da
Rua Capitão Eduardo Coutinho, Vila Cardia.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações sobre a EMEI Pinóquio.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações sobre os plantões do
Pronto-Socorro Central e Pronto-Socorro do Jardim Bela Vista.

LUIZ CARLOS BASTAZINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza e poda de árvores nas Praças Jorge Geraldo,
Jardim Redentor e Allan Kardec, Vila Nova Nise.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento em todas as ruas de terra do Jardim Olímpico,
em toda a extensão da Rua Luís de Oliveira Lima, Parque Paulista, nas quadras 07 e 08 da Rua
Antônio Machado e em toda a extensão das Ruas Elídio Fortunato Fernandes e Teodoro Álvares,
Parque Júlio Nóbrega.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 01 a 05 da Rua Alberico
Pasquarelli, quadras 03 a 05 da Rua Tenente João Firmino Alves e quadras 01 a 03 da Rua José
Pereira Guedes, todas no Parque Paulista, bem como nas quadras 03 a 07 da Rua Carlos Ribeiro
Vianna e na quadra 45 da Avenida Cruzeiro do Sul, ambas no Parque Júlio Nóbrega.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 01 e 02 da Avenida Santa
Beatriz da Silva, Parque Paulista; quadras 04 e 05 da Rua Sandro Cervantes Chacão, Parque
Bauru; quadra 01 da Rua Fernando de Araújo, Jardim Eldorado; quadras 01 a 03 da Rua Doutor
Armando Pieroni, Vila Riachuelo e quadras 01 a 03 da Rua Doutor José Maria Rodrigues Costa,
Jardim América.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água verificado na quadra 03
da Rua Horácio Gonçalves, Parque Jaraguá.

MARCELO BORGES DE PAULA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de iluminação pública no poste já existente
na quadra 01 da Rua Christiano Pagani, Jardim Auri Verde.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de aparelhos para a prática de exercícios
físicos na Praça Ulysses Mendes, Vila Conceição.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda a extensão das Ruas
Ernesto Turini e Luiz Svizzero, Jardim Flórida.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico na Rua Luiz Bagnol, Chácara
das Flores.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico na Rua Luiz Bassoto, Vila
Carmem.

MOISÉS ROSSI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos e a limpeza de
guias e sarjetas na quadra 01 da Rua Célia, Vila Mesquita.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 01 da
Rua Evandro Ruivo, Jardim Estoril III.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que aponte, junto à CPFL, a necessidade da abertura de
novos pontos credenciados para o recebimento das contas de energia dos moradores do Núcleo
Habitacional Mary Dota, Núcleo Residencial Beija-Flor, Jardim Silvestri e demais bairros da
região Leste.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a dedetização dos centros velatórios municipais.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a instalação de lixeiras defronte à Igreja São Sebastião,
na quadra 19 da Rua Ezequiel Ramos, Vila Cardia.

NATALINO DAVI DA SILVA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de iluminação pública na praça da Pousada
da Esperança II.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza das bocas de lobo existentes na região da Pousada
da Esperança I e II, Residencial Nova Bauru e Vila São Paulo, bem como a troca das tampas que
estão danificadas.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a urbanização da praça localizada no cruzamento da quadra
01 da Avenida Gabriel Rabello de Andrade com a Avenida Pinheiro Machado, Parque Jaraguá.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que o gramado do Estádio Distrital Waldemar de Brito,
Parque Paulista, seja aparado.

PAULO EDUARDO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza das calçadas da quadra 07 da Rua
São Lourenço, Vila Camargo, quadra 06 da Rua Nilo Peçanha, Vila Souto e em toda a extensão
da Rua Floresta, Parque Vista Alegre.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza dos terrenos localizados na quadra
08 da Rua Alfredo Fontão, Jardim Paulista, quadra 03 da Rua Venezuela, Vila Santa Inês, quadra
04 da Rua Oliciar de Oliveira Guimarães, Jardim América e quadra 03 da Rua Miguel Pelegrina,
Jardim Aeroporto.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da quadra 08 da Rua Dorvalino Melges, Conjunto
Habitacional Isaura Pitta Garms e da quadra 03 da Rua Sorocabana, Centro.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 26 e
27 da Rua Joaquim da Silva Martha, Jardim Brasil.

RENATO CELSO BONOMO PURINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta no cruzamento das Ruas José
Santiago e Tamandaré, Vila São João do Ipiranga.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação do proprietário para que providencie a retirada
do entulho acumulado na calçada do imóvel da quadra 16 da Rua Coronel Alves Seabra, Vila
Bom Jesus.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação dos proprietários para que providenciem a
limpeza dos terrenos localizados ao lado do imóvel de número 08-47 da Rua Santos Dumont e
na Rua Eugênio Borro, 02-50, Vila Becheli.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação dos proprietários para que providenciem
melhorias nas calçadas da quadra 03 da Rua Manoel Raimundo da Silva, Vila Bom Jesus.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos e o recapeamento
asfáltico em toda a extensão da Rua José Miguel, Vila Nipônica/Vila São João do Ipiranga.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta no cruzamento das Ruas Vicente
Pellegrini Savastano e João Esteves Souza, Jardim Dona Lilli.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza das bocas de lobo da Rua Liberto Resta, Parque
Jaraguá.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo e faixa de pedestres
na quadra 14 da Rua Jorge Schneyder Filho, Parque Bauru.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 03 da
Rua Joaquim Lopes Abelha, Jardim Cruzeiro do Sul e melhorias na sinalização de trânsito ao
redor da Praça Antônio Anacleto Chaves, Jardim Marambá.

ROQUE JOSÉ FERREIRA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora na quadra 06 da
Rua Waldemar Gregório de Moraes, Vila Jardim Celina.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfátlico em toda a extensão da Rua
Galvão de Castro, Vila Coralina, bem como a implantação de canaleta entre as quadras 11 e 12.
Solicita ao Senhor Presidente da América Latina Logística (ALL) a limpeza do leito da ferrovia
e da canaleta localizada na passagem de nível da Rua Aymorés, Jardim Santana.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na Rua João
Quaggio, Vila Industrial, nas proximidades da Escola Estadual Guia Lopes.


