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Diário Oficial de Bauru

LEI Nº 6.068, DE 09 DE MAIO DE 2.011
P. 19.911/11 – Ap. 49.539/10 (capa) Declara de Utilidade Pública a ABIPACES – ASSOCIAÇÃO
BAURUENSE DE INCENTIVO E PROMOÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL, ESPORTIVA E SOCIAL.

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. 1° Fica declarada de Utilidade Pública a ABIPACES – ASSOCIAÇÃO
BAURUENSE DE INCENTIVO E PROMOÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL, ESPORTIVA E
SOCIAL, entidade sem fins lucrativos, fundada em 22 de julho de 2.008, estabelecida nesta cidade de
Bauru, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob n° 10.335.066/0001-96.
Encontra-se devidamente registrada, sob n° 59.243, no 2° Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de
Bauru - SP.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 09 de maio de 2.011

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Projeto de iniciativa do
PODER LEGISLATIVO
Registrada 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 11.510, DE 31 DE MARÇO DE 2.011
Suplementa recursos no orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de as atribuições legais, de acordo com o
disposto no artigo 51, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º Nos termos da Lei Municipal nº 6.026, de 28 de dezembro de 2.010 fica aberto

crédito suplementar  à dotação do orçamento vigente no total de R$ 818.659,05 (oitocentos e dezoito mil,
seiscentos e cinqüenta nove reais e cinco centavos ) conforme abaixo:
    Ficha   Função Programática    Categoria             Valor              Unidade Orçamentária
    150       10.122.0009.2021            4.4.90.52            22.284,00         Secretaria de Saúde
    158       10.122.0009.2024            4.4.90.52          102.481,21         Secretaria de Saúde
    175       10.301.0011.1004            4.4.90.51          150.000,00         Secretaria de Saúde
    176       10.301.0011.1004            4.4.90.61            66.950,00         Secretaria de Saúde
    201       15.122.0013.2036            4.4.90.52            25.000,00         Secretaria de Obras
    202       15.122.0013.2037            3.3.90.30          275.000,00         Secretaria de Obras
    269       08.244.0021.2053            4.4.50.42          138.943,84         Secretaria do Bem-Estar Social
    288       08.244.0022.2054            3.3.90.39            27.000,00         Secretaria do Bem-Estar Social
    335       27.122.0027.2109            3.3.90.39            11.000,00         Secretaria de Esportes e Lazer

Art. 2º As despesas com o crédito suplementar aberto pelo artigo 1º, correrão por conta das
seguintes alterações orçamentárias:

I –Anulações Orçamentárias:
   Ficha    Função Programática    Categoria           Valor               Unidade Orçamentária
   175        10.301.0011.1004            4.4.90.51         66.950,00           Secretaria da Saúde
   204        15.122.0013.2037            3.3.90.39       130.000,00           Secretaria de Obras
   287        08.244.0022.2054            3.3.90.36         27.000,00           Secretaria do Bem-Estar Social
   334        27.122.0027.2109            3.3.90.30         11.000,00           Secretaria de Esportes e Lazer
II  – Superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$  308.943,84 (trezentos e oito mil,
novecentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos);
III – Excesso de arrecadação apurada até o período no valor de R$ 274.765,21 (duzentos e setenta e
quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos).

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 31 de março de 2.011.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
ANDRÉA MARIA LIBERATO

RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 11.513, DE 06 DE ABRIL DE 2.011
Suplementa recursos no orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o
disposto no artigo 51, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º Nos termos da Lei Municipal nº 6.026, de 28 de dezembro de 2.010 fica aberto

crédito suplementar à dotação do orçamento vigente no total de  R$ 2.658.541,48 (dois milhões, seiscentos
e cinqüenta e oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) conforme abaixo:
    Ficha   Função Programática    Categoria           Valor                 Unidade Orçamentária
    38          04.122.0003.2004            3.3.90.30             3.000,00        Secretaria da Administração
    84          12.361.0004.2008            3.3.90.30         150.000,00        Secretaria da Educação
    126        12.306.0006.2014            3.3.90.30         350.660,00        Secretaria da Educação
    128        12.306.0006.2017            3.3.90.30         900.152,20        Secretaria da Educação
    129        12.306.0006.2018            3.3.90.30         172.908,00        Secretaria da Educação
    130        12.306.0006.2019            3.3.90.30         124.020,00        Gabinete do Prefeito
    219        15.451.0015.2042            3.3.90.39         300.000,00        Secretaria de Obras
    271        08.244.0022.2054            3.3.50.43         250.000,00        Secretaria do Bem-Estar Social
    334        27.122.0027.2109            3.3.90.30           10.000,00        Secretaria de Esportes e Lazer
    335        27.122.0027.2109            3.3.90.39           30.000,00        Secretaria de Esportes e Lazer
    389        13.392.0029.2070            3.3.90.39           67.801,28        Secretaria da Cultura
     397           04.122.0031.2076             4.4.90.52           133.000,00        Secretaria das Administrações Regionais
    453        23.122.0033.2085            4.4.90.52             7.000,00        Secretaria de Desenv. Econômico
    490        28.846.1000.0010            3.3.90.39         160.000,00        Encargos Gerais

Art. 2º As despesas com o crédito suplementar aberto pelo artigo 1º, correrão por conta das
seguintes alterações orçamentárias:
I - Anulações Orçamentárias:
   Ficha    Função Programática    Categoria          Valor                  Unidade Orçamentária
   40          04.122.0003.2004            3.3.90.39           3.000,00           Secretaria da Administração
   218        15.451.0015.2042            3.3.90.30       300.000,00           Secretaria de Obras
   387        13.392.0029.2070            3.3.90.30         20.000,00           Secretaria da Cultura
   388        13.392.0029.2070            3.3.90.36         10.000,00           Secretaria da Cultura
II - Superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 1.536.313,48 (um milhão, quinhentos e
trinta e seis mil, trezentos e treze reais e quarenta e oito centavos);
III - Excesso de arrecadação apurada até o período no valor de R$ 789.228,00 (Setecentos e oitenta e
nove mil, duzentos e vinte e oito reais).

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru,06 de abril de 2.011.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
ANDRÉA MARIA LIBERATO

RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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DECRETO Nº 11.531, DE 28 DE ABRIL DE 2.011
Suplementa recursos no orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o
disposto no artigo 51, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º Nos termos da Lei Municipal nº 6.026, de 28 de dezembro de 2.010 fica aberto

crédito suplementar  à dotação do orçamento vigente no total de R$ 8.100.396,24 (oito milhões, cem mil,
trezentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) conforme abaixo:
    Ficha   Função Programática    Categoria        Valor                   Unidade Orçamentária
    38          04.122.0003.2004           3.3.90.30          25.000,00         Secretaria da Administração
    41          04.122.0003.2004           4.4.90.52          25.000,00         Secretaria da Administração
    60          12.365.0004.2008           3.3.90.39        750.000,00         Secretaria da Educação
    63          12.365.0004.2008           4.4.90.52     1.161.000,00         Secretaria da Educação
    86          12.361.0004.2008           3.3.90.39          80.000,00         Secretaria da Educação
    89          12.361.0004.2008           4.4.90.52        654.000,00         Secretaria da Educação
   123         12.365.0004.2008           3.1.91.13        360.000,00         Secretaria da Educação
   151         10.122.0009.2022           3.3.90.30        500.000,00         Secretaria da Saúde
   152         10.122.0009.2022           3.3.90.39        500.000,00         Secretaria da Saúde
   161         10.122.0009.2109           3.3.90.30          50.000,00         Secretaria da Saúde
   162         10.122.0009.2109           3.3.90.39        150.000,00         Secretaria da Saúde
   167         10.301.0010.2027           3.3.90.30     2.009.180,89         Secretaria da Saúde
   171         10.301.0010.2030           3.3.90.30        100.000,00         Secretaria da Saúde
   172         10.301.0010.2030           3.3.90.39         140.000,00        Secretaria da Saúde
   176         10.301.0011.1004           4.4.90.61           51.912,00        Secretaria da Saúde
   177         10.304.0010.2029           3.3.90.30         100.000,00        Secretaria da Saúde
   178         10.304.0010.2029           3.3.90.39         100.000,00        Secretaria da Saúde
   180         10.305.0010.2028           3.3.90.30         100.000,00        Secretaria da Saúde
   182         10.305.0010.2028           3.3.90.39         100.000,00        Secretaria da Saúde
   183         10.305.0010.2028           4.4.90.52         150.000,00        Secretaria da Saúde
   233         15.451.0018.1015           4.4.90.51         644.232,35        Secretaria de Obras
   284         08.244.0021.2053           4.4.90.52         300.000,00        Secretaria do Bem-Estar Social
   333         27.122.0027.2063           4.4.90.52             3.600,00        Secretaria de Esportes e Lazer
   338         27.811.0027.2065           4.4.90.52           30.900,00        Secretaria de Esportes e Lazer
   372         13.122.0028.2067           3.3.90.39                571,00        Secretaria da Cultura
   385         13.392.0028.2112           3.3.90.39           15.000,00        Secretaria da Cultura

Art. 2º As despesas com o crédito suplementar aberto pelo artigo 1º, correrão por conta das
seguintes alterações orçamentárias:
I –Anulações Orçamentárias:
   Ficha    Função Programática    Categoria         Valor                  Unidade Orçamentária
   62          12.365.0004.2008            3.3.91.39       750.000,00            Secretaria da Educação
   88          12.361.0004.2008            3.3.91.39         80.000,00            Secretaria da Educação
   122        12.365.0004.2008            3.1.90.11       360.000,00            Secretaria da Educação
   175        10.301.0011.1004            4.4.90.51         51.912,00            Secretaria da Saúde
   371        13.122.0028.2067            3.3.90.36              571,00            Secretaria da Cultura
   383        13.392.0028.2112            3.3.90.30          15.000,00           Secretaria da Cultura
ll  – Superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 4.383.680,89 (quatro milhões, trezentos
e oitenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos);
III – Excesso de arrecadação apurada até o período no valor de R$ 2.459.232,35 (dois milhões,
quatrocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos).

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 28 de abril de 2.011.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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 11.540, DE 13 DE MAIO DE 2.011
Altera o Decreto nº 11.344, de 29 de setembro de 2.010.

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 Altera o artigo 1º do Decreto nº 11.344, de 29 de setembro de 2.010, que nomeou o

Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos:

“Art. 1º Fica nomeado para exercer o cargo de Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos,
o Senhor MAURÍCIO PONTES PORTO, portador do RG nº 19.197.308-7.” (NR)

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de 16 de maio de 2.011.
Bauru, 13 de maio de 2.011.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

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

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETO    DE    LEI    Nº    38/11
P. nº 43.182/09 Autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à empresa J.C Santo Antonio
Ltda em regime de Concessão de Direito Real de Uso.

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 o Executivo autorizado a outorgar à Empresa J.C. Santo Antonio Ltda pelo prazo
de 24 (vinte quatro) meses, a Concessão de Direito Real de Uso de uma área localizada no Distrito Industrial
III, com a seguinte descrição:

Setor 04, Quadra 2130, Lote 04- Distrito Industrial III.
Imóvel correspondente ao lote sob nº 04 da quadra sob letra J do loteamento denominado Distrito Industrial
III, nesta cidade de Bauru, com as seguintes medidas e confrontações: medindo 82,81 metros de frente mais
a curva com desenvolvimento de 17,47 metros, confrontando pela frente com a Rua 3, quarteirão 05, lado
ímpar, 29,76 metros mais a curva com desenvolvimento de 17,47 metros do lado direito de quem da via
pública olha para o imóvel, confrontando com a rua 07, quarteirão 01, lado par, com a qual faz esquina,
40,00 metros do lado esquerdo, confrontando com o lote 05 e 80,43 metros nos fundos confrontando com
o lote 03, encerrando uma área com 3.488,04 metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura
Municipal de Bauru conforme Matrícula nº 88.089 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru,
encontrando-se caracterizado pelo desenho SP – CAD Serv. 614 e avaliado por R$ 104.641,20 (cento e
quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos).

Art. 2º A área descrita no art. 1º, a Concessionária obriga-se a destiná-la única e
exclusivamente para a instalação de uma empresa de embalagem e processamento de alimentos.

Parágrafo único. Fica a concessionária autorizada a tomar posse da área concedida a
partir da publicação desta lei para que possa alcançar as finalidades aqui enunciadas.

Art. 3º A Concessionária obriga-se a iniciar as obras no prazo de 90 (noventa) dias, contados
da data da publicação desta lei e concluí-las no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, respeitados os
planos aprovados pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – CADEM e observadas às
normas urbanísticas fixadas pela Secretaria Municipal de Planejamento.

Parágrafo único. Fica a Concessionária obrigada a instalar na área concedida um painel
de no mínimo 2,00 (dois) metros quadrados onde deverá constar o nome da empresa, o número da lei que
autorizou a concessão, a metragem da área concedida, a metragem da área a ser construída, a data do início
e término da obra determinada pela lei.

Art. 4º O não cumprimento dos dispostos nos artigos anteriores determinará a rescisão do
contrato, com a restituição da área ao Município, sem direito à indenização pelas benfeitorias nela introduzidas
pela concessionária, independentemente de notificação.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru,...

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
10, maio,11

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o presente projeto de
lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a destinar uma área de terreno sem benfeitorias,
cadastrada no setor 04, quadra 2130, lote 04 no Distrito Industrial III, totalizando 3.488,04 metros quadrados,
em regime de Concessão de Direito Real de Uso a J. C. SANTO ANTONIO LTDA.

Tal concessão proporcionará a construção de uma empresa de embalagem e processamento de
alimentos em uma área mais adequada à atividade da empresa, a qual já atua na cidade de Bauru em prédio
próprio, localizado na Rua Julio de Mesquita Filho, 10-70 com 900,00 metros quadrados, cuja dimensão
vem impedindo a sua expansão.

Com a nova instalação a produção será aquecida, o que levará a empresa a gerar inicialmente 10
(dez) novos empregos diretos e após atingir um ano de atividade deverá gerar mais 30 (trinta) vagas.

A empresa, que já atua no ramo há 05 (cinco) anos prevê um investimento na ordem de R$
800.000,00 (oitocentos mil reais) sendo R$ 500.000,00 ( quinhentos mil reais ) para construção e
R$300.000,00 ( trezentos mil reais)  para a aquisição de máquinas e equipamentos.

A atuação da empresa está voltada para a embalagem de produtos alimentícios adquiridos a
granel e oriundos das propriedades rurais de sua propriedade, além da montagem de cestas e outros produtos.

Com o aumento de sua área de produção, a empresa pretende dar início às atividades de torrefação
e embalagem de café.

A concessão ora proposta encontra amparo no artigo 68 da Lei Orgânica do Município e foi
aprovada por unanimidade de votos pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - CADEM,
conforme Ata da reunião realizada no dia 16 de dezembro de 2.009, sendo que nenhuma restrição foi feita
pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e do Planejamento.

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
Atenciosas Saudações,

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETOS  DE LEI
enviados à Câmara Municipal
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PROJETO   DE  LEI  Nº  39/11
P. 2.067/98 Revoga a Lei nº 4.325, de 22 de julho de 1.998.

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 revogada a Lei Municipal nº 4.325, de 22 de julho de 1.998, que autoriza o
Poder Executivo a destinar uma área de terreno identificada como setor 3, quadra 1.633, lote 07, no Distrito
Industrial I para a empresa J.A. COMÉRCIO DE REFEIÇÕES E SERVIÇOS LTDA, em regime de Concessão
de Direito Real de Uso.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, ...

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
10, maio, 11

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 revogar a Lei Municipal nº 4.325, de 22 de julho de 1.998, que autoriza o
Poder Executivo a destinar uma área de terreno para a empresa J.A. COMÉRCIO DE REFEIÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, em regime de Concessão de Direito Real de uso.

Com  a aprovação do projeto proposto, ao Município será restituída  uma área total de 1.574,02
metros quadrados, representada pelo terreno identificado como setor 03, quadra 1.633, lote 07, no Distrito
Industrial I.

A empresa recebeu a área para ampliar as suas instalações e, muito embora tenha solicitado
prorrogação dos prazos, a cláusula terceira do acordo firmado aos 22 de julho de 1.998 não permite esse
expediente.

Por um equívoco, o processo, após parecer jurídico pela impossibilidade da prorrogação dos
prazos legais e diante do descumprimento de cláusula contratual que ensejava a revogação da lei, seguiu
para o arquivo.

Desarquivado o processo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Bauru vistoriou o
local e constatou que a obra, apesar do tempo transcorrido, não foi executada.

Assim, o projeto ora proposto visa retirar do mundo jurídico a Lei nº 4.325, de 22 de julho de
1.998.

Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
Atenciosas saudações,

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO    DE    LEI   Nº   40/11
P. nº 9.946/11 Ap nº 18.186/95 (capa) Altera os artigos 2º e 3º da Lei nº 3.932, de 31 de
agosto de 1.995, que autoriza o Poder Executivo a doar uma área de terreno à UNIVERSIDADE DO
SAGRADO CORAÇÃO – USC.

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 Os artigos 2º e 3º da Lei nº 3.932, de 31 de agosto de 1.995 que autoriza o Poder
Executivo a doar uma área de terreno à UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO – USC, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º Na área descrita pelo artigo anterior, a Donatária obriga-se a destiná-la única e
exclusivamente para a implantação de campus universitário, conjunto policlínico e outras instalações que
visem o incremento de iniciativas voltadas à consecução de filantropia, assistência social, fomento da
educação e demais finalidade a que se destina a Donatária.

Art. 3º A Donatária obriga-se a iniciar as obras, no prazo de 01 (um) ano contado da
implantação da Avenida Nações Unidas Norte ou outra via que permita o acesso à área e a concluí-las no
prazo de 04 (quatro) anos.” (NR).

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se, em especial a Lei nº
4.613, de 08 de dezembro de 2.000.

Bauru, ...
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

11, maio, 11
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 alterar a redação dos artigos 2º e 3º da Lei nº 3.932, de 31 de agosto de 1.995
e revoga a Lei nº 4.613, de 08 de dezembro de 2.000.

A Lei Municipal nº 3932, de 31 de agosto de 1.995, obriga a Donatária a implantar o conjunto
policlínico no prazo de 03 (três) nos, a contar da sua publicação.

Com a impossibilidade de acesso à área doada, foi publicada a Lei nº 4.613, de 08 de dezembro de
2.000, onde a contagem do prazo passa a ser contada a partir da implantação da Avenida Nações Unidas Norte.

Tal prazo foi definido pela Secretaria Municipal de Planejamento ao reconhecer que as obras
não poderiam ser iniciadas antes da implantação da Avenida, sugerindo o início no máximo em 06 (seis)
meses após a implantação do acesso e a conclusão em 04 (quatro) anos.

Passados 16 (dezesseis) anos da lei doadora e prestes a ser inaugurada a Avenida Nações Unidas
Norte, o projeto de lei ora apresentado, inclui outras destinações para o imóvel doado possibilitando a
implantação de campus universitário, conjunto policlínico e outras instalações que visem o incremento de
iniciativas voltadas à consecução de filantropia, assistência social, fomento da educação e demais finalidade
e a que se destina a Donatária.

Diante do complexo das obras a serem executadas, o projeto proposto prevê um prazo maior
para o início das mesmas, passando de 06 (seis) meses para 01 (um) ano contados da implantação da
Avenida Nações Unidas Norte.

Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
Atenciosas saudações,

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA GP Nº 26/2011
Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça, Prefeito Municipal de Bauru, no uso de suas atribuições

legais e tendo em vista o disposto no Decreto nº 10662/08

RESOLVE:

1- Alterar a Portaria GP nº 23/08 que designou os membros da Comissão de Restrição Funcional, incumbida
de procederem aos acompanhamentos necessários para o cumprimento das Restrições Funcionais
determinadas pelo Serviço de Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de Bauru, que passará a ter a
seguinte composição:

Pedro Henrique D’Almeida G. Rissato         Diretor de Divisão Apoio ao Servidor
Walquiria Colla de Abreu          Analista de Recursos Humanos
Ana Laura Spirandelli Cruz          Terapeuta Ocupacional
Jose Roberto Ferreira          Técnico de Segurança do Trabalho
Silvia Maria Saggioro          Assist. Social da Divisão de Apoio
Perla Samantha Celi                            Assist. Social da Divisão de Apoio
Maria Marilia Carraro           Psicóloga
2- Os membros da Comissão, ora designados, acumularão as atividades pertinentes ao cargo.
3- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registra-se e cumpra-se.
Bauru, 13 de maio de 2011.

RODRIGO  ANTONIO DE  AGOSTINHO MENDONÇA
          PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO Nº 6.362/11 Edoc nº 14.883/11 – PROCESSO Nº 20.914/10 – CONTRATANTE:-
Município de Bauru – CONTRATADO:- Tecnologia e Engenharia da Computação Ltda ME,– OBJETO:-
A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE 08 (oito) monitores 18,5’’, modelo 185vw9,
marca Philips, melhor descrito no Anexo I do Edital nº 187/10 e nos termos de sua proposta anexa ao
Processo nº 20.914/2.010.– PRAZO:- 12 meses – VALOR TOTAL:- R$ 2.800,00 – MODALIDADE:-
Pregão Presencial nº 53/10 – PROPONENTES: 07 -  ASSINATURA:- 25/04/10, conforme art. 61, parágrafo
único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.

CONTRATO Nº 6.369/11 – PROCESSO Nº 20.914/10,(Edoc. 17.152/11) - CONTRATANTE: Município
de Bauru - CONTRATADA: Gelsam Comercial Ltda ME - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a
fornecer ao CONTRATANTE 01 (um) projetor multimídia, marca Epson, modelo Powerlite S10+, 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$ 1.495,00 - PRAZO: 12 (doze) meses – MODALIDADE: Pregão Presencial nº 53/
10 – PROPONENTES: 07 - ASSINATURA: 27/04/11, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.

CONTRATO Nº 6.361/11 Edoc nº 14.872/11 – PROCESSO Nº 20.914/10 – CONTRATANTE:-
Município de Bauru – CONTRATADO:- TORINO INFORMÁTICA LTDA – OBJETO:- A CONTRATADA
obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE 5 (cinco) desktops, marca hp, modelo compaq 6005 pro, melhor
descritos no Anexo I do Edital nº 187/10 e nos termos de sua proposta anexa ao Processo nº 20.914/2.010.–
PRAZO:- 12 meses – VALOR TOTAL:- R$ 9.525,00 – MODALIDADE:- Pregão Presencial nº 53/10 –
PROPONENTES: 07 -  ASSINATURA:- 25/04/10, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1.993.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.068/10 - PROCESSO Nº 36.137/10 ap. 10.442/
07 (capa) - CONTRATANTE: Município de Bauru - CONTRATADA: Espólio de Geracina Maria do
Carmo Pereira. OBJETO: Em razão da necessidade de permanência no imóvel situado na Rua Vitória, nº
3-34, Jardim Bela Vista, nesta cidade de Bauru, visando única e exclusivamente à manutenção do Cartório
Eleitoral, da 387ª Zona Eleitoral de Bauru, as partes resolvem prorrogar o prazo de 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 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de 26 de fevereiro de 2.010 com término
em 25 de fevereiro de 2.012, 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 ou renovado, caso seja conveniente para ambas as partes. O
LOCATÁRIO poderá rescindir a qualquer tempo o presente contrato, sem incidir na multa convencionada
na cláusula décima terceira, conforme prerrogativa inserta no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1.993.”2. Resolvem, ainda alterar a cláusula quarta, a fim de reajustar o valor mensal, aplicando
o índice de variação do IPCA/IBGE definido no contrato original, passando a ter a seguinte redação: “O
aluguel mensal convencionado será de R$ 796,66 (setecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos),
comprometendo-se o LOCATÁRIO a pagar pontualmente e no vencimento, qual seja, até o quinto dia útil
do mês subseqüente ao vencido, pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças, através de crédito em
conta corrente previamente definida.”. Considerando a prorrogação contratual discriminada na cláusula 1 e
o reajuste definido na cláusula 2 do presente aditivo será acrescida ao valor original do contrato a quantia
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Secretaria da Administração
Richard Vendramini

 Secretário

Seção II
Secretarias Municipais

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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 905/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, 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) ANA CRISTINA FRACALOSSI portador do RG 30.712.869-6, em
virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 1° lugar, no concurso público para ASSISTENTE EM
GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, edital nº 03/2011 para exercer as funções
do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 16/05/2011 DAS 08HS00 AS 11HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 906/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, 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) BRUNA LARISSA RIBEIRO portador do RG 45.815.363-1, em virtude
do (a) mesmo (a) haver se classificado em 2° lugar, no concurso público para ASSISTENTE EM GESTÃO
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, edital nº 03/2011 para exercer as funções do cargo
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 16/05/2011 DAS 08HS00 AS 11HS30.
.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 907/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, 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) EVANI LIMA FUKUMOTO portador do RG 25.535.946-9, em virtude
do (a) mesmo (a) haver se classificado em 3° lugar, no concurso público para ASSISTENTE EM GESTÃO
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, edital nº 03/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 16/05/2011 DAS 08HS00 AS 11HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 908/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, 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) ANA CAROLINE YUMI OGATA portador do RG 41.463.291-6, em
virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 4° lugar, no concurso público para ASSISTENTE EM
GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, edital nº 03/2011 para exercer as funções
do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 16/05/2011 DAS 08HS00 AS 11HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 909/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, 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) JULIANA RIBEIRO VIEIRA portador do RG 47.098.979-8, em virtude
do (a) mesmo (a) haver se classificado em 5° lugar, no concurso público para ASSISTENTE EM GESTÃO
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, edital nº 03/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 16/05/2011 DAS 08HS00 AS 11HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 910/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, 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) NEIDE APARECIDA CASEMIRO SANCHO portador do RG
20.097.514, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 6° lugar, no concurso público para
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, edital nº 03/2011
para exercer as funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 16/05/2011 DAS 08HS00 AS 11HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 911/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, 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) MARIANA SEMENTILE DE OLIVEIRA portador do RG 44.436.259-
9, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 7° lugar, no concurso público para ASSISTENTE
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, edital nº 03/2011 para exercer as
funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 16/05/2011 DAS 08HS00 AS 11HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 912/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, 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) ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO portador do
RG 25.839.625-8, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 8° lugar, no concurso público para
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, edital nº 03/2011
para exercer as funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 16/05/2011 DAS 14HS00 AS 17HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 913/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, 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) ROSELAINE REGINA MONTEIRO DA SILVA portador do RG
33.809.906-2, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 9° lugar, no concurso público para
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, edital nº 03/2011
para exercer as funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 16/05/2011 DAS 14HS00 AS 17HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 914/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, 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) SIMONE REGINA DA SILVA portador do RG 33.701.775-X, em
virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 10° lugar, no concurso público para ASSISTENTE EM
GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, edital nº 03/2011 para exercer as funções
do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 16/05/2011 DAS 14HS00 AS 17HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 915/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, 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) EMILY CALEDA DE OLIVEIRA portador do RG 44.753.303-4, em
virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 11° lugar, no concurso público para ASSISTENTE EM
GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, edital nº 03/2011 para exercer as funções
do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 16/05/2011 DAS 14HS00 AS 17HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 916/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, 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) ELIANA PEREIRA DAMASCENO portador do RG 23.275.067-1,
em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 12° lugar, no concurso público para ASSISTENTE
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, edital nº 03/2011 para exercer as
funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 16/05/2011 DAS 14HS00 AS 17HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 917/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, no quadro de

de R$ 9.559,96 (nove mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais e noventa e seis centavos), passando o valor
total de R$ 9.019,68 (nove mil, dezenove reais e sessenta e oito centavos), para R$ 18.579,64 (dezoito mil,
quinhentos e setenta e nove reais, e sessenta e quatro 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$ 18.579,64 (dezoito mil, quinhentos e setenta e nove reais, e sessenta e quatro centavos),
que será suportado pelas verbas 3.3.90.36.15-04.122.0002-2001, ficha nº 16  3.3.90.36.15-04.122.0002-
2001 e  ficha nº 20 do orçamento vigente. - ASSINATURA: 29/04/11, conforme art. 61, parágrafo único da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.

TERMO DE PERMISSÃO N° 555/11 - PROCESSO N° Nº 49.595/87– PERMITENTE: – MUNICÍPIO
DE BAURU – PERMISSIONÁRIO: - JOSÉ BERTALDI CANO – OBJETO: O objeto da permissão de
uso especial é um imóvel, localizado na rua Severino de Souza, quadra 05, bairro Araruna; na cidade de
Bauru-SP, o qual se encontra em perfeito estado de conservação, passando a posse ao PERMISSIONÁRIO
no ato da assinatura deste termo, sendo que o mesmo deverá ocupar o imóvel exclusivamente para a sua
residência e de sua família. – PRAZO: - 02 anos – DATA: - 26/04/2011.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
(artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93)

Ratifico a Dispensa de Licitação para Locação do Imóvel situado na Alameda Cônego Aníbal Difrância, nº
10-04, de propriedade da CASA DO GAROTO, destinado a abrigar a EMEF Thereza Tarzia, no valor total
de R$ 395.635,20 (trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), com
fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo
com justificativa de fls. 01 e tendo em vista os elementos que instruem o Processo Administrativo nº
11.809/2.011.

 Bauru, 12/05/2.011
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL
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servidores desta Prefeitura, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a
contar desta publicação, o(a) Sr(a) CRISTIANE APARECIDA LUCIANO portador do RG 23.494.085-
2, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 13° lugar, no concurso público para ASSISTENTE
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, edital nº 03/2011 para exercer as
funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 16/05/2011 DAS 14HS00 AS 17HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 918/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, 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) VANESSA DE FATIMA IBBA portador do RG 26.821.200-4, em
virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 14° lugar, no concurso público para ASSISTENTE EM
GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, edital nº 03/2011 para exercer as funções
do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 16/05/2011 DAS 14HS00 AS 17HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 919/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, 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) PRISCILA PERES portador do RG 41.271.185-0, em virtude do (a)
mesmo (a) haver se classificado em 15° lugar, no concurso público para ASSISTENTE EM GESTÃO
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, edital nº 03/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 17/05/2011 DAS 08HS00 AS 11HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 920/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, 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) IARA FERNANDES portador do RG 28.479.852-6, em virtude do (a)
mesmo (a) haver se classificado em 16° lugar, no concurso público para ASSISTENTE EM GESTÃO
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, edital nº 03/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 17/05/2011 DAS 08HS00 AS 11HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 921/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, 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) FERNANDA ALVES MENDES portador do RG 40.155.127, em virtude
do (a) mesmo (a) haver se classificado em 17° lugar, no concurso público para ASSISTENTE EM GESTÃO
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, edital nº 03/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 17/05/2011 DAS 08HS00 AS 11HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 922/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, 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) MARIO CESAR CARNEIRO LOBO JUNIOR portador do RG
29.440.393-0, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 18° lugar, no concurso público para
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, edital nº 03/2011
para exercer as funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 17/05/2011 DAS 08HS00 AS 11HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 923/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, 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) MONIQUE CRISTINA ROSA AFFONSO portador do RG 43.304.650-
8, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 19° lugar, no concurso público para ASSISTENTE
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, edital nº 03/2011 para exercer as
funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 17/05/2011 DAS 08HS00 AS 11HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 924/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, 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) ANDRESSA FORATO GALLEGO portador do RG 36.166.974-4, em
virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 20° lugar, no concurso público para ASSISTENTE EM
GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, edital nº 03/2011 para exercer as funções
do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 17/05/2011 DAS 08HS00 AS 11HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 925/2011: Fica nomeado (a), na reserva de vagas para deficientes,
para prover o cargo efetivo de ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
ATENDENTE, 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) EDEVILSON SALES DOS SANTOS
portador do RG 30.593.875-7, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 54° DEF lugar, no
concurso público para ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE,
edital nº 03/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER PREFERENCIALMENTE NO DIA 17/05/2011 DAS 08HS00 AS 11HS30.

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 28/2011 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 EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E
TRANSPORTE – MOTORISTA DE PESADOS/ARTICULADOS, 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 815/2011, 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 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 28 (vinte oito) de junho 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 em Manutenção, Conservação e Transporte – MOTORISTA DE PESADOS/
ARTICULADOS.
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Médio e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria
“E”.
Vencimentos¹: R$ 887,25
Benefícios²: 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 Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “E”) e os documentos
necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIII, Item 4 deste Edital;
g) Prontuário / Certidão da Carteira nacional de Habilitação para fins trabalhistas
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
i) 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.
j) 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
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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 16 de maio de 2011 a 20 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.
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
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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: Agente em Manutenção, Conservação e Transporte – MOTORISTA DE PESADOS/ARTICULADOS
Provas:
1ª Fase - Prova Objetiva: Matemática,Português, Atualidades
 Conhecimentos Específicos
Nº Questões: 40
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 Agente em Manutenção, Conservação
e Transporte – Motorista de Pesados/Articulados 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 03 (três) de julho 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 habilitados nesta fase os candidatos que obtiverem 50%
(cinquenta por cento) de aproveitamento.
2ª Fase: A Prova II – Prova Prática, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 60 (sessenta)
pontos, buscará aferir a habilidade do candidato em direção veicular (caminhão trator – cavalo mecânico –
4x2 Ford Cargo 4532 e Maxton, com semi-reboque tipo carrega tudo “prancha” de 3 eixos com capacidade
de carga nominal de 40,000 kgf), atentando para as normas nacionais de trânsito, afim de averiguar se o
candidato está apto a exercer satisfatoriamente a sua função, 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 28 (vinte oito) de junho 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 Agente em Manutenção, Conservação
e Transporte – Motorista de Pesados/Articulados terá caráter Eliminatório, atribuindo-se 1,0 (um)
ponto 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 Agente em Manutenção, Conservação
e Transporte – Motorista de Pesados/Articulados terá caráter Eliminatório e Classificatório. A nota
final corresponderá à soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado 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).
b) a maior nota na prova prática.

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
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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 815/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – MOTORISTA DE PESADOS/
ARTICULADOS.
Dirigir veículos pesados e articulados. Verificar condições de funcionamento do veículo. Conservar a
organização e higienização dos ambientes internos e externos do veículo. Checar equipamentos de segurança.
Transportar pessoas e cargas. Acompanhar o carregamento da carga, amarrar a carga e preservar sua
integridade.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – MOTORISTA DE PESADOS/
ARTICULADOS

PROVA OBJETIVA:

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 e inequações de 1.º e 2.º graus.
9. Sistemas lineares.
10. Funções.
11. Conjuntos Numéricos.
12. Trigonometria no triângulo retângulo.
13. Noções de probabilidade.
14. Áreas e volumes.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Leitura e compreensão de textos de diferentes gêneros
2. Ortografia
3. Acentuação
4. Estrutura e formação de palavras
5. Classes gramaticais
6. Colocação Pronominal
7. Concordância nominal e verbal
8. Problemas gerais da Língua culta

ATUALIDADES
1.  Informações atuais de ampla divulgação da imprensa sobre aspectos da vida econômica, social, política
e cultura no Brasil e no mundo.

Bibliografia:
Revistas, Jornais Nacionais, Estaduais e Regionais, Telejornais e Informações obtidas na /internet/.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97)
2. Resoluções do CONTRAN, pertinentes à condução de veículos e legislação de trânsito.

ANEXO III

CRONOGRAMA

Datas Eventos
21/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
03/05/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
14/05/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/05/2011 Abertura Inscrições
20/05/2011 Encerramento Inscrições
28/06/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
30/06/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
02/07/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
03/07/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
07/07/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 21 de abril de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 29/2011 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 - FARMACÊUTICO,
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 795/2011, 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. 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 28 (vinte e oito) de junho 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, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DA INSCRIÇÃO:

Cargo: Especialista em Saúde – FARMACÊUTICO
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Superior em Farmácia e Registro no Conselho Regional
de Farmácia / SP (CRF)
Vencimentos¹: R$ 2.100,00
Benefícios²: R$ 230,00
*Jornada Básica de Trabalho: 30 horas/semanais
**Jornada Especial de Trabalho: 36 horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 30,00
* Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 2.100,00
**Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 2.100,00 + R$ 420,00 de jornada suplementar.
OBS: Poderá estar sujeito a Jornada Especial de Trabalho mediante necessidade e interesse público, conforme
previsto na Lei Municipal nº 5.950/10.

Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde 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
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do Ensino Superior em Farmácia, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou
Particular, devidamente registrado no órgão competente, bem como Registro no CRF/SP) 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 exclusivamente de forma
PRESENCIAL no período de 16 de maio de 2011 a 20 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$ 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
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 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
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:
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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 - FARMACÊUTICO
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 -
FARMACÊUTICO, será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Especialista em Saúde – Farmacêutico: Prova Objetiva – A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório
e Classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para realizar-se no dia 03 (três) de julho 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 28 (vinte e oito) de junho 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:
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 - Farmacêutico, 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 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
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 795/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO
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ESPECIALISTA EM SAÚDE - FARMACÊUTICO
Controlar estoque e armazenamento dos medicamentos: avaliar eficácia da medicação observando evolução
do quadro dos pacientes; planejar ações e coordenar programas de assistência farmacêutica.
Desenvolver trabalhos de divulgação das intervenções realizadas.
Realizar inspeções (quando o profissional pertencer ao Departamento de Vigilância Sanitária): compor ou
assessorar equipes de vigilância sanitária para inspeção em serviços de saúde (hospitais, pronto socorros,
unidades ambulatoriais, etc) e / ou estabelecimentos públicos ou privados alvos de fiscalização.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – FARMACÊUTICO
PROVA OBJETIVA:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PROGRAMA
 1. Farmacocinética. 2. Interações medicamentosas. 3. Fármacos anestésicos locais. 4. Fármacos analgésicos
(opióides e não- opióides), Antitérmicos e Antiinflamatórios (esteroidais e não-esteroidais). 5. Fármacos
imunossupressores. 6. Farmacologia do sistema nervoso autônomo (drogas adrenérgica, antiadrenérgicas,
colinérgicas e anticolinérgicas). 7. Farmacologia do sistema nervoso central: ( fármacos Hipnóticos, Sedativos,
Ansiolíticos, Antidepressivos, Antipsicóticos,   Anticonvulsivantes, Antiparkinsonianos e fármacos usadas
no tratamento da Doença de Alzheimer. 8. Fármacos diuréticos. 9. Fármacos que atuam no sistema
cardiovascular: cardiotônicos, Antiarrítmicos, antianginosos e anti-hipertensivos. 10. Fármacos
antidiabéticos. 11. Farmacologia do sistema digestório: antisecretores, antieméticos e antidiarreicos. 12.
Farmacologia do sistema reprodutor: hormônios, antagonistas hormonais e fármacos que atuam na
musculatura uterina. 13. Fármacos antimicrobianos (Penicilinas, Cefalosporinas, Sulfonamidas,
Cloranfenicol, Aminoglicosídeos, Quinolonas, Trimetoprima, Metronidazol, Rifamicinas, Macrolídeos e
Lincomicinas e Tetraciclinas). 14. Fármacos antiparasitários. 15.  Fármacos antifúngicos. 16. Fármacos
hemostáticos e anticoagulantes. 17. Política Nacional de Medicamentos – Políticas de Saúde e de
Medicamentos, Regulamentação e Qualidade, Seleção de Medicamentos, Disponibilidade e Acesso,
Educação, Informação e Comunicação. 18. Assistência Farmacêutica: Ciclo de Assistência Farmacêutica –
produção, seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição, dispensação de
medicamentos. Uso Racional de Medicamentos, Assistência Farmacêutica na Atenção Básica. 19. Assistência
Farmacêutica no SUS: Medicamentos disponibilizados. Programas aos quais se destinam – Saúde Mental,
Excepcionais, Hipertensão e Diabetes, Estratégicos, AIDS. 20. Princípios da Ética Profissional. 21. Conceitos
de Essencialidade de Medicamentos. Orientações da OMS sobre o tema. Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais – RENAME e suas atualizações. 22. Vigilância Sanitária, medicamento genérico, utilização de
nomes genéricos em produtos farmacêuticos. 23. Noções sobre Atenção Farmacêutica. 24. SUS e suas
Principais Legislações
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11. Resolução nº 338, do Conselho Nacional de Saúde, de 06/05/2004 (Aprova a Política Nacional de
Assistência Farmacêutica e estabelece seus princípios gerais e eixos estratégicos). http://www.cff.org.br/
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15. RDC nº44 de 17 de agosto de 2009: Dispõe sobre as Boas Práticas Farmacêuticas para o controle
sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços
farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras providências. http://www.brasilsus.com.br/
index.php?option=com_content&view=article&id=17334
16. RDC nº44 de 26 de outubro de 2010: Dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias
classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição médica, isoladas ou em associação e dá outras
providências. http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/rdc/106005-44.html
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ANEXO III

CRONOGRAMA

Datas Eventos
21/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
03/05/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
14/05/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/05/2011 Abertura Inscrições
20/05/2011 Encerramento Inscrições
28/06/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
30/06/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
02/07/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
03/07/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
05/07/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 21 de abril de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 30/2011 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 EM MEIO AMBIENTE – GUARDA PARQUE,
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 504/2011, 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
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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 confirmação da data, local e horário de realização da Prova Objetiva será divulgada através do Edital
de Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru em 28 (vinte e oito) de junho de 2011, e a
convocação para realização da Prova de Aptidão Física será divulgada com o resultado da Prova
Objetiva.
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 em Meio Ambiente – GUARDA PARQUE
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Médio
Vencimentos¹: R$ 887,25
Benefícios²: 395,00
Jornada Básica de Trabalho: 40 horas/semanais
OBS: ter disponibilidade para fazer horas-extras e atender escalas de plantões em finais de semanas e
feriados.
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 16 de maio de 2011 a 20 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 DAS PROVAS:
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
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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 – 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: Agente em Meio Ambiente – GUARDA PARQUE
Provas:
1ª Fase - Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos Específicos;  Atualidades.
Nº Questões: 40
Peso: 50
Caráter: Eliminatório
Duração da Prova: 03 horas
2ª Fase – Prova de Aptidão Física: Consistirá em um teste de Capacidade Aeróbia, avaliada pelo Teste de
Cooper de 12 minutos e de um teste de Resistência Anaeróbia por meio de exercícios globais, através dos

quais serão analisadas as seguintes valências físicas: lateralidade, velocidade, agilidade e força.
Peso: 50
Caráter: Eliminatório e Classificatório

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente em Meio Ambiente – Guarda
Parque será composto por uma Prova Objetiva e uma Prova de Aptidão Física, nos termos abaixo
descritos:
2.1) 1ª Fase: Prova Objetiva, de caráter Eliminatório, valendo 50 (cinquenta) pontos, prevista para
realizar-se no dia 03 (três) de julho 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 habilitados nesta fase os candidatos que obtiverem 60%
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase: A Prova de Aptidão Física, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 50 (cinquenta)
pontos, consistirá em um teste de Capacidade Aeróbia, avaliada pelo Teste de Cooper de 12 minutos e de
um teste de Resistência Anaeróbia por meio de exercícios globais, através dos quais serão analisadas as
seguintes valências físicas: lateralidade, velocidade, agilidade e força. Serão convocados para realização da
Prova de Aptidão Física os candidatos habilitados na Prova Objetiva, considerando-se as 200 (duzentas)
maiores notas, e havendo empate todos os candidatos nesta situação , submeter-se-ão a Prova de Aptidão
Física. A data, local e horário da realização da Prova de Aptidão Física, serão publicados através de Edital
de Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru, juntamente com o resultado da Prova Objetiva.

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 28 (vinte e oito) de junho de 2011.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Prova de Aptidão Física serão publicados através
de Edital de Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru, juntamente com o resultado da
Prova Objetiva.
3. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva e Prova de Aptidão Física, 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
de Aptidão Física.
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 de Aptidão Física, 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 de Aptidão Física, 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 de Aptidão Física, o candidato somente poderá retirar-se do
local após o término da prova.
13. Para realização da Prova de Aptidão Física, o candidato deverá estar munido de Atestado emitido
por um Médico de sua livre escolha há no máximo 30 (trinta) dias da data da realização da Prova de
Aptidão Física, declarando o estado de saúde compatível para a realização da Prova de Aptidão
Física, destinado a avaliação de vigor físico e resistência orgânica. O Atestado deverá ser apresentado
em papel timbrado, contendo o nome completo do candidato, com assinatura, CRM e carimbo do
Médico responsável. O Atestado médico será retido pelos responsáveis pela aplicação da Prova para anexar
no respectivo resultado.
14. 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 Agente em Meio Ambiente – Guarda
Parque terá caráter Eliminatório, atribuindo-se 1,25 (um e vinte cinco) pontos a cada questão correta.
A nota final corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo habilitados nesta fase os candidatos
que obtiverem 60% (sessenta 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 de Aptidão Física aplicada aos candidatos ao cargo de Agente em Meio Ambiente –
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Guarda Parque terá caráter Eliminatório e Classificatório. A nota final corresponderá à soma dos acertos
do candidato, sendo considerado aprovado 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 de Aptidão Física, 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 de Aptidão Física
constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se inscreveu. Serão convocados para
realização da Prova de Aptidão Física  os candidatos habilitados na Prova Objetiva, considerando-se as 200
(duzentas) maiores notas.
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).
b) a maior nota na Prova de Aptidão Física.

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 504/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

AGENTE EM MEIO AMBIENTE – GUARDA PARQUE
Realizar atividades de proteção e fiscalização ambiental, averiguando denúncias e irregularidades,
fiscalizando e patrulhando área pré-estabelecida. Orientar o público, fazendo cumprir leis e regulamentos.
Gerar documentos resultantes de  fiscalização.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE EM MEIO AMBIENTE – GUARDA PARQUE

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa:
Programa:
1-Leitura e Interpretação de textos de diferentes gêneros.
2-Emprego das diferentes Classes de Palavras.
3-Concordância Nominal e Verbal.
4- Regência Verbal e Nominal.
5- Crase.
6- Colocação Pronominal.
7- Estruturas do Período Simples: Frase, Oração, Período, Sujeito, Predicado, Complemento Nominal,
Complemento Verbal, Aposto e Vocativo.
8- Ortografia (anterior ao Decreto 6.583, de 29/09/2008).

Conhecimentos Específicos:
Bibliografia:
1. LEI FEDERAL Nº 9.985 de 18 de julho de 2000 - Institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação. Capítulos: I, II e III. Acessar o link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm
2. LEI MUNICIPAL N° 4605, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2000 - Denomina e regulamenta os usos na
Área de Proteção Ambiental Municipal Vargem Limpa - Campo Novo. Acessar o link: http://
antigo.bauru.sp.gov.br/prefeitura/conteudo/meioambiente/lei4605.pdf
3. LEI MUNICIPAL Nº 4704, DE 18 DE JULHO DE 2001, Denomina, amplia e regulamenta os usos na
Área de Proteção Ambiental Municipal Água Parada. Acessar o link: http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei4704.pdf
4. LEI MUNICIPAL N° 4296 DE 07 DE ABRIL DE 1998, denomina e regulamenta os usos na Área de
Proteção Ambiental -1, a encosta do Rio Batalha. Acessar o link: http://antigo.bauru.sp.gov.br/prefeitura/
conteudo/meioambiente/lei4296.pdf
5. LEI MUNICIPAL Nº 4081 DE 13 DE MAIO DE 1996, dispõe sobre a proibição de alguns atos dentro
da área do Jardim Botânico de Bauru, e dá outras providências. Acessar o link: http://
antigo.bauru.sp.gov.br/prefeitura/site/conteudo/meioambiente/lei4081.pdf
6. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 339/2003, dispõe sobre a criação, normatização e o funcionamento dos
jardins botânicos. Artigos 1º e 2º. Acessar o link: http://www.mma.gov.br/port/conama/
legiabre.cfm?codlegi=377
7. LEI FEDERAL No 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999, Institui a Política Nacional de Educação
Ambiental. Capítulos I e II. Acessar o link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm
8. Mapa de áreas de interesse ambiental segundo o Plano Diretor Participativo do Município de Bauru.
Acessar o link: http://antigo.bauru.sp.gov.br/prefeitura/conteudo/gabinete/imprensa/
pdp_area_interes_amb.jpg
Atualidades:
 Fatos ocorridos a partir de 2010 no Brasil e no mundo, nas áreas ambientais, de saúde, sociais, econômicas
e políticas.

ANEXO III
CRONOGRAMA

Datas Eventos
21/04/11 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
03/05/11 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
14/05/11 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/05/11 Abertura Inscrições
20/05/11 Encerramento Inscrições
28/06/11 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
30/06/11 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
02/07/11 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
03/07/11 Previsão da Realização Prova Objetiva
05/07/11 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 21 de abril de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 31/2011 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 ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO –
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO, 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 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 810 /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 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 05 (cinco) de julho 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: Especialista em Educação Adjunto – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA –
FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Curso Normal Superior ou do Curso de Pedagogia com
habilitação nas séries iniciais para o Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).
Vencimentos¹: R$ 1.020,34
Benefícios²: R$ 230,00
Jornada Básica de Trabalho: 20 horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 30,00
Notas:¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Educação Adjunto da Lei
Municipal nº 5.999/10 (sujeito a alteração após dissídio)
² Benefícios – Vale-Compra (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 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 Curso Normal Superior ou do Curso de Pedagogia com habilitação nas séries iniciais para o Ensino
Fundamental (1º ao 5º ano), 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 23 de maio de 2011 a 27 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$ 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, 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.
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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
Eliminatório e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Especialista em Educação Adjunto – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA –
FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO
Prova Objetiva: Língua Portuguesa;
Matemática;
Conhecimentos Gerais da Educação;
Psicologia da Educação;
Legislação;
Atualidades;
Nº Questões: 50
Peso: 100
Caráter: Eliminatório e Classificatório
Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Educação Adjunto –
Professor Substituto de Educação Básica – Fundamental - 1º ao 5º ano 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 10 (dez) de julho 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 05 (cinco) de julho 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 Especialista em Educação Adjunto – Professor
Substituto de Educação Básica – Fundamental - 1º ao 5º ano 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.
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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).
b) o maior número de acerto nas questões de Língua Portuguesa.
c) o maior número de acerto nas questões de Matemática.

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 810/2011.

 ANEXO I

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO
BÁSICA – FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO
Exercício de docência em regência de classes de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental em caráter de
substituição.

 ANEXO II

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO
BÁSICA – FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO

PROVA OBJETIVA:

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1.Compreensão de textos. 1.2  Coerência e coesão textuais.
2. Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros textuais.
3. O sistema ortográfico do português – emprego de letras.
4. Acentuação gráfica e sinais diacríticos – de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
5. Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal.
6.Reconhecimento e uso significativo  de diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis:
morfológico, sintático,semântico e textual) . 6.1 Formação de palavras – significado e sentido de
morfemas. 6.2 Emprego de diferentes classes gramaticais na construção do texto escrito. 6.3 Flexão
verbal – valor semântico dos tempos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e formas
nominais do verbo; correlação entre tempos verbais. 6.4  Elipse. 6.5 Colocação de termos na oração. 6.6
Relações de sentido entre orações e segmentos do texto – coordenação e subordinação – conectores que
conferem coerência e coesão ao texto.6.7 Emprego dos sinais de pontuação.
7. Denotação e conotação – figuras de linguagem.

Bibliografia
1. CÂMARA Jr. Joaquim Matoso. Dicionário de Linguística e Gramática. Petrópolis.Vozes, 2007.
2. CUNHA, Celso e Lindley Cintra. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro. Lexicon,
2008.
3. GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro. Fundação Getúlio Vargas, 2000.
4. HOUAISS, Antônio. Dicionário da Língua Portuguesa. 1ª Ed. Rio de Janeiro. Objetiva, 2009
5. MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo. Saraiva.
6. SACCONI, Luiz Antônio. Nossa Gramática. São Paulo. Atual.
7. Guia das Novas Regras Ortográficas da Língua Portuguesa (www.reformaortografica.com)
8. Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa (www.brasilescola.com)
9. Guia da Reforma Ortográfica. (www.fmu.br/guia)
10. Coerência e Coesão Textuais (www.fcsh.unl.pt )
11. Gênero Textual e Tipologia Textual  (www.algosobre.com.br)
12. A Construção do Texto – Coesão e Coerência Textuais – Conceito de Tópico (www.filologia.org.br )
13. Gêneros de Texto Definidos por Atos de Fala. (www.mel.ileel.ufu.br)

Observações:
- A prova de Língua Portuguesa priorizará a consciência no uso da língua escrita padrão e, não, a
nomenclatura gramatical.
- Embora estejamos em período de adaptação e transição para as novas regras ortográficas, e
considerando  o pouco tempo que nos separa de sua efetivação,  o candidato deverá demonstrar  -  em
determinadas questões - domínio das principais mudanças trazidas pelo  Novo Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa.

MATEMÁTICA
Programa
1. Conjuntos Numéricos e operações;
2. Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum;
3. Sistema legal de medidas;
4. Médias Aritmética, Geométrica e Ponderada;
5. Tabelas de freqüência: médias, moda e mediana;
6. Representação gráfica;
7. Razões e proporções;
8. Regras de três simples e compostas;
9. Porcentagem;
10. Equações e inequações de 1.º e 2.º graus;
11. Sistemas lineares;
12. Matrizes e determinantes;
13. Progressão Aritmética e Geométrica;
14. Trigonometria;
15. Funções polinomiais, trigonométricas, logarítmicas e exponenciais;
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16. Noções de probabilidade e estatística;
17. Áreas e volumes;
18. Geometria Plana e Espacial;
19. Geometria Analítica: planos, retas e circunferências;
20. Juros Simples e Compostos.

CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO
Programa
1. O trabalho docente, a pedagogia e o ensino.
2. Interdisciplinaridade.
3. Ensino transversal: temas transversais.
4. Projetos como estratégia pedagógica.
5. A didática e a formação dos professores.
6. Natureza do trabalho pedagógico.
7. Relação professor-aluno.
8. Planejamento e avaliação no processo de ensino aprendizagem.

Referências:
1. ARAÚJO, Ulisses F. Temas transversais e a estratégia de projetos. São Paulo: Moderna, 2003.
2. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da Educação. 3.ed. São Paulo: Moderna, 2006. (Unidades
I e II até o item 5).
3. BRASIL. Ministério da Educação, Cultura e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais –
Documento Introdutório, 1997.
4. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 21.ed. São Paulo:
Paz e Terra, 1996.
5. SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia: polêmicas do nosso tempo. 36.ed. Campinas: Autores
Associados, 2003. (Para além da curvatura da vara).
6.  _______________. Pedagogia Histórico-crítica: primeiras aproximações. 9. Ed. Campinas:Autores
Associados, 2005. (Cap. I: Sobre a natureza e a especificidade da educação).
7. VASCONCELOS, Celso dos Santos. Avaliação da aprendizagem: práticas de mudança – por uma
práxis transformadora. 7.ed. São Paulo: Libertad, 2005.  (Cap. I: Avaliação como compromisso com a
aprendizagem de todos-por uma nova intencionalidade).
8. ___________________________. Planejamento: projeto de ensino e aprendizagem e projeto político-
pedagógico. São Paulo: Libertad, 2005. (2ª. Parte- O planejamento como méthodos da práxis pedagógica,
item I: re-significando a prática do planejamento e 3ª. Parte: Projetos de ensino e aprendizagem, item II-
desafios do projeto de ensino-aprendizagem).)

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
Programa
1. Contribuições de Jean Piaget ao processo de ensino-aprendizagem. 1.1 O desenvolvimento da inteligência.
2. Desenvolvimento infantil na perspectiva histórico-cultural de Vigotski. 2.1 O papel da cultura no
desenvolvimento psíquico. 2.2 Aprendizagem e desenvolvimento. 2.3 Desenvolvimento do pensamento e
formação de conceitos científicos.
3. A aquisição da leitura e escrita pela criança.
4. A visão crítica da psicologia sobre as dificuldades de escolarização.

Bibliografica
1. AZENHA, M. G. Construtivismo: de Piaget a Emilia Ferreiro. Editora Ática, São Paulo, 1999.
2. MENDONÇA, S. G. L.; MILLER, S. (orgs.) Vigotski e a escola atual: fundamentos teóricos e
implicações pedagógicas. Araraquara-SP: Junqueira&Marin, 2006.
3. PATTO, M.H. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia. São Paulo: T.A.
Queiroz, 1990. p. 385.
4. PIAGET, J. Seis Estudos de Psicologia. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 2003. 25ª ed.
5. VIGOTSKII, L.S. Aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar. In: VIGOTSKII, L.S.,
LURIA, A.R. & LEONTIEV, A.N. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo, Ícone, 2001.
9ª ed.

LEGISLAÇÃO
Programa
1. Constituição da República Federativa do Brasil. Artigos 5º, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 230.
2. Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
3. Direitos da Criança e do Adolescente. Artigos 1º ao 6º; 13; 53 ao 73; 83 ao 85, 136 a 137.
4. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental.
5. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.
6. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.
7. Implantação do Ensino Fundamental de 9 Anos.
8. Procedimentos sobre pedidos de reconsideração e recursos referentes aos resultados finais de avaliação
de alunos.
9. Plano de Cargos, Carreiras e Salário dos servidores específicos da área da educação do município de
Bauru

Bibliografia
1. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF.
2. _______. Lei Federal nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.
3. _______. Lei Federal nº 8.069/90, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. _______. Conselho Nacional da Educação. Resolução CNE/CEB Nº 2/1998, alterada pela Resolução
CNE/CEB n.º 1/2006. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental.
5. ______ . Conselho Nacional da Educação. Parecer CNE/CEB nº 04/98. Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental.

6. _______. Conselho Nacional da Educação. Parecer CNE/CEB nº 07/2010 - Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Básica.
7. _______. Conselho Nacional da Educação. Resolução CNE/CEB nº 4/2010 - Define Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Básica
8. _______. Conselho Nacional da Educação. Resolução CNE/CEB nº 2/2001. Institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.
9. ______. Conselho Nacional da Educação. Parecer CNE/CEB nº 17/01. Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Especial na Educação Básica.
10. SÃO PAULO. Conselho Estadual da Educação. Deliberação CEE 73/2008 e Indicação CEE Nº 73/
2008. Regulamenta a implantação do Ensino Fundamental de 9 Anos, no âmbito do Sistema Estadual de
Ensino.
11. _______. Conselho Estadual da Educação. Deliberação CEE 11/1996 e Indicação CEE Nº 12/1996.
Dispõe sobre pedidos de reconsideração e recursos referentes aos resultados finais de avaliação de alunos
do sistema de ensino de 1º e 2º Graus do Estado de São Paulo, regular e supletivo, público e particular.
12. BAURU. Lei Nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010. Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Salário - PCCS, dos servidores específicos da área da educação do município; bem como reenquadra os
respectivos cargos, reconfigura as carreiras, cria nova grade salarial, dispõe sobre a cessação do pagamento
das gratificações e adicionais e institui jornadas de trabalho.
Observação:  Na legislação indicada, devem ser incorporadas as alterações supervenientes.

ATUALIDADES
1. Conhecimento de fatos ocorridos no Brasil a partir de 2010, analisados a partir da ótica educacional.
2. Leitura de jornais, revistas e sites que abordem temas voltados à educação.
3. Conhecimento da visão de educadores de renome e a relação dessa visão a fatos atuais relacionados à
educação

 ANEXO III

CRONOGRAMA

Datas Eventos
21/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
03/05/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
14/05/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
23/05/2011 Abertura Inscrições
27/05/2011 Encerramento Inscrições
05/07/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
07/07/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
09/07/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
10/07/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
12/07/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 21 de abril de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 32/2011 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 AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL –
AUXILIAR DE BIBLIOTECA, 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 809/2011, 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,
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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 28 (vinte e oito) de junho 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 – AUXILIAR DE BIBLIOTECA
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Médio
Vencimentos¹: R$ 887,25
Benefícios²: R$ 395,00
Jornada Básica de Trabalho: 40horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 20,00
Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Agentes da Lei Municipal nº 5.975/2010 (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 16 de maio de 2011 a 20 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 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
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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: Agente Esportivo, Cultural e Social – AUXILIAR DE BIBLIOTECA
Prova Objetiva: Língua Portuguesa e Literatura
 Conhecimentos Específicos
 Noções de Informática
 Atualidades
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 –
Auxiliar de Biblioteca  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 03 (três) de julho 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 28 (vinte e oito) de junho 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 – Auxiliar
de Biblioteca 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 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
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(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 809/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AUXILIAR DE BIBLIOTECA
Atender aos munícipes. Indicar bibliografia para o assunto de interesse do usuário. Informar o usuário
sobre a regulamentação e normas da biblioteca. Orientar quanto ao uso do computador. Repor o material
devolvido nas prateleiras ou arquivos. Auxiliar na hemeroteca e eventos da biblioteca. Arquivar segundo
orientação do bibliotecário. Informar bibliotecário sobre eventual material analisado que julgue interessante
manter no acervo. Participar dos eventos pertinentes a biblioteca. Realizar controle do caixa. Realizar
manutenção e conservação do acervo. Repor o material nas prateleiras ou arquivos. Informar bibliotecários
quando faltar material sobre determinado assunto. Realizar cadastramentos.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE ESPORTIVO CULTURAL E SOCIAL – AUXILIAR DE BIBLIOTECA
PROVA OBJETIVA:

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
Programa
1.  Som e fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica;
2.  Ortografia Oficial (conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa)Acentuação gráfica.
3.  Classes de palavras e seus empregos.
4.  Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância
     nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal;
5.  Emprego de sinal indicativo de crase.
6.  Sentidos Conotativo e Denotativo; Noções de Semântica
7.  Relações de homonímia e paronímia;Sinonímia e antonímia
8.  Compreensão e interpretação de textos.
9.  Literatura Brasileira: Origens; Movimentos; Principais autores e obras
10. Literatura infantil: O que é literatura infantil; A importância do maravilhoso; Livros e infância;
tipos de textos.

Observação: Embora estejamos em período de adaptação e transição para as novas regras ortográficas, e
considerando  o pouco tempo que nos separa de sua efetivação,  o candidato deverá demonstrar  -  em
determinadas questões - domínio das principais mudanças trazidas pelo  Novo Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa
Sugestões de Bibliografia

Guia das Novas Regras Ortográficas da Língua Portuguesa disponível em  www.reformaortografica.com
Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa disponível em www.brasilescola.com
Guia da Reforma Ortográfica disponível em www.fmu.br/guia
MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo Saraiva.
SACCONI, Luiz Antônio. Nossa Gramática. São Paulo. Atual.
CUNHA, Celso e Lindley Cintra. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro.
Lexicon ;2008.
CÂMARA Jr. Joaquim Matoso. Dicionário de Linguística e Gramática. Petrópolis.Vozes; 2007.

www.gramaticaonline.com.br
www.paulohernandes.pro.br

www.academia.org.br
 Literatura infantil disponível em www.graudez.com.br

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Bibliotecas: Objetivos; Tipos; Classificação; Estrutura e instalações
2. Organização e administração: Desenvolvimento de coleções; Registro; Processos técnicos; Preservação e
conservação; Restauração; Referência; Circulação; Empréstimo e devolução
3. Acervo: Definição; Tipos de documentos; Organização; Livros de Referência;
4. Tipos de catálogos; Alfabetação; Arquivamento; Termos técnicos

Bibliografia
1. ANTUNES, Walda de Andrade; Cavalcante, Gildete de Albuquerque. Manual de treinamento de pessoal
responsável por biblioteca pública.s.l., INL/FEBAB, 1989.171 p. ll.
2. CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA. Manisfesto da UNESCO Bibliotecas Públicas
1994 São Paulo, CRB 8ª Região, 1998. Folder
3. HEN, Gustavo. Apostila de auxiliar de biblioteca – Livro Post. Disponível em http://extralibris.org/
concursos/.../auxiliar-de-biblioteca-livro-post
4. SILVA, Divina Aparecida da; ARAUJO, Iza Antunes. Auxiliar de biblioteca: noções fundamentais para
formação profissional. 3.ed.Brasilia, Thesaurus, 1995. 82p.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Programa
Pacote Office Versão 2007 e 2010
Conceitos, aplicabilidade, funcionalidades, modos de utilização dos aplicativos para edição de textos e
planilhas eletrônicas. (Word, Excel).

Microsoft Office Word
1.Criação de documentos.
2.Mala direta.
3.Formatação.
4.Utulização das ferramentas disponiveis.
5.Impressão.
6.Formularios.

Microsoft Office Excel
1.Formulas.
2.Funções.
3.Graficos.
4.Formatação.
5.Impressão.

Bibliografia
Apostilas contidas no site http://www.apostilando.com

ATUALIDADES
Assuntos de importância nacional e mundial ocorridos a partir de março de 2011 divulgados nas mídias:
Jornal a Folha de São Paulo
Jornal da Cidade de Bauru
Revista Veja
Revista Isto é

ANEXO III

CRONOGRAMA

Datas Eventos
21/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
03/05/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
14/05/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/05/2011 Abertura Inscrições
20/05/2011 Encerramento Inscrições
28/06/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
30/06/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
02/07/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
03/07/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
05/07/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 21 de abril de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 33/2011 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 e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital,
para o provimento do Cargo Público Efetivo vago de AGENTE EDUCACIONAL – CUIDADOR DE
CRIANÇAS, JOVENS , ADULTOS E IDOSOS, 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 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 814/2011, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de cadastro reserva, 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 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 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 1 serão divulgados em Edital de Convocação
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 28 (vinte e oito) de junho de 2011.
8. As datas, o local e os horários de realização do Curso de Formação serão divulgados, oportunamente,
no Diário Oficial do Município de Bauru.
9. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva 2 serão divulgados em Edital de Convocação
a ser publicado oportunamente no Diário Oficial do Município de Bauru.
10. O período, o local e os horários para entrega dos Títulos serão divulgados em Edital de Convocação a
ser publicado oportunamente no Diário Oficial do Município de Bauru.
11. A descrição das Atribuições Básicas do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
12. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
13. 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 Educacional – CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
Vaga(s): cadastro de reserva
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Médio
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 5.999/10 (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 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 16 de maio de 2011 a 20 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 DAS PROVAS:
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.
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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 – DAS PROVAS, DOS TÍTULOS E SUAS RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será realizado na modalidade de “Provas e Títulos”, com
caráter Eliminatório e Classificatório, com valores atribuídos a seguir:

Cargo: Agente Educacional – CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
Provas:
Prova Objetiva 1: Conhecimentos Gerais:
Língua Portuguesa;
Matemática;
Atualidades.
Nº Questões: 40
Peso: 40
Caráter: Eliminatório
Duração da Prova: 03 horas
Prova Objetiva 2: Conhecimentos Específicos:
Legislação Federal e Municipal;
O papel do Cuidador e a Educação para a Saúde no Ambiente Escolar.
*Frequência no Curso de Formação (15 horas/aula)
Peso: 58
Caráter: Eliminatório e Classificatório
Análise de Títulos
Peso: 2
Caráter: Classificatório

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente Educacional - Cuidador de
Crianças, Jovens, Adultos e Idosos será composto, conforme os termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva 1: A Prova Objetiva 1, de caráter Eliminatório, valendo 40 (quarenta) pontos,
prevista para realizar-se no dia 03(três) de julho 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. Serão considerados habilitados para participar do Curso de
Formação, os candidatos que obtiverem 60% (sessenta por cento) de acerto na Prova Objetiva 1,
limitando-se as 450 (quatrocentos e cinquenta) maiores notas, e havendo empate todos os candidatos
nesta situação, participarão do Curso de Formação.
2.2) Curso de Formação: O candidato aprovado na Prova Objetiva 1 deverá freqüentar obrigatoriamente
o Curso de Formação, de caráter Eliminatório, que será ministrado de acordo com Edital próprio, a ser
publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
a) o Curso de Formação citado no Item 2.2 terá carga horária de 15 (quinze) horas e o candidato para ser
considerado aprovado, deverá obter 100% (cem por cento) de frequência.
b) o candidato que deixar de frequentar o Curso de Formação ministrado nos termos indicados no Item
2.2, seja qual for o motivo, será considerado reprovado e excluído do certame.
2.3) Prova Objetiva 2: A Prova Objetiva 2, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 58
(cinquenta e oito) pontos, será composta por 58 (cinquenta e oito) questões objetivas de múltipla escolha
com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos abordados no Curso de Formação
com  carga horária de 15 (quinze) horas, que será ministrado aos aprovados na Prova Objetiva 1, sobre
as disciplinas constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma)
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas.
2.4) Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter Classificatório, valendo 02 (dois) pontos, reger-
se-á pelas regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter meramente Classificatório e, portanto, não elimina do concurso os
candidatos que não apresentarem Títulos;
b) todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva 1 e na Prova Objetiva 2 poderão apresentar os
Títulos;
c) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos;
d) será permitida a entrega de Títulos por procuradores legalmente habilitados, mediante apresentação do
respectivo mandato, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação de
documento de identificação do Procurador;
e) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador, preencherá Formulário próprio fornecido
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, no qual
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
f) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído, legal e especificamente,
para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
g) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas
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simples, acompanhadas dos originais;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos em Edital de Convocação para
Entrega de Títulos;
j) o recebimento dos Títulos são de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da
Secretaria Municipal de Administração, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana,
Bauru/SP e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através
da Portaria nº 814/2011.
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme descrito abaixo:

l) as Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
m) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.4;
n) os pontos atribuídos aos Títulos não são cumulativos. Sendo assim, o candidato que possuir mais de um
dos Títulos na mesma área, deverá apresentar apenas um Título;
o) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 02 (dois) pontos, sendo
atribuído 0,5 (meio) ponto para cada Título aceito.
p) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de
pontos obtidos na Prova Objetiva 1 e na Prova Objetiva 2.
q) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público,
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva 1 serão publicados no Edital de Convocação
no Diário Oficial do Município de Bauru, 28 (vinte e oito) de junho de 2011.
 2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva 1, na respectiva data, local e horário
constantes do Edital de Convocação publicados no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item
1 deste Capítulo.
3. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva 2 serão publicados oportunamente através de
Edital de Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru.
4. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva 2, na respectiva data, local e horário
constantes do Edital de Convocação publicado oportunamente no Diário Oficial do Município de Bauru.
5. 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 Objetivas
1 e 2.
6. 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.
7. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com
clareza a identificação do candidato.
8. O não comparecimento na Prova Objetiva 1, no Curso de Formação e na Prova Objetiva 2 ,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.
9. O candidato não poderá ausentar-se da sala e/ou local em que serão aplicadas as provas, sem o
acompanhamento de um fiscal.
10. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, tanto na Prova Objetiva 1,
quanto na Prova Objetiva 2, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.
11. O horário de início das provas será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre suas
aplicações.
12. Durante a realização da Prova Objetiva 1 e  Prova Objetiva 2 , 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.
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 Prova Objetiva 1 aplicada aos candidatos ao cargo de Agente Educacional – Cuidador de Crianças,
Jovens, Adultos e Idosos terá caráter Eliminatório, atribuindo-se 1,0 (um) ponto 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. A Prova Objetiva 2, aplicada após a realização do Curso de Formação nos termos indicados no Item
2.2 do Capítulo VIII aos candidatos ao cargo de Cuidador de Crianças, Jovens, Adultos e Idosos aprovados
na Prova Objetiva 1, terá caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-se 1,0 (um) ponto a cada
questão correta. A nota final corresponderá à soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado
aquele que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento e 100% (cem por cento)
de frequência no referido Curso de Formação.
2.1 As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
2.2 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 das Provas e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
2.3 Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto das Provas e com as informações transmitidas pelos
fiscais de sala terão sua prova anulada.
3. Os resultados tanto da Prova Objetiva 1, quanto da Prova Objetiva 2, 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 Prova Objetiva1 e Prova Objetiva 2 constarão apenas os candidatos
aprovados para o cargo para o qual se inscreveu.
6. Os candidatos aprovados 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).
b) maior nota obtida na Prova Objetiva 2
c) maior nota obtida na Prova Objetiva 1

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;



 25DIÁRIO OFICIAL DE BAURUSÁBADO, 14  DE MAIO DE 2.011

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 814/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
Realizar procedimentos de higiene e cuidados das crianças, jovens, adultos e idosos: observar o estado
geral dos alunos quando da chegada e da saída e informar quaisquer fatos relevantes à direção; seguir
orientações recebidas de profissionais responsáveis (fisioterapeutas e fonoaudiólogos) quanto à alimentação
e trocas de roupas; realizar procedimentos de higiene pessoal (banho seguido de troca de roupas e/ou
fraldas); supervisionar as vestimentas e identificar os pertences de cada aluno; colocar todos os pertences
trazidos pelo aluno em sua mochila; cuidar para que os alunos não corram riscos de acidentes, tais como
engolir objetos, tropeçar em obstáculos, sofrer quedas e outros.
Colaborar com o processo de inclusão das pessoas com deficiência: informar-se sobre o aluno junto aos
pais ou responsáveis; portar-se de maneira coerente com o eu papel de educador; orientar, proteger e cuidar
para que o aluno permaneça ou transite com segurança nos diferentes ambientes da unidade escolar; cooperar
no processo de integração e inserção do aluno no ambiente escolar e do ambiente escolar na vida do aluno,
constituindo-se em agente de promoção de escola inclusiva; portar-se de maneira comprometida contra
qualquer preconceito que venha afetar o aluno no âmbito escolar.
Auxiliar professor no desenvolvimento dos alunos: acompanhar, de forma individualizada, inclusive em
sala de aula (seguindo orientações prévias da direção ou dos profissionais da sala de recursos/itinerância) o
processo educativo dos alunos, estimulando-os a participar efetivamente de todas as atividades; estimular o
desenvolvimento do aluno, respeitando os seus valores, sua individualidade, sua faixa etária e seus diferentes
níveis de evolução física, emocional, cognitiva e social; exercitar o diálogo como método de valorização de
sua expressão e como meio de adquirir sua confiança; auxiliar nas atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas;
acompanhar e auxiliar no monitoramento dos alunos em atividades na unidade escolar ou fora dela; observar
e registrar os fatos relevantes ocorridos durante as atividades, a fim de garantir o bem-estar e o
desenvolvimento dos alunos; perceber possíveis situações de risco para os alunos, principalmente quando
da prática de novas atividades; atender às solicitações da direção e dos professores em situações que envolvam
o aluno com necessidade educacional especial ou com deficiência; auxiliar o professor nas adaptações
pedagógicas e de espaço físico em situações momentâneas para prover à acessibilidade; acompanhar e
orientar os alunos nas atividades recreativas durante o intervalo, bem como cuidar com solicitude e
responsabilidade da segurança dos mesmos no pátio, ao ar livre e na área de lazer.
Manter comunicação com os responsáveis: receber os alunos no portão; entregar os alunos no portão para
os responsáveis; informar à direção qualquer observação relevante transmitida pelos pais ou responsáveis;
entregar aos responsáveis as mochilas dos alunos, contendo seus pertences; comunicar, por escrito, aos
responsáveis quaisquer avisos ou recados da direção; comunicar à direção e posteriormente com autorização
desta, aos pais ou responsáveis situações não associadas ao comportamento rotineiro do aluno; informar à
direção caso algum aluno compareça com doença notadamente contagiosa.
Responsabilizar-se pela alimentação: servir a alimentação nos horários determinados pela nutricionista;
orientar quanto à postura dos alunos à mesa; acompanhar e assegurar o êxito da alimentação dos alunos
como parte do processo educativo.
Eventualmente auxiliar em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE EDUCACIONAL – CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS

PROVA OBJETIVA 1
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Programa:
1.Leitura e interpretação de textos verbais e não verbais
Intertextualidade
2.Coesão e coerência textuais
3.Figuras de linguagem: figuras de sintaxe, de pensamento e de palavra
4.Pontuação
5.Concordância verbal e nominal
6.Estrutura e formação de palavras
7.Crase
8.Classes de palavras: verbos e pronomes
9.Ortografia (novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa)
Bibliografia:
1. Gramáticas utilizadas nas escolas e outros livros similares.

MATEMÁTICA
Programa:
1. Números Reais: Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão, Potenciação e Radiciação.
2. Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum.
3. Sistema Legal de Medidas.
4. Média Aritmética, Geométrica e Ponderada.
5. Razões e Proporções.
6. Regras de Três Simples e Compostas.
7. Taxas de Juros Simples e Compostas
8. Porcentagem.
9. Equações e Inequações de 1° e 2° Graus.
10. Sistemas Lineares.
11. Conjuntos Numéricos.
12. Matrizes e Determinantes.
13. Função Polinomial do 1° grau;
14. Função Polinomial do 2° grau;
15. Progressão Aritmética e Geométrica.
16. Trigonometria.
17. Noções de Probabilidade e Estatística.
18. Análise Combinatória.
19. Áreas e Volumes.

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

PROVA OBJETIVA 2
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

LEGISLAÇÃO FEDERAL E MUNICIPAL:
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988 – Artigo 1º; Artigo 3º; Artigo 5º,
“caput” e parágrafos 1º, 2º e 3º; Artigo 6º, “caput”; Artigo 30, inciso VI; Artigo 37, “caput” e incisos I, II,
III e IV; Artigo 39, “caput”; Artigo 205; Artigo 206, Artigo 208, Artigo 211, “caput” e parágrafos 1º e 2ª;
Artigo 212, “caput”; Artigo 226; Artigo 227, Artigo 228; Artigo 229; Artigo 230.
2. Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1.990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências: Artigo 1º; Artigo 2º; Artigo 3º; Artigo 4º; Artigo 5º; Artigo 6º,
Artigo 53, Artigo 54; Artigo 55; Artigo 56; Artigo 57; Artigo 58; Artigo 59; Artigo 232; Artigo 236 e Artigo
245.
3. Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1.996 – Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional: Artigo 1º; Artigo 2º; Artigo 3º; Artigo 21; Artigo 37; Artigo 38; Artigo 58; Artigo 59
e Artigo 60.
4. Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2.003 – Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá
outras providências: Artigo 1º; Artigo 2º; Artigo 3º; Artigo 4º; Artigo 5º; Artigo 6º; Artigo 7º; Artigo 20;
Artigo 21; Artigo 46; Artigo 47; Artigo 96; Artigo 97; Artigo 98 e Artigo 99.
5. Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2.009 – Promulga a Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York,
em 30 de março de 2.007 (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência): Artigo 1 [Propósito]
e Artigo 24 [Educação].
6. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1.971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Bauru: Artigo 1º; Artigo 3º; Artigo 4º; Artigo 10; Artigo 14; Artigo 15; Artigo 16; Artigo 35;
Artigo 40; Artigo 45 e Artigo 47.
7. Lei Municipal nº 3.373, de 29 de julho de 1.991 – Regime Jurídico Único do Servidor
Público Municipal: Artigo 1º; Artigo 3º; Artigo 15.
8. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1.994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e
sobre o Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru: Artigo 14, “caput” e incisos
(exceto, inciso XII); Artigo 15; Artigo 19; Artigo 20; Artigo 21; Artigo 22; Artigo 23; Artigo 24; Artigo 25;
Artigo 26; Artigo 27; Artigo 41; Artigo 102; Artigo 103; Artigo 104 e Artigo 105.
9. Lei Municipal nº 5.973, de 28 de setembro de 2.010 – Cria Cargos de Cuidador de Crianças,
Jovens, Adultos e Idosos no Quadro Permanente de Cargos Efetivos da Prefeitura Municipal de
Bauru: Na íntegra.
10. Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Salários – PCCS, dos Servidores Específicos da área da Educação do Município, bem
como Reenquadra os Respectivos Cargos, Reconfigura as Carreiras, Cria Nova Grade Salarial, Dispõe
sobre a Cessação do Pagamento das Gratificações e Adicionais e Institui Jornadas de Trabalho:
Artigo 1º; Artigo 3º; Artigo 4º; Artigo 5º; Artigo 7º; Artigo 23; Artigo 28; Artigo 30; Artigo 39, “caput” e
inciso II e Artigo 55.
Bibliografia: 1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988. Disponível no site: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 2. Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de
1.990. Disponível no site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm. 3. Lei Federal nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1.996. Disponível no site: http://www.planato.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. 4.
Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2.003. Disponível no site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Leis/2003/L10.741.htm. 5. Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2.009. Disponível no site: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm. 6. Lei Municipal nº 1.574, de
1º de janeiro de 1.971. A legislação será disponibilizada durante o Curso de Formação. 7. Lei Municipal nº
3.373, de 29 de julho de 1.991. A legislação será disponibilizada durante o Curso de Formação. 8. Lei
Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1.994. Disponível no site: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/
sist_juridico/documentos/leis/lei3781.doc. 9. Lei Municipal nº 5.973, de 28 de setembro de 2.010. Disponível
no site: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_diariooficial/2010/09/do_20100930_1867.pdf. 10. Lei
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Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010. Disponível no site: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/
sist_diariooficial/2010/12/do_20101201_especial_04.pdf.

CONHECIMENTOS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E NOÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DA PESSOA
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA:
1. Ser Cuidador:
1.1) O Cuidado
1.2) O Autocuidado
1.3) Quem é o Cuidador
1.4) O Cuidador e a Pessoa Cuidada
1.5) O Cuidador e a Equipe
1.6) O Cuidador e a Família
1.7) Cuidando do Cuidador
1.8) Atribuições do Cuidador no Ambiente Escolar
2. A Pessoa Cuidada:
2.1) O Desenvolvimento Humano
2.2) Os Tipos de Deficiência
2.3) A Violência Doméstica
3. Direitos do Cuidador
4. Direitos da Pessoa Cuidada
5. Cuidados:
5.1) Higiene
5.2) Alimentação
5.3) Mobilidade
5.4) Medicamentos
5.5) Primeiros Socorros
Bibliografia: 1. Ministério da Saúde. Guia Prático do Cuidador. Disponível no site: http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf. 2. Silvestre, D.D. Manual para Cuidadores
de Crianças em Creches, Berçários, Maternais e Pré-Escolas: Fundamentos para a Qualidade em Saúde,
Segurança, Higiene e Educação. São Paulo. Vozes: 2005. 3. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as Normas de Proteção e dá outras providências. 4. Manual
para Cuidadores. Disponível no site: htth://www.uel.br/prejetos/gesen/pages/orientação-para-cuidadores-
familiares/manual-do-cuidador.php. 5. Manual Cuidando do Idoso. Disponível no site: http://
www.santos.sp.gov.br/saude/manual.pdf. 6. Código Brasileiro de Ocupações. Disponível no site: http://
www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTítuloResultado.jsf, Palavra-Chave: Cuidadores.

ANEXO III
CRONOGRAMA

Datas Eventos
21/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
03/05/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
14/05/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/05/2011 Abertura Inscrições
20/05/2011 Encerramento Inscrições
28/06/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
30/06/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
02/07/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
03/07/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
05/07/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 21 de abril de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 34/2011 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 TÉCNICO ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL –
TÉCNICO DE SOM, 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 794/2011, 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 28 (vinte e oito) de junho 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 Esportivo, Cultural e Social – TÉCNICO DE SOM
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Ensino Médio Completo
Vencimentos¹: R$ 1260,00
Benefícios²: R$ 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
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 16 de maio de 2011 a 20 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
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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.
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 Esportivo, Cultural e Social – TÉCNICO DE SOM
Provas:
1ª Fase - Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos
Nº Questões: 25
Peso: 50
Caráter: Eliminatório
Duração da Prova: 03 horas
2ª Fase - Prova Prática
Peso: 50
Caráter: Eliminatório e Classificatório
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2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico Esportivo, Cultural e Social –
Técnico de Som 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 50 (cinquenta) pontos,
prevista para realizar-se no dia 03 (três) de julho de 2011, será composta por 25 (vinte e cinco) 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 60%
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase: A Prova II – Prova Prática, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 50 (cinquenta)
pontos, consistirá na montagem e equalização de equipamentos de som para sonorização ao vivo e confecção
de cabos de áudio, 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, 28 (vinte e oito) de junho 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 provas.
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 Esportivo, Cultural e Social
– Técnico de Som 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 60% (sessenta 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 Esportivo, Cultura e Social –
Técnico de Som 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).
b) maior nota obtida na Prova Prática
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 794/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

TÉCNICO ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – TÉCNICO DE SOM

Reconhecer, manusear e conservar equipamentos de som.
Confeccionar cabos e acessórios para uma boa reprodução de áudio, tanto mecânico como ao vivo.
Planejar, montar e operar sistemas de som compatíveis com a especificidade de cada espaço físico e evento.
Atender e gerenciar, músicos, artistas e público, quando da realização de eventos, para com a melhor
reprodução sonora e de logística do evento.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

TÉCNICO ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – TÉCNICO DE SOM

PROVA OBJETIVA:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1. Manual Técnico: MESA DE SOM , CSM 24 A4. Disponível em:  http://www.ciclotron.com.br/
manuais/ciclotron/csm24-16-12-A4.pdf
2. Manual Técnico: EQUALIZADOR GRÁFICO 2313XSM. Disponível em: http://



 29DIÁRIO OFICIAL DE BAURUSÁBADO, 14  DE MAIO DE 2.011

www.ciclotron.com.br/manuais/techvox/tge2313XSM.pdf
3. Manual Técnico: AMPLIFICADOR DE POTENCIA DYNAMIC 4000 4 AB. Disponível em: http://
www.ciclotron.com.br/manuais/ciclotron/dynamic4000_4AB.pdf
4. Manual Técnico: CROSSOVERS TPX 2342-SM. Disponível em:
http://www.ciclotron.com.br/manuais/techvox/tpx2342SM.pdf

ANEXO III
CRONOGRAMA

Datas Eventos
21/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
03/05/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
14/05/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/05/2011 Abertura Inscrições
20/05/2011 Encerramento Inscrições
28/06/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
30/06/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
02/07/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
03/07/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
05/07/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 21 de abril de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

TRANSFERÊNCIA: A partir de 14/05/2011, Portaria nº 0903/2011, transfere o servidor JOAO ALVES
DE SOUZA GOMES, matrícula nº 23.785, RG nº 28.220.172-4, cargo efetivo de Assistente em Construção
Civil / Infra-estrutura – Pedreiro, da Secretaria Municipal de Obras  para a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, conforme protocolo e-doc nº 9.482/2011.

LICENÇA SEM VENCIMENTOS: A partir de 05/04/2011, Portaria nº 0904/2011, concede licença sem
vencimentos, pelo período de 02 (dois) anos, ao servidor MARCELO MASSAO KANAMURA, RG nº
15.565.948, matrícula nº 700018, do cargo efetivo de Especialista em Saúde - Médico, lotado na Secretaria
Municipal da Saúde, conforme Protocolo/e-doc nº 5.563/2011 ap. 21.162/2011.

DISPENSA: A partir de 16/05/2011, Portaria nº 0940/2011, dispensa o servidor RICARDO CHAMMA,
matrícula nº 26.036, RG nº 15.806.513, da função de confiança de Diretor da Divisão de Procuradoria
do  Patrimônio Imobiliário, da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos.

EXONERAÇÃO: A partir de 16/05/2011, Portaria nº 0941/2011, exonera o servidor MAURICIO PONTES
PORTO, RG  nº 19.197.308-7, matrícula nº 27.627, do cargo em comissão de Diretor da Procuradoria
Geral, da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos.

NOMEAÇÃO: A partir de 16/05/2011, Portaria nº 0942/2011, nomeia o servidor RICARDO CHAMMA,
matrícula nº 26.036, RG nº 15.806.513, no cargo em comissão de Diretor do Departamento de
Procuradoria Geral, da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos.

Secretaria das Adm. Regionais
Ricardo Oliveira

Secretário
SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

Praça das Cerejeiras, 1-59 2º andar, sala 3
3235-1194 / 3235-1326

Administração Regional Bela Vista
Rua Santos Dumont, 14-43
- F. 3212-7865

Administração Regional Falcão/Industrial
Rua Domingos Bertoni, 7-50
- F. 3218-5013

Departamento Social
Administração Regional Mary Dota
Av. Cruzeiro do Sul, 27-50
- F. 3203-1890

Administração Regional São Geraldo
Rua Carlos Galiters, quadra 2
- F. 3237-3460

Sub-Prefeitura de Tibiriçá
Rua João Figueira de Mello, quadra 3
- F. 3279-1145

PORTARIA SEAR 14/2011
 Ricardo Oliveira, Secretário Municipal das Administrações Regionais, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE
 Em conformidade com o Decreto nº 10.088, de 20 de setembro de 2.005, ficam os servidores

abaixo relacionados, autorizados a dirigir as viaturas que pertencem a Secretaria Municipal das
Administrações Regionais, por um período de 6 (seis) meses, com todas as responsabilidades cabíveis,
quando da insuficiência aferida no momento da utilização dos ocupantes de cargo de motorista.
Miguel Fernando Hernandes – matrícula nº 30.007
Pasqual Storniolo – matrícula nº 30.569

 Publique-se, Registre-se e Cumpra-se
Bauru, 11 de maio de 2011

RICARDO OLIVEIRA
Secretário das Administrações Regionais

Secretaria do Bem-Estar Social
Darlene Martin Tendolo

Secretária
CHAMADA PÚBLICA – SEBES

Considerando o Decreto Estadual nº 45.547, de 26 de Dezembro de 2000 – Institui o Restaurante Popular
dentro do Programa Estadual de Alimentação e Nutrição para populações carentes;
Considerando a Resolução Estadual SAA nº 30 de 28 de Dezembro de 2000 – Estabelece as normas
reguladoras de participação das Entidades da Sociedade Civil na execução do Decreto acima;

O Município de Bauru, por meio da Secretaria Municipal do Bem Estar Social, convoca as Entidades Civis
Sem Fins Econômicos interessadas em atuar como parceiras da Administração Pública Municipal, mediante
celebração de Convênio pelo período de 12 meses, a partir da assinatura em 2011, a manifestarem o interesse
na execução do Restaurante Popular “Bom Prato”.

As Entidades Civis Sem Fins Econômicos interessadas na execução do Restaurante Popular Bom Prato
deverão apresentar a documentação abaixo relacionada (em duas vias) impreterivelmente nos dias 16/05 e
17/05 das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas, na sede na Secretaria Municipal do Bem Estar Social de
Bauru, situada à Avenida Alfredo Maia, quadra 1 S/Nº Vila Falcão.

1. Ofício da Entidade endereçado à SEBES manifestando o interesse na execução do  serviço.
2. Certidão negativa de débito junto ao FGTS.
3. Certidão negativa de débitos junto ao INSS.
4. Certidão negativa de débitos mobiliários e imobiliários perante a Fazenda Municipal, nos termos da Lei
Municipal nº 5305/2005.
5. Certificado de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
6. Cópia do Estatuto Social da Entidade, registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica,
comprovando ter por objetivo a execução de atividade social compatível com o objeto do convênio a ser
celebrado, sem fins lucrativos.
7. Cópia da ata da assembléia de eleição e posse da diretoria em exercício registrado no Cartório de Registro
Civil de Pessoa Jurídica e títulos de documentos.
8. Cópia do RG e CPF do presidente e de seu substituto legal.
9. Comprovante de inscrição no. - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas-CNPJ
10. Comprovante de Registro no Conselho Regional de Nutrição do Nutricionista responsável

A entrega da documentação e manifestação do interesse não implicará a celebração da parceria, salvo no
caso de interessado único. Havendo mais que um interessado na execução do serviço o Município realizará
licitação para escolha da melhor proposta nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
Para maiores informações entrar em contato com a equipe desta  SEBES  pelo telefone (14) 3214-4806 ou
e-mail dss@bauru.sp.gov.br

Bauru, 13/05/2011
Darlene Martin Tendolo

Secretária Municipal do Bem Estar Social

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
Portaria nº 006/2011 - SE

Vera Mariza Regino Casério, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais e

Considerando a publicação da Portaria nº 92/2011 pela Fundação de Previdência dos Servidores
Públicos Municipais Efetivos de Bauru, conforme processo administrativo n° 5435/2011, da Secretaria
Municipal da Educação.

Resolve:
Orientar ao Departamento de Administração da Secretaria Municipal da Educação, em casos de

processos de aposentadoria, a informar se os profissionais do magistério que exercem funções de confiança
ou cargos em comissão na Secretaria Municipal da Educação, prestam serviços de assessoramento e
coordenação pedagógica para toda Rede Municipal da Educação Básica.
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Estas informações deverão ser ratificadas pelo superior imediato e atestada pela Secretária de
Educação.
Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Bauru, 12 de maio de 2011.

ATOS DECISÓRIOS 2011

A Secretária Municipal de Educação com base na lei nº 5.795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede os
Atos Decisórios, em nome dos interessados abaixo:

Aline Baldo Bernardino, RG. 41.229.380-8, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF Santa Maria e Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica - Infantil, na EMEII José Toledo Filho (CAIC), ambas da Prefeitura Municipal de Bauru. Ato dec. 01
/2011.
Acumulação legal.

Avania da Cunha Martins Rossetto, RG. 19.810.803, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica - Fundamental do 6º ao 9º ano na EMEF Santa Maria, da Prefeitura Municipal de Bauru e PEB II
(Ciências), na E.E Mercedes Paes Bueno, na cidade de Bauru. Ato dec. 02 /2011.
Acumulação legal.

Camila Pilastra Modolo Garcia, RG. 32.887.665-3, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica - Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF Santa Maria, e Especialista em Educação – Professora de
Educação Básica - Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF Thereza Tarzia, ambas da Prefeitura Municipal
de Bauru.  Ato dec. 03/2011.
Acumulação legal.

Célia Regina Moreno, RG. 12.329.808, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica -
Fundamental do 6º ao 9º ano (Geografia) na EMEF Santa Maria, da Prefeitura Municipal de Bauru e PEB
II (Geografia) designada Professor Coordenador do Ensino Médio, na E.E Dr. Carlos Chagas, na cidade de
Bauru. Ato dec. 04 /2011.
Acumulação legal enquanto perdurar a designação.

Cintia Mesquita, RG. 24.847.957-X, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF Santa Maria, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB II, na EMEF
Coronel Leite, na cidade de Agudos. Ato dec. 05 /2011.
Acumulação legal.

Helena Nakagawa, RG. 21.165.643-4, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica -
Fundamental do 6º ao 9º ano (Matemática), na EMEF Santa Maria, da Prefeitura Municipal de Bauru, e
PEB II (Matemática), na E.E Stela Machado, na cidade de Bauru. Ato dec. 06 /2011.
Acumulação legal.

Iara Aparecida Rodolpho, RG. 16.160.383, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica -
Fundamental do 6º ao 9º ano na EMEF Santa Maria, da Prefeitura Municipal de Bauru e PEB II (Matemática),
da E.E Dr. Luiz Zuiani, na cidade de Bauru. Ato dec. 07/2011
Acumulação legal.

Jesuína Santos Carrilho Lucon, RG. 9.137.453, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica
- Fundamental do 6º ao 9º ano (História), na EMEF Santa Maria, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB
II (História), na E.E Parque Santa Edwirges, na cidade de Bauru. Ato dec. 08 /2011.
Acumulação legal.

Juliana Vigo Moura, RG. 16.434.226-6, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF Santa Maria e Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica - Infantil, na EMEII Maria de Fátima Figueiredo, ambas da Prefeitura Municipal de Bauru. Ato dec.
09 /2011.
Acumulação legal.

Luciane de Oliveira Coelho, RG. 26.767.820-4, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica
- Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF Santa Maria, da Prefeitura Municipal de Bauru, e Professora de
Educação Infantil, na EMEI Pilar Silva Padilha, na cidade de Agudos. Ato dec. 10 /2011.
Acumulação legal.

Marcelo dos Santos Carneiro, RG. 25.312.571-3, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica
- Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF Santa Maria e Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica - Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF José Francisco Junior, ambas da Prefeitura Municipal de
Bauru. Ato dec. 11 /2011.
Acumulação legal.

Renata Vasconcellos Sanchez Orosco, RG. 30.833.062-6, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica - Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF Santa Maria e Especialista em Educação – Professora de
Educação Básica - Infantil, na EMEII José Toledo Filho (CAIC), ambas da Prefeitura Municipal de Bauru.
Ato dec. 12 /2011.
Acumulação legal.

Rose Mary Nunes Diogo, RG. 10.620.510-9, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF Santa Maria e Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica - Especial, na EMEI Isaac Portal Roldan, ambas da Prefeitura Municipal de Bauru. Ato dec. 13 /
2011.
Acumulação legal.

Silvana Maria Lozano Verdó, RG. 13.341.140, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica
- Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF Santa Maria, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB II, na E.E
Prof. Walter Barreto, na cidade de Bauru. Ato dec. 14 /2011.
Acumulação legal.

Sorania Moreno Lopes, RG. 18.032.934-0, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF Santa Maria, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB I, na E.E
Professora Mercedes Paz Bueno, na cidade de Bauru. Ato dec. 15 /2011.
Acumulação legal.

Tania Maria Venturin Sgorlon, RG. 16.873.934, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica
- Fundamental do 6º ao 9º ano (Geografia), na EMEF Santa Maria, da Prefeitura Municipal de Bauru, e
PEB II (Geografia), na E.E Ernesto Monte, na cidade de Bauru. Ato dec. 16 /2011.
Acumulação legal.

Valdirene C. de Oliveira, RG. 28.783.385-9, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica -
Especial, na EMEF Santa Maria, da Prefeitura Municipal de Bauru, e Especialista em Educação – Professora
de Educação Básica - Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF Lourdes de Oliveira Colnaghi, na cidade de
Bauru. Ato dec. 17 /2011.
Acumulação legal.

Alexsandra Jabur Lot Rodrigues, RG 18.221.612-3, Especialista em Gestão Escolar – Diretor de Escola
de Ensino Fundamental, na EMEF  Nacilda de Campos, da Prefeitura Municipal de Bauru e PEB II,
(História) na E.E João Maringoni, na cidade de Bauru. Ato dec. 18 /2011.
Acumulação legal.

Ana Carolina Greatti, RG 29.476.125-1, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF Nacilda de Campos e Professora de Educação Básica – Fundamental
do 1º ao 5º ano, na EMEF NER Lydia Alexandrina Nava Cury, ambas da Prefeitura Municipal de Bauru.
Ato dec. 19 /2011.
Acumulação legal.

Ana Flávia de Oliveira Scarelli, RG 25.920.221-6, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 6º ao 9º ano (Matemática), na EMEF Nacilda de Campos, da Prefeitura Municipal
de Bauru e PEB II, (Matemática), na E.E. Parque Santa Edwirges, na cidade de Bauru. Ato dec. 20 /2011.
Acumulação legal.

Ana Maria Fernandes Itajubá Baravieira, RG 28.987.277-7, Especialista em Educação-Professora de
Educação Básica – Fundamental do 6º ao 9º ano (Ciências), na EMEF Nacilda de Campos e Especialista
em Educação – Professora de Educação Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano na EMEF Nacilda de
Campos, ambas da Prefeitura Municipal de Bauru. Ato dec. 05/2011.
Acumulação legal.

Anderlaine Mereide da Silva Furquim, RG 29.476.170-6, Especialista em Educação –Professora de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano , na EMEF Nacilda de Campos, da Prefeitura Municipal de Bauru, e
PEB I, na E.E. Joaquim Rodrigues Madureira, na cidade de Bauru.  Ato dec. 21/2011.
Acumulação legal.

Anette Mereb Calhau, RG 5.646.458-7, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica –
Fundamental do 6º ao 9º ano (Português), na EMEF Nacilda de Campos, da Prefeitura Municipal de Bauru,
e PEB II, (Língua Portuguesa), na E. E. Dr. Carlos Chagas, na cidade de Bauru. Ato dec. 22/2011.
Acumulação legal.

Lourdes de Fátima Garcia Giatti, RG 8.855.379, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Especial, na EMEF Nacilda de Campos, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB II, Classe
Especial, na E.E. Prof. José Ranieri, na cidade de Bauru. Ato dec. 23/2011.
Acumulação legal.

Luciane Rodrigues da Costa, RG 26.822.835-8, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica
– Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF Nacilda de Campos, da Prefeitura Municipal de Bauru, e Professora
Auxiliar do Desenvolvimento Infantil, na Creche Escola Maria de Nazaré, na cidade de Agudos.  Ato dec.
24/2011.
Acumulação legal.

Luiz Antonio Galvão de França, RG 6.960.830-1, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica – Fundamental do 6º ao 9º ano (Português), na EMEF Nacilda de Campos, da Prefeitura Municipal
de Bauru, e PEB II, (Português), na E.E. Prof. José Aparecido Guedes de Azevedo, na cidade de Bauru. Ato
dec. 25/2011.
Acumulação legal.

Maria Cristina Mariano Bricks, RG 14.319.507-5, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 6º ao 9º ano (Arte), na EMEF Nacilda de Campos e Especialista em Educação –
Professora de Educação Básica – Fundamental do 6º. Ao 9º. Ano, (Arte), na EMEF Prof. José Romão,
ambas da Prefeitura Municipal de Bauru. Ato dec. 26 /2011.
Acumulação legal.

Rosana Faria Prestes Matos Redondo, RG 21.529.533, Especialista em Educação-Professora de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF Nacilda de Campos, da Prefeitura Municipal de Bauru, e
PEB I, na E.E Torquato Minhoto, na cidade de Bauru.  Ato dec. 27/2011.
Acumulação legal.
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Sandra Regina Hortolani Rodrigues, RG 17.116.963-3, Especialista em Educação-Professora de Educação
Básica – Especial, na EMEF Nacilda de Campos, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB I, na E.E Prof.ª
Marta Aparecida Hjertquist Barbosa, na cidade de Bauru.  Ato dec. 28 /2011.
Acumulação legal.

Sílvia Cristina Pirola Cerigatto, RG 12.632.005-6, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF Nacilda de Campos e Especialista em Educação – Professora
de Educação Básica – Infantil, na EMEII Hubert Rademakers, ambas da Prefeitura Municipal de Bauru.
Ato dec. 29 /2011.
Acumulação legal.

Simone Marques de Andrade, RG 40.552.381-6, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF Nacilda de Campos e Especialista em Educação Adjunto
– Professor Substituto de Educação Básica – Fundamental, na EMEF Dirce Boemer Guedes de Azevedo,
ambas da Prefeitura Municipal de Bauru. Ato dec. 30/2011.
Acumulação legal.

Vislene Regina de Oliveira, RG 34.195.131-6, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica
– Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF Nacilda de Campos e Especialista em Educação – Professora de
Educação Básica – Infantil, na EMEII Etelvina de Araújo Almeida, ambas da Prefeitura Municipal de
Bauru. Ato dec. 31/2011.
Acumulação legal.

Ana Paula Bernardino, RG. 45.182.317-5, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º Ano, na EMEF Cônego Aníbal Difrância, da Prefeitura Municipal de Bauru, e
PEB I, na E.E Dr. Carlos Chagas, na cidade de Bauru. Ato dec. nº. 32/2011.
Acumulação legal.

Aparecida de Lourdes Bernardes da Silva, RG. 9.914.676-9, Especialista em Educação – Professora de
Educação Básica – Fundamental do 6º ao 9º Ano (Arte), na EMEF Cônego Aníbal Difrância, da Prefeitura
Municipal de Bauru, e PEB II (Arte), na E.E ‘Dr. Carlos Chagas’, na cidade de Bauru. Ato dec. nº. 33/2011.
Acumulação legal.

Cybelle Cecília Ferreira de Almeida, RG. 25.539.177-8, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º Ano, na EMEF Cônego Aníbal Difrância, da Prefeitura Municipal de
Bauru, e PEB I, na E.E João Pedro Fernandes, na cidade de Bauru. Ato dec. nº. 34/2011.
Acumulação legal.

Eliana Maria Rinaldi Jacobini, RG 11.803.016-4, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 6º ao 9º Ano (Matemática), na EMEF Cônego Aníbal Difrância, da Prefeitura
Municipal de Bauru, e PEB II (Matemática), na E.E Dr. Carlos Chagas, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 35/
2011.
Acumulação legal.

Heloísa Cristina Góes Costa Tourinho, RG 5.628.143, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 6º ao 9º Ano (Português), na EMEF Cônego Aníbal Difrância, da Prefeitura
Municipal de Bauru, e PEB II (Português/Inglês), na E.E Ernesto Monte, na cidade de Bauru. Ato dec. nº.
36/2011.
Acumulação legal.

Iraci Helena dos Santos, RG. 16.826.087, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica –
Fundamental do 6º ao 9º Ano (Português), na EMEF Cônego Aníbal Difrância, da Prefeitura Municipal de
Bauru, e PEB II (Português/ Inglês), na E.E João Maringoni, na cidade de Bauru Ato dec. nº. 37/2011.
Acumulação legal.

João Paulo Castilho Herrera, RG 13.340.548, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 6º ao 9º Ano (Matemática), na EMEF Cônego Aníbal Difrância, da Prefeitura Municipal
de Bauru, e PEB II (Matemática), E.E Carolina Lopes de Almeida, na cidade de Bauru. Ato dec. nº. 38/
2011.
Acumulação legal.

Laila Kassis Garla, RG 8.858.734, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica – Fundamental
do 1º ao 5º Ano, na EMEF Cônego Aníbal Difrância, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB II (Matemática),
na E.E Carolina Lopes de Almeida, na cidade de Bauru. Ato dec. nº. 39/2011.
Acumulação legal.

Luzia Aparecida da Silva, RG. 11.760.053-2, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica –
Fundamental do 6º ao 9º Ano (Ciências), na EMEF Cônego Aníbal Difrância, da Prefeitura Municipal de
Bauru, e PEB II (Ciências), na E.E Guia Lopes, na cidade de Bauru. Ato dec. nº. 40/2011.
Acumulação legal.

Maria Aparecida Rezende Ângelo, RG. 15.258.035, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º Ano, na EMEF ‘Cônego Aníbal Difrância’, da Prefeitura Municipal de
Bauru, e PEB I, na E.E João Pedro Fernandes, na cidade de Bauru. Ato dec. nº. 41/2011.
Acumulação legal.

Maria Helena Soares Lopes Bela, RG. 9.393.530, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º Ano, na EMEF Cônego Aníbal Difrância, da Prefeitura Municipal de
Bauru, e PEB I, na E.E Profª. Iracema de Castro, na cidade de Bauru. Ato dec. nº. 42/2011.
Acumulação legal.

Maria Thereza Camargo Cardoso, RG. 21.686.660, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 6º ao 9º Ano (Matemática), na EMEF Cônego Aníbal Difrância, da Prefeitura
Municipal de Bauru, e PEB II, designada vice-diretora, na E.E João Maringoni, na cidade de Bauru. Ato
dec. nº. 43/2011.
Acumulação legal enquanto perdurar a designação.

Marisa Soares de Oliveira, RG. 13.914.263-0, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica
– Fundamental do 1º ao 5º Ano, na EMEF Cônego Aníbal Difrância, da Prefeitura Municipal de Bauru, e
PEB I – OFA, na E.E Ernesto Monte, e E.E Eduardo Velho Filho e na E.E João Maringoni, todos na cidade
de Bauru. Ato dec. nº. 44/2011.
Acumulação legal.

Marta dos Santos Tormena, RG. 33.808.559-2, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica
– Fundamental do 1º ao 5º Ano, na EMEF Cônego Aníbal Difrância e Especialista em Educação – Professora
de Educação Básica – Infantil, na EMEII Prof. Hubert Rademakers, ambas da Prefeitura Municipal de
Bauru. Ato decisório nº. 45/2011.
Acumulação legal.

Nádia Aparecida Costa, RG. 15.244.186, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica –
Fundamental do 6º ao 9º Ano (Ciências), na EMEF Cônego Aníbal Difrância, da Prefeitura Municipal de
Bauru, e Biologista, no Instituto Lauro de Souza Lima, na cidade de Bauru. Ato dec. nº. 46/2011.
Acumulação legal.

Nathalia de Souza Silva Dalbeto, RG. 32.388.317-5, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º Ano, na EMEF Cônego Aníbal Difrância e Especialista em Educação –
Professora de Educação Básica - Infantil, na EMEII Iara Conceição Vicente, ambas da Prefeitura Municipal
de Bauru. Ato dec. nº. 47/2011.
Acumulação legal.

Regina Maria Almeida Pacheco, RG. 10.179.006-5, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º Ano - Designada Especialista em Gestão Escolar – Diretor de Escola
Substituto de Ensino Fundamental, na EMEF Cônego Aníbal Difrância, da Prefeitura Municipal de Bauru,
e PEB I, na E.E Prof. Henrique Bertoluci, na cidade de Bauru. Ato dec. nº. 48/2011.
Acumulação legal enquanto perdurar a designação.

Rita de Cássia Vila Real, RG. 13.326.893, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica –
Fundamental do 6º ao 9º Ano (Matemática), da EMEF Cônego Aníbal Difrância, da Prefeitura Municipal
de Bauru, e PEB II (Matemática), na E.E João Maringoni, na cidade de Bauru. Ato dec. nº. 49/2011.
Acumulação legal.

Roseli Alves Moreira da Silva, RG. 18.682.541-9, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 6º ao 9º Ano (História), na EMEF Cônego Aníbal Difrância, da Prefeitura Municipal
de Bauru, e Diretora de Escola, na E.E João Maringoni, na cidade de Bauru. Ato dec. nº. 50/2011.
Acumulação legal.

Simone Teresa Teixeira Cassitas, RG. 12.326.701, Especialista em Gestão Escolar – Diretora de Escola
Fundamental – Designada como Diretora de Divisão de Ensino Fundamental, da Prefeitura Municipal de
Bauru e PEB II (Português) na E.E Dr. Carlos Chagas, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 51/2011.
Acumulação legal enquanto perdurar a designação.

Sueli Gomes da Costa, RG. 24.489.298-2, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º Ano, na EMEF Cônego Aníbal Difrância, da Prefeitura Municipal de Bauru, e
PEB II, na E.E. Vereador Antonio Ferreira Menezes, na cidade de Bauru. Ato dec. nº. 52/2011.
Acumulação legal.

Andrea Xavier dos Santos Svizzero, RG 18.813.747-6, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Ivan Engler de Almeida, da Prefeitura Municipal de Bauru
e PEB I, na E.E Prof. Antonio Serralvo Sobrinho, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 53/ 2011.
Acumulação legal.

Edson Ortigoso Romero, RG 16.829.650, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 6º ao 9º ano (Inglês), da EMEF Ivan Engler de Almeida, da Prefeitura Municipal de Bauru
e PEB II (Inglês), na E.E Irmã Arminda Sbrissia, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 54/ 2011.
Acumulação legal.

Elza Maria Faidiga Seabra, RG 17.744.795, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica –
Fundamental do 6º ao 9º ano (Ciências), da EMEF Ivan Engler de Almeida, da Prefeitura Municipal de
Bauru e PEB II, na E.E Major Fraga, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 55/ 2011.
Acumulação legal.

Fátima Rafih, RG 13.787.320-7, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica – Fundamental
do 6º ao 9º ano (Matemática), da EMEF Ivan Engler de Almeida, da Prefeitura Municipal de Bauru e PEB
II (Matemática), na E.E Prof. José Aparecido Guedes de Azevedo e na E.E Prof. Christino Cabral, na cidade
de Bauru. Ato dec. nº 56/ 2011.
Acumulação legal.

Grasiela Conceição Gonçalves de Lima, RG 32.588.207, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 6º ao 9º ano (Arte), da EMEF Ivan Engler de Almeida, da Prefeitura Municipal de
Bauru e PEB II (Arte), na E.E Prof. Antonio Serralvo Sobrinho, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 57/ 2011.
Acumulação legal.
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Isabel Cristina Vaz Pinto Santos, RG 18.033.001, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 6º ao 9º ano (Ciências), da EMEF Ivan Engler de Almeida, da Prefeitura Municipal
de Bauru e PEB II (Ciências), na E.E Prof. Ayrton Busch e na E.E Prof. Christino Cabral, na cidade de
Bauru. Ato dec. nº 58/2011.
Acumulação legal.

Izabel Cristina Rodondo Pina, RG 12.329.212-8, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 6º ao 9º ano (Português), da EMEF Ivan Engler de Almeida, da Prefeitura Municipal
de Bauru e PEB II (Português), na E.E Joaquim Rodrigues Madureira, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 59/
2011.
Acumulação legal.

José Vitor Fernandes Bertizoli, RG 33.193.091-2, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 6º ao 9º ano (Arte), da EMEF Ivan Engler de Almeida”, da Prefeitura Municipal
de Bauru e PEB II (Arte), na E.E Prof. Eduardo Velho, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 60/ 2011.
Acumulação legal.

Luciene Sierra Maximino, RG. 18.534.099-4, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica
– Fundamental do 6º ao 9º ano (Português) da EMEF Ivan Engler de Almeida e Especialista em Educação
- Professora de Educação Básica – Infantil na EMEI Antonio Guedes de Azevedo, ambas da Prefeitura
Municipal de Bauru, designada assistente de direção na EMEF Dirce Boermer Guedes de Azevedo. Ato
dec. nº 61/2011
Acumulação legal enquanto perdurar a designação.

Nilza Ferreira Ramos, RG 27.150.913-2, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF “Ivan Engler de Almeida”, da Prefeitura Municipal de Bauru e PEB
II, na E.E Prof. Eduardo Velho, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 62/ 2011.
Acumulação legal.

Regina Helena Souto de Almeida, RG 9.490.772-9, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 6º ao 9º ano (Educação Física), da EMEF Ivan Engler de Almeida, da Prefeitura
Municipal de Bauru e Educadora Profissional, na E.E Profª. Ada Cariane Avalone, na cidade de Bauru. Ato
dec. nº 63/ 2011.
Acumulação legal.

Rosangela Aparecida Castilho dos Santos Morais, RG 34.038.374-4, Especialista em Educação – Professora
de Educação Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Ivan Engler de Almeida e Especialista em
Educação – Professora de Educação Básica - Infantil, na EMEII Maria Helena Piçolato Amantini, ambas da
Prefeitura Municipal de Bauru. Ato dec. nº 64/ 2011.
Acumulação legal.

Sérgio Vital da Silva, RG 17.805.858, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 6º ao 9º ano (Matemática), da EMEF Ivan Engler de Almeida, da Prefeitura Municipal de
Bauru e PEB II (Matemática), na E.E Joaquim Rodrigues Madureira, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 65/
2011.
Acumulação legal.

Alex Batalha Machado da Silva, RG 22.416.528-8, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Profª. Dirce Boemer Guedes de Azevedo, da Prefeitura
Municipal de Bauru, e PEB II (Educação Física), na E.E. Prof. Antônio Xavier de Mendonça, na cidade de
Bauru. Ato dec. nº 66/2011.
Acumulação legal.

Ana Maria de Oliveira Bento, RG 6.960.313-3, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica
– Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Profª. Dirce Boemer Guedes de Azevedo, da Prefeitura Municipal
de Bauru, e PEB I, na E.E. Profª. Ana Rosa Z. D’Annunziata, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 67/2011.
Acumulação legal.

Ângela Maria Cardozo Parmegiani, RG 19.421.025-X, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Profª. Dirce Boemer Guedes de Azevedo, da Prefeitura
Municipal de Bauru, e PEB I, na E.E. Prof. José Ranieri, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 68/2011.
Acumulação legal.

Fernanda Aline Bergamo Baio, RG 34.194.980-2, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Profª. Dirce Boemer Guedes de Azevedo, da Prefeitura
Municipal de Bauru, e PEB I, na E.E. Prof. Silvério São João, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 69/2011.
Acumulação legal.

Ghislaine Teixeira de Macedo, RG 52.074.498-6, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica
– Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Profª. Dirce Boemer Guedes de Azevedo, da Prefeitura Municipal
de Bauru, e Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, na
EMEF Profª. Dirce Boemer Guedes de Azevedo, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 70/2011.
Acumulação legal.

Ivanete Santos da Rocha, RG 13.903.262-9, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Profª. Dirce Boemer Guedes de Azevedo, da Prefeitura Municipal
de Bauru, e PEB I, na E.E. Prof. José Viranda, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 71/2011.
Acumulação legal.

Josilaine Aparecida dos Santos, RG 27.132.502-1, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Profª. Dirce Boemer Guedes de Azevedo, da Prefeitura
Municipal de Bauru, e PEB I na E.E. Prof. José Ranieri, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 72/2011.
Acumulação legal.

Maria Amélia Munhoz, RG 11.209.385-1, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Profª. Dirce Boemer Guedes de Azevedo, da Prefeitura Municipal
de Bauru, e Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Infantil, na EMEII Iara Conceição
Vicente, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 73/2011.
Acumulação legal.

Maria de Fátima Cavalcanti Monteiro, RG 12.741.217-7, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Profª. Dirce Boemer Guedes de Azevedo, da Prefeitura
Municipal de Bauru, e PEB II (Português), na E.E. Prof. Eduardo Velho Filho, na cidade de Piratininga. Ato
dec. nº 74/2011.
Acumulação legal.

Nilda Belíssimo Massa, RG 18.475.893-2, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Profª. Dirce Boemer Guedes de Azevedo, da Prefeitura Municipal
de Bauru, e Professor de Ensino Educacional, na EMEF Prof. Luiz Odassi Neto, na cidade de Agudos. Ato
dec. nº 75/2011.
Acumulação legal.

Alessandra Venâncio Zulian, RG 27.442.590-7, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica
– Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Alzira Cardoso, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB II
(Português), na E.E Profª Carolina Lopes de Almeida, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 76/2011.
Acumulação legal.

Ana Cláudia Sampaio Lipe Pinheiro, RG 24.850.178-1, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Especial da EMEF Alzira Cardoso e Especialista em Educação – Professora de Educação Básica
– Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF NER Lydia Alexandrina Nava Cury, ambas da Prefeitura Municipal
de Bauru Bauru. Ato dec. nº 77/2011.
Acumulação legal.

Andréa Cristina Brosco de Freitas, RG 29.503.271-6, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Alzira Cardoso e Especialista em Educação – Professora
de Educação Básica - Infantil, na EMEI Maria da Conceição Coimbra Gelonese, ambas da Prefeitura
Municipal de Bauru. Ato dec. nº 78/2011.
Acumulação legal.

Cleuza Alves da Silva, RG 17.916.395-4, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Alzira Cardoso, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB I, na E.E
Profª Ana Rosa Z. D’Annunziata, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 79/2011.
Acumulação legal.

Cristianini Janaina Ferreira dos Santos, RG 34.196.076-7, Especialista em Educação – Professora de
Educação Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Alzira Cardoso, da Prefeitura Municipal de
Bauru, e PEB I, na E.E Profª Iracema de Castro Amarante, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 80/2011.
Acumulação legal.

Daniela de Barros Negrão Grijo, RG 30.954.245-5, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Alzira Cardoso e Especialista em Educação – Professora
de Educação Básica - Infantil, na EMEI Profª Valéria de Oliveira Asenjo, ambas da Prefeitura Municipal de
Bauru. Ato dec. nº 81/2011.
Acumulação legal.

Lenice Santos Furquim, RG 30.954.298-4, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica –
Especial – da EMEF Alzira Cardoso e Especialista em Educação – Professora de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF Thereza Tarzia, ambas da Prefeitura Municipal de Bauru Ato dec.
nº 82/2011.
Acumulação legal.

Luzia de Fátima Machado Zerbinatti, RG 19.812.189-1, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Alzira Cardoso, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB
I, na E.E Torquato Minhoto, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 83/2011.
Acumulação legal.

Michelle Cristina Munhoz Di Flora Oliveira, RG 25.312.177-2, Especialista em Educação – Professora de
Educação Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Alzira Cardoso e Especialista em Educação –
Professora de Educação Básica - Infantil, na EMEI Maria de Fátima Lima de Figueiredo ambas da Prefeitura
Municipal de Bauru. Ato dec. nº 84/2011.
Acumulação legal.

Neusa Moreira de Sousa Leite, RG 26.739.878-5, Especialista em Educação – Professora de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Alzira Cardoso, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB
I, na E.E João Maringoni, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 85/2011.
Acumulação legal.
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Priscila Lellis Krupelis, RG 32.543.876-6, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Alzira Cardoso, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB II (Arte),
na E.E Prof. João Simões Neto, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 86/2011.
Acumulação legal.

Sumaya Maria dos Santos, RG 7.572.329, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Alzira Cardoso, da Prefeitura Municipal de Bauru, PEB II (Química
e Matemática) na E.E Major Fraga e PEB II (Química e Física) na E.E “Profª Ada Cariani Avalone ambas na
cidade de Bauru. Ato dec. nº 87/2011.
Acumulação legal.

Adriana Cszasola Miqueloni, RG 30.622.965-1, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica
– Fundamental do 1º ao 5º Ano, da EMEF Thereza Tarzia – Ir. Rosamaria Tarzia  e Especialista em Educação
Adjunto – Professora Substituta de Educação Básica – Infantil, na EMEI Professor Carlos Correa Viana,
ambas da Prefeitura Municipal de Bauru. Ato dec. nº 88 /2011.
Acumulação legal.

Cilene Bruschi da Silva Santos, RG 29.405.679-8, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º Ano, da EMEF Thereza Tarzia – Ir. Rosamaria Tarzia, da Prefeitura
Municipal de Bauru e PEB I na E.E “Profª Ada Cariani Avalone”, na cidade de Bauru. Ato dec. 89/2011.
Acumulação legal.

Daniela Cristina Derêncio de Lima, RG 33.809.587-1, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º Ano, da EMEF Thereza Tarzia – Ir. Rosamaria Tarzia e Especialista em
Educação – Professor de Educação Básica – Fundamental do 1º ao 5º Ano na EMEF Thereza Tarzia – Ir.
Rosamaria Trazia, da Prefeitura Municipal de Bauru. Ato dec. 90/2011.
Acumulação legal.

Deisimar Tobias Santos Almeida, RG 17.806.227, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º Ano, da EMEF Thereza Tarzia – Ir. Rosamaria Tarzia da Prefeitura
Municipal de Bauru e PEB II (Geografia) na E.E João Maringoni, na cidade de Bauru. Ato dec. 16/2011.
Acumulação legal.

Ilvete Rodrigues Galego, RG 19.197.891, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º Ano, da EMEF Thereza Tarzia – Ir. Rosamaria Tarzia da Prefeitura Municipal de
Bauru e PEB I na E.E Salvador Filardi, na cidade de Bauru. Ato dec. 91/2011.
Acumulação legal.

Juliana Maria Cantatore Kamimura Ferreira, RG 30.954.430-0 Especialista em Educação – Professor de
Educação Básica – Fundamental do 1º ao 5º Ano, da EMEF Thereza Tarzia – Ir. Rosamaria Tarzia da
Prefeitura Municipal de Bauru e PEB I na E.E Prof. Henrique Bertolucci, na cidade de Bauru. Ato dec. 92/
2011.
Acumulação legal.

Maria Martha Martins Ferraz, RG 6.397.914-7, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica
– Fundamental do 1º ao 5º Ano, da EMEF Thereza Tarzia – Ir. Rosamaria Tarzia da Prefeitura Municipal de
Bauru e PEB II (Arte), na E.E Prof Walter Barreto Melchert, na cidade de Bauru. Ato dec. 93/2011.
Acumulação legal.

Nereide Braz dos Santos, RG 21.890.236-0, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º Ano, da EMEF Thereza Tarzia – Ir. Rosamaria Tarzia da Prefeitura Municipal de
Bauru e PEB I na E.E Profª Iracema Castro Amarante, na cidade de Bauru. Ato dec. 94/2011.
Acumulação legal.

Renata Pereira Franco, RG 42.158.393-9, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º Ano, da EMEF Thereza Tarzia – Ir. Rosamaria Tarzia da Prefeitura Municipal de
Bauru e PEB I na E.E Joaquim Rodrigues Madureira, na cidade de Bauru. Ato dec. 95/2011.
Acumulação legal.

Sandra Mara da Silva Granha, RG 16.827.273-8, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica
– Fundamental do 1º ao 5º Ano, da EMEF Thereza Tarzia – Ir. Rosamaria Tarzia da Prefeitura Municipal de
Bauru e PEB I na E.E Profª Marta Aparecida Hjertqueist Barbosa, na cidade de Bauru. Ato dec. 96/2011.
Acumulação legal.

Aline Martins Coelho, RG 30.479.785-6, Especialista em Educação - Professora de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Etelvino Rodrigues Madureira e Especialista em Educação - Professor
de Educação Básica - Especial, da EMEF Maria Chaparro Costa, ambas da Prefeitura Municipal de Bauru.
Ato dec. nº 97/2011.
Acumulação legal.

Ana Laura Bertuzzo Ros, RG 35.276.628-1, Especialista em Educação - Professor de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Etelvino Rodrigues Madureira da Prefeitura Municipal de Bauru,
e PEB I, na E.E Profª Iracema de Castro Amarante, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 98 /2011.
Acumulação legal.

Ana Maria Quinezi, RG 16.434.275-8, Especialista em Educação - Professor de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Etelvino Rodrigues Madureira da Prefeitura Municipal de Bauru,
e PEB II (Artes), na E.E Profª Ada Cariani Avalone, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 99 /2011.
Acumulação legal.

André Luis Cordeiro Garcia, RG. 41.463.728-8, Especialista em Educação - Professor de Educação Básica
- Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Etelvino Rodrigues Madureira e Especialista em Educação -
Professor de Educação Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF. Etelvino Rodrigues Madureira,
ambas da Prefeitura Municipal de Bauru. Ato dec. nº 100 /2011.
Acumulação legal.

Angela Maria Ramos, RG 13.501.545, Especialista em Educação - Professor de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Etelvino Rodrigues Madureira e Especialista em Educação - Professor
de Educação Básica – Jovens e Adultos, do Centro Educacional de Jovens e Adultos, ambas da Prefeitura
Municipal de Bauru. Ato dec. nº 101/2011.
Acumulação legal.

Elenita Alves Lippe, RG 19.541.921-2, Especialista em Educação - Professora de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Etelvino Rodrigues Madureira da Prefeitura Municipal de Bauru,
e PEB II (Artes), na E.E Joaquim Rodrigues Madureira, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 102 /2011.
Acumulação legal.

Fernanda Marcela Delgado Palomo, RG 33.098.180-8, Especialista em Educação - Professor de Educação
Básica - Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Etelvino Rodrigues Madureira da Prefeitura Municipal de
Bauru, e PEB I, na E.E. João Maringoni, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 103 /2011.
Acumulação legal.

Gisleine Luchiari Baraldi Beghini, RG 6.591.771, Especialista em Educação - Professor de Educação Básica
- Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Etelvino Rodrigues Madureira da Prefeitura Municipal de Bauru,
e PEB I, na E.E Prof. Francisco Antunes, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 104 /2011.
Acumulação legal.

Jeruza Karla Garcia Giatti RG 35.276.794-7, Especialista em Educação - Professora de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Etelvino Rodrigues Madureira e Especialista em Educação - Professor
de Educação Básica - Infantil, da EMEII Aida Tibiriça Borró, ambas da Prefeitura Municipal de Bauru. Ato
dec. nº 105/2011.
Acumulação legal.

Luci Genoveva Coelho Rosa, RG 8.548.849-5, Especialista em Educação - Professor de Educação Básica
- Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Etelvino Rodrigues Madureira da Prefeitura Municipal de Bauru,
e PEB I, na E.E Prof. Luiz Braga, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 106 /2011.
Acumulação legal.

Patrícia Guerra Miranda, RG 22.953.593-8, Especialista em Educação - Professor de Educação Básica -
Especial, da EMEF Etelvino Rodrigues Madureira e Especialista em Educação - Professor de Educação
Básica – Jovens e Adultos, do Centro Educacional de Jovens e Adultos, ambas da Prefeitura Municipal de
Bauru. Ato dec. nº 107 /2011.
Acumulação legal.

Renata Alessandra Martiano Roda, RG 30.524.002-X, Especialista em Educação - Professor de Educação
Básica - Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Etelvino Rodrigues Madureira e Especialista em Educação
- Professor de Educação Básica - Infantil, da EMEI Dorival Teixeira de Godoy, ambas da Prefeitura Municipal
de Bauru. Ato dec. nº 108 /2011.
Acumulação legal.

Renata Dalbem Juliani, RG 22.010.962-X, Especialista em Educação - Professor de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Etelvino Rodrigues Madureira e Especialista em Educação - Professor
de Educação Básica - Infantil, na EMEI Orlando Silveira Martins, ambas da Prefeitura Municipal de Bauru.
Ato dec. nº 109/2011
Acumulação legal.

Renata Rodrigues Costa, RG 27.003.032-3, Especialista em Educação - Professor de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Etelvino Rodrigues Madureira e Especialista em Educação - Professor
de Educação Básica - Especial da EMEI Profª Márcia de Almeida Bighetti, ambas da Prefeitura Municipal
de Bauru. Ato dec. nº 110 /2011.
Acumulação legal.

Rita de Cássia dos Santos Lopes, RG 16.826.106-6, Especialista em Educação - Professor de Educação
Básica - Especial, da EMEF Etelvino Rodrigues Madureira da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB II
(Psicologia) na E.E. Prof. Edison Bastos Gasparini, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 111 /2011.
Acumulação legal.

Ana Beatriz Buoso Marcelino, RG: 32.690.930-8, Especialista em Educação - Professor de Educação Básica
– Fundamental (Arte), da EMEF Profª. Claudete da Silva Vecchi, da Prefeitura Municipal de Bauru e PEB
II (Arte), na E.E Prof. José Viranda, na cidade de Bauru. Ato dec. nº. 112/2011.
Acumulação legal.

Elisete de Freitas Costa Araújo, RG: 17.115.407-1, Especialista em Educação - Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Profª. Claudete da Silva Vecchi e Especialista em Educação
- Professor de Educação Básica – Infantil, na EMEII Maria Helena Piçolato Amantini, ambas da Prefeitura
Municipal de Bauru. Ato dec. nº. 113/2011.
Acumulação legal.
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Josiane Madalena Crissafolli, RG: 27.003.425-0, Especialista em Educação - Professor de Educação Básica
– Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Profª. Claudete da Silva Vecchi e Especialista em Educação -
Professor de Educação Básica – Especial, na EMEF “Profª. Claudete da Silva Vecchi, ambas da Prefeitura
Municipal de Bauru. Ato dec. nº. 114/2011.
Acumulação legal.

Lilian Mara Campos Carvalho, RG: 29.044.407-X, Especialista em Educação - Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Profª. Claudete da Silva Vecchi, da Prefeitura Municipal
de Bauru e PEB I, na E.E. Profª. Marta Aparecida Hjertquist Barbosa, na cidade de Bauru. Ato dec. nº.115/
2011.
Acumulação legal.

Luciana Cristina Dias, RG: 22.685.113-8, Especialista em Educação - Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Profª. Claudete da Silva Vecchi, e Especialista em Educação -
Professor de Educação Básica – Especial, no Centro Educacional de Jovens e Adultos, ambas da Prefeitura
Municipal de Bauru, ato dec. nº. 116/2011.
Acumulação legal.

Maria Juceli Andrioli de Mira, RG: 16.829.207-5, Especialista em Educação - Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Profª. Claudete da Silva Vecchi, da Prefeitura Municipal
de Bauru e Profª. do Ensino Fundamental I, na EMEFEI e Creche Vereador José Octaviani Filho, na cidade
de Agudos. Ato dec. nº. 117/2011.
Acumulação legal.

Maria Magda Zaia Pereira, RG: 9.004.694-8, Especialista em Educação - Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Profª. Claudete da Silva Vecchi, da Prefeitura Municipal de Bauru
e PEB- II (Sociologia e Filosofia), na E.E. Prof. Eduardo Velho Filho, na cidade de Piratininga, PEB. II
(Sociologia e Filosofia), na E.E. Padre João Batista de Aquino, na cidade de Agudos e PEB. II (Sociologia),
na E.E. Prof. Walter Barreto Melchert, na cidade de Bauru. Ato dec. nº. 118/2011.
Acumulação legal.

Salete Maria de Lima, RG: 13.953.957, Especialista em Educação - Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Profª. Claudete da Silva Vecchi, da Prefeitura Municipal de Bauru
e PEB II, na E.E. Profª. Mercedes Paz Bueno, na cidade de Bauru. Ato dec. nº. 119/2011.
Acumulação legal.

Silvia Helena Costa Ribeiro Almeida, RG: 33.816.054-1, Especialista em Educação - Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Profª. Claudete da Silva Vecchi e Especialista em Educação
- Professor de Educação Básica – Fundamental – 1º ao 5º ano, na EMEF Profª. Claudete da Silva Vecchi,
ambas da Prefeitura Municipal de Bauru. Ato dec. nº.120/2011.
Acumulação legal.

Silvia Maria Juliano Marcondes, RG: 16.452.080-6, Especialista em Educação - Professor de Educação
Básica – Especial, da EMEF Profª. Claudete da Silva Vecchi, da Prefeitura Municipal de Bauru e PEB II
(Educação Especial), na E.E. Prof. José Viranda, na cidade de Bauru. Ato dec. nº. 121/2011.
Acumulação legal.

Vanessa Marcuci, RG: 33.595.226-4, Especialista em Educação - Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Profª. Claudete da Silva Vecchi, da Prefeitura Municipal de Bauru
e Especialista em Educação - Professor de Educação Básica – Infantil, na EMEII Giselle Marie Savi Seixas
Pinto, ambas da Prefeitura Municipal de Bauru. Ato dec. nº. 122/2011.
Acumulação legal.

Vanessa Pereira da Silva, RG: 43.446.629-3, Especialista em Educação - Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Profª. Claudete da Silva Vecchi, da Prefeitura Municipal de Bauru
e Especialista em Educação - Professor de Educação Básica – Infantil, na EMEII Márcia Andaló M. de
Carvalho, ambas da Prefeitura Municipal de Bauru Ato dec. nº. 123/2011.
Acumulação legal.

Ana Lídia Gazza Medina, RG. 19.198.809-1, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Prof. Geraldo Arone e Especialista em Educação – Professor de
Educação Básica – Infantil, na EMEI Roberval Barros, ambas da Prefeitura Municipal de Bauru. Ato dec.
nº 124/2011.
Acumulação legal.

Andréia Duarte Zanconato, RG. 33.809.826-4, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica
– Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Prof. Geraldo Arone e Especialista em Educação – Professor de
Educação Básica – Infantil, na EMEII Márcia Andaló Mendes de Carvalho, ambas da Prefeitura Municipal
de Bauru. Ato dec. nº 125/2011.
Acumulação legal.

Anie Simone Favoretto Ramos Duchatsch, RG. 19.200.635-6, Especialista em Educação – Professor de
Educação Básica – Especial, da EMEF Prof. Geraldo Arone e Especialista em Educação – Professor de
Educação Básica – Infantil, na EMEI Antonio Guedes de Azevedo, ambas da Prefeitura Municipal de
Bauru. Ato dec. nº 126/2011.
Acumulação legal.

Bárbara Rodrigues Takatama, RG. 30.712.881-7, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica
– Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Prof. Geraldo Arone e PEB I, na E.E. Antonio Xavier de Mendonça,
ambas da Prefeitura Municipal de Bauru. Ato dec. nº 127/2011.
Acumulação legal.

Claudia Fernanda Baraviera Gimenes Gandara, RG. 42.020.153-1, Especialista em Educação – Professor
de Educação Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Prof. Geraldo Arone, da Prefeitura Municipal
de Bauru, e PEB I, na E.E. Marta Aparecida Hjertquist Barbosa, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 128/2011.
Acumulação legal.

Elaine Aparecida Borges Garcia, RG. 19.197.549-7, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica – Especial, da EMEF Prof. Geraldo Arone, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB II (Educação
Especial), na E.E. Vereador Antonio Ferreira de Menezes, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 129/2011.
Acumulação legal.

Flávia Michelle Baraviera Gimenes Gandara, RG. 42.020.270-5, Especialista em Educação – Professor de
Educação Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Prof. Geraldo Arone, da Prefeitura Municipal
de Bauru, e PEB I, na E.E. Marta Aparecida Hjertquist Barbosa, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 130/2011.
Acumulação legal.

Gislaine de Oliveira Rocha, RG. 42.120.191-5, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica
– Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Prof. Geraldo Arone e Especialista em Educação – Professor de
Educação Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF Prof. Geraldo Arone, ambas da Prefeitura
Municipal de Bauru. Ato dec. nº 131/2011.
Acumulação legal.

Karina Marques Torquato da Cunha, RG. 33.808.517-8, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica – Fundamental (Artes), da EMEF Prof. Geraldo Arone, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB II
(Artes), na E.E. Irmã Arminda Sbríssia, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 132/2011.
Acumulação legal.

Lorisnéia da Silva Martinez, RG. 21.278.898, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Prof. Geraldo Arone e Especialista em Educação – Professor de
Educação Básica – Infantil, na EMEI Vera Lúcia Cury Savi, ambas, da Prefeitura Municipal de Bauru. Ato
dec. nº 133/2011.
Acumulação legal.

Luciane Kanako Yamada, RG. 28.550.171-9, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Prof. Geraldo Arone e Especialista em Educação – Professor de
Educação Básica – Infantil, na EMEI Myriam Apparecida de Oliveira, ambas da Prefeitura Municipal de
Bauru. Ato dec. nº 134/2011.
Acumulação legal.

Mara Lúcia Brasil Reis, RG. 21.437.386, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Especial, da EMEF Prof. Geraldo Arone e Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Jovens e Adultos, no Centro Educacional de Jovens e Adultos, ambas da Prefeitura Municipal de Bauru.
Ato dec. nº 135/2011.
Acumulação legal.

Maria Aparecida de Oliveira Santini, RG. 15.506.758-8, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Prof. Geraldo Arone, da Prefeitura Municipal de Bauru, e
PEB II (História), na E.E. Plínio Ferraz, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 136/2011.
Acumulação legal.

Marta Isabel Faria, RG. 20.307.232, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Fundamental
do 1º ao 5º ano, da EMEF Prof. Geraldo Arone e Especialista em Educação – Professor de Educação Básica
– Jovens e Adultos, no Centro Educacional de Jovens e Adultos, ambas da Prefeitura Municipal de Bauru.
Ato dec. nº 137/2011.
Acumulação legal.

Rochelle Fonte Mazetto, RG. 21.531.398, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental (Artes), da EMEF Prof. Geraldo Arone, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB II (Artes),
na E.E. Luiz Carlos Gomes, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 138/2011.
Acumulação legal.

Samanta dos Santos Arruda Ferreira, RG. 27.263.136-X, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Prof. Geraldo Arone e Especialista em Educação – Professor
de Educação Básica – Fundamental, na EMEF Prof. Waldomiro Fantini, ambas da Prefeitura Municipal de
Bauru. Ato dec. nº 139/2011.
Acumulação legal.

Sandra Regina Sobreira Garcia, RG. 27.803.712-4, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Prof. Geraldo Arone, da Prefeitura Municipal de Bauru, e
PEB I, na E.E. Prof. Antonio Serralvo Sobrinho, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 140/2011.
 Acumulação legal.

Talitha Cannever Alvares, RG. 35.276.139-8, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Prof. Geraldo Arone, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB I, na
EMEF Profª Jacyra Motta Mendes, na cidade de Piratininga. Ato dec. nº 141/2011.
Acumulação legal.

Águida Maria da Silva Gomes, RG 13.502.243, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica
- Fundamental (Educação Física), da EMEF Maria Chaparro Costa, da Prefeitura Municipal de Bauru, e
PEB II (Educação Física), na E.E. Prof. José Aparecido Guedes de Azevedo, na cidade de Bauru. Ato dec.
nº 142/2011.
Acumulação legal.
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Audrey Rodrigues dos Santos Dias, RG 43.530.337-5, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Maria Chaparro Costa, e Especialista em Educação –
Professora de Educação Básica - Infantil, na EMEI Antonio Daibem, ambas da Prefeitura Municipal de
Bauru. Ato dec. nº 143/2011.
Acumulação legal.

Ana Maria Ponce, RG 30.808.306-4, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Maria Chaparro Costa e Especialista em Educação – Professor de
Educação Básica - Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF NER Lydia Alexandrina Nava Cury, ambas da
Prefeitura Municipal de Bauru. Ato dec. nº 144/2011.
Acumulação legal.

Carla Renata Rossetto, RG 25.490.479-8, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Maria Chaparro Costa, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB I,
na E.E. Prof. Antonio Xavier de Mendonça, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 145/2011.
Acumulação legal.

Cássia Aparecida Vieira Souza Castilho, RG 16.827.400-0, Especialista em Educação – Professor de
Educação Básica - Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Maria Chaparro Costa, da Prefeitura Municipal
de Bauru, e PEB I, na E.E Prof. José Viranda, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 146/2011.
Acumulação legal.

Edileide Ferreira de Lima, RG 18.678.397-8, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Maria Chaparro Costa, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB I,
na E.E Torquato Minhoto, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 147/2011.
Acumulação legal.

Eliane Inês Fuzetti Elorza, RG 12.329.206-2, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Maria Chaparro Costa, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB I,
na E.E Luiz Carlos Gomes, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 148/2011.
Acumulação legal.

Esny Gonçalves Diniz, RG 22.033.026-8, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Maria Chaparro Costa, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB I,
na E.E Luiz Carlos Gomes, na cidade de Bauru. Ato dec. nº149/2011.
Acumulação legal.

Fernanda Aline Colenzio Levorato, RG 40.963.315-X, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica - Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Maria Chaparro Costa, da Prefeitura Municipal de Bauru,
e PEB I, na E.E Prof. Henrique Bertolucci, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 150/2011.
Acumulação legal.

Isabel Gimenez, RG 14.326.728, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica - Fundamental
do 1º ao 5º ano, da EMEF Maria Chaparro Costa e Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica - Infantil, na EMEI Vera Lúcia Cury Savi, ambas da Prefeitura Municipal de Bauru. Ato dec. nº 151/
2011.
Acumulação legal.

Josiane Faxina, RG 41.518.762-X, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Fundamental
do 1º ao 5º ano, da EMEF Maria Chaparro Costa, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB I, na E.E Prof.
Henrique Bertolucci, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 152/2011.
Acumulação legal.

Juliana de Oliveira Barbosa, RG 34.195.125-0, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica
- Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Maria Chaparro Costa, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB
I, na E.E Profª Marta Aparecida Hjertquist Barbosa, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 153/2011.
Acumulação legal.

Lucia Helena de Barros Fonseca, RG 6.123.894, Aposentada, Especialista em Educação – Professora de
Educação Básica - Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Maria Chaparro Costa, da Prefeitura Municipal
de Bauru, e PEB I, na E.E Prof. Francisco Antunes, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 154/2011.
Acumulação legal.

Luciana Aparecida da Cunha Barbosa, RG 33.193.441-3, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Maria Chaparro Costa e Especialista em Educação –
Professor de Educação Básica - Infantil, na EMEII Venancio Ramalho Guedes de Azevedo, ambas da
Prefeitura Municipal de Bauru. Ato dec. nº 155/2011.
Acumulação legal.

Luciana Sichiere Maximino, RG 19.283.763-1, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica
– Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Maria Chaparro Costa, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB.
I, na E.E Profª Sebastiana Valdiria Pereira da Silva, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 156/2011.
Acumulação legal.

Marilde de Deus Martins de Almeida, RG 1.423.159, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Maria Chaparro Costa, da Prefeitura Municipal de Bauru,
e PEB II (Ciências), na E.E Prof. José Viranda, e PEB II, na E.E Guia Lopes, na cidade de Bauru. Ato dec.
nº 157/2011.
Acumulação legal.

Marilia Barreto do Amaral Camargo, RG 29.910.950-1, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica - Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Maria Chaparro Costa e Especialista em Educação –
Professor de Educação Básica do 1º ao 5º ano, na EMEF Maria Chaparro Costa, ambas da Prefeitura
Municipal de Bauru, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 158/2011.
Acumulação legal.

Milena Aparecida Vendramini Sato, RG 34.195.922-4, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica - Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Maria Chaparro Costa e Especialista em Educação –
Professor de Educação Básica do 1º ao 5º ano, na EMEF Maria Chaparro Costa, ambas da Prefeitura
Municipal de Bauru. Ato dec. nº 159/2011.
Acumulação legal.

Natália Gavaldão, RG 34.856.033-3, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Maria Chaparro Costa, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB I,
na E.E Prof. Henrique Bertolucci, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 160/2011.
Acumulação legal.

Priscila de Meneses Silva, RG 33.724.523-X, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Maria Chaparro Costa, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB I,
na E.E Profª Marta Aparecida Hjertquist Barbosa, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 161/2011.
Acumulação legal.

Priscilla Carrara, RG 35.276.626-8, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica - Fundamental
do 1º ao 5º ano, da EMEF Maria Chaparro Costa, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB I, na E.E Prof.
José Ranieri, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 162/2011.
Acumulação legal.

Ana Paula Escudero, RG 33.327.028-9, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano da EMEF Profª Lourdes de Oliveira Colnaghi e Especialista em Educação –
Professor de Educação Básica – Infantil, na EMEI Carlos Corrêa Viana, ambas da Prefeitura Municipal de
Bauru. Ato dec. nº 163/2011.
Acumulação legal.

Claudia de Oliveira Lazari, RG 21.333.291-7, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano da EMEF Profª Lourdes de Oliveira Colnaghi, da Prefeitura de Bauru e PEB
I, na E.E. Profª Ana Rosa Zuicker D’Annuziata, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 164/2011.
Acumulação legal.

Daniela Ferraz Vallim, RG 20.928.631-3, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano da EMEF Profª Lourdes de Oliveira Colnaghi e Especialista em Educação –
Professor de Educação Básica – Infantil, na EMEI Maria Rosa da Conceição Lima, ambas da Prefeitura
Municipal de Bauru. Ato dec. nº 165/2011.
Acumulação legal.

Janaína Aparecida Leite Albino, RG 30.623.200-5, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano da EMEF Profª Lourdes de Oliveira Colnaghi e Especialista em
Educação – Professor de Educação Básica – Especial, na EMEF Lydia Alexandrina Nava Cury, ambas da
Prefeitura Municipal de Bauru. Ato dec. nº 166/2011.
Acumulação legal.

Jocelina Galbiate de Moura, RG 5.704.309-7, Aposentada, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano da EMEF Profª. Lourdes de Oliveira Colnaghi da Prefeitura
 Municipal de Bauru. Ato dec. 167/2011.
Acumulação legal.

Letícia Borin Ferreira, RG 32.689.528-0, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano da EMEF Profª Lourdes de Oliveira Colnaghi e Especialista em Educação –
Professor de Educação Básica – Infantil, na EMEII Leila Berriel Aidar ambas da Prefeitura Municipal de
Bauru. Ato dec. nº 168/2011.
Acumulação legal.

Maria de Fátima Bernardes Salcedo, RG 8.973.941-3, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano da EMEF Profª Lourdes de Oliveira Colnaghi, da Prefeitura de
Municipal de Bauru e PEB I, na E.E. Prof. José Viranda, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 169/2011.
Acumulação legal.

Milton Bertonha, RG 10.347.381-6, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano (Educação Física) da EMEF Profª Lourdes de Oliveira Colnaghi, da Prefeitura
Municipal de Bauru e PEB II (Educação Física), na E.E. João Batista Ribeiro, na cidade de Agudos. Ato
dec. nº 170/2011.
Acumulação legal.

Priscila Campesi Katz, RG 43.157.412-1, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano da EMEF Profª Lourdes de Oliveira Colnaghi, da Prefeitura Municipal de
Bauru e PEB I, na E.E. Prof. Joaquim de Michieli, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 171/2011.
Acumulação legal.

Rosemari Rodrigues Crescione, RG 15.494.746-5, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano da EMEF Profª Lourdes de Oliveira Colnaghi, da Prefeitura Municipal
de Bauru e PEB I, na E.E. Torquato Minhoto, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 172/2011.
Acumulação legal.
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Rozana Cleis Rodrigues, RG 27.779.238-1, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano da EMEF Profª Lourdes de Oliveira Colnaghi, da Prefeitura Municipal de
Bauru e PEB II (Português), na E.E. Prof. Antônio Guedes de Azevedo, na cidade de Bauru. Ato dec. nº
173/2011.
Acumulação legal.

Tânia Regina Rodrigues, RG 24.346.755-2, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano da EMEF Profª Lourdes de Oliveira Colnaghi e Especialista em Educação –
Professor de Educação Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, na EMEF Profª Lourdes de Oliveira Colnaghi,
ambas da Prefeitura Municipal de Bauru. Ato dec. nº 174/2011.
Acumulação legal.

Waldinéia Terezinha José da Cunha Fimenes, RG 12.326.873-4, Especialista em Educação – Professor de
Educação Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano da EMEF Profª Lourdes de Oliveira Colnaghi, da Prefeitura
Municipal de Bauru e PEB I, na E.E. Torquato Minhoto, na cidade de Bauru, ato dec. Nº 175/2011.
Acumulação legal.

Eliane Aparecida Nascimento Duarte RG. 17.651.389, Especialista em Educação-Professor de Educação
Básica - Fundamental do 1º ao 5º ano, (Educação Artística) da EMEF José Francisco Junior – Zé do Skinão,
da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB II, (Educação Artística), na E.E Profª Carolina Lopes de Almeida,
na cidade de Bauru. Ato dec. nº 176 /2011.
Acumulação legal.

Maria Luisa Vale dos Santos RG. 14.323.021, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF José Francisco Junior – Zé do Skinão, da Prefeitura Municipal de
Bauru, e PEB I, na E.E Profª Marta Aparecida Hjertquist Barbosa, na cidade de Bauru. Ato dec. 177/2011.
Acumulação legal.

Silvana Postigo Prudente RG. 19.197.226, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF José Francisco Junior – Zé do Skinão, da Prefeitura Municipal de
Bauru, e PEB I na E.E Torquato Minhoto, na cidade de Bauru. Ato dec. 178/2011.
Acumulação legal.

Solange Aparecida Lopes RG. 18.221.604-4, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF José Francisco Junior – Zé do Skinão e Especialista em Educação
Professor de Educação Básica – Infantil na EMEII Antonio Daibem, ambas da Prefeitura Municipal de
Bauru. Ato dec. 179 /2011.
Acumulação legal.

Adriana Patrocínio, RG 7.342.665-0, Especialista em Educação – Professora de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º ano da EMEF Professor Waldomiro Fantini, da Prefeitura Municipal de Bauru, e
PEB I na E.E Prof. Antônio Serralvo Sobrinho, na cidade de Bauru. Ato dec.180 /2011.
Acumulação legal.

Ana Cecília da Silva, RG 35.275.821-1, Especialista em Educação - Professora de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano da EMEF Professor Waldomiro Fantini da Prefeitura Municipal de Bauru, e
PEB I na E.E. Salvador Filardi, na cidade de Bauru. Ato dec. 181 /2011.
Acumulação legal.

Ana Elisa Vendramini, RG 43.455.052-8, Especialista em Educação - Professora de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano da EMEF Professor Waldomiro Fantini e Especialista em Educação – Professora
de Educação Básica - Infantil na EMEI Maria Alice Seabra Prudente, ambas da Prefeitura Municipal de
Bauru. Ato dec.182 /2011.
Acumulação legal.

Márcia Pereira Dias, RG 28.739.413-X, Especialista em Educação - Professora de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano da EMEF Professor Waldomiro Fantini, da Prefeitura Municipal de Bauru
PEB I na E.E. Luiz Carlos Gomes, na cidade de Bauru. Ato dec. 183/2011.
Acumulação legal.

Maria Cristina Hortelan da Silva, RG 14.670.993-7, Especialista em Educação –Professora de Educação
Básica - Fundamental do 1º ao 5º ano da EMEF Professor Waldomiro Fantini da Prefeitura Municipal de
Bauru, e PEB I na E.E. Prof. Antônio Serralvo Sobrinho, na cidade de Bauru. Ato dec.184 /2011.
Acumulação legal.

Maria Tereza Gomes Souza, RG 26.564.900-6, Especialista em Educação - Professora de Educação Básica
- Fundamental do 1º ao 5º ano da EMEF Professor Waldomiro Fantini e Especialista em Educação - Professora
de Educação Básica – Infantil na EMEII Maria Helena Piçolato Amantini, ambas na da Prefeitura Municipal
de Bauru. Ato dec. 185 /2011.
Acumulação legal.

Marisa Cristina Ribeiro Simonelli, RG 13.501.104, Especialista em Educação - Professora de Educação
Básica - Fundamental do 1º ao 5º ano da EMEF Professor Waldomiro Fantini da Prefeitura Municipal de
Bauru e PEB II no CEEJA Pres. Tancredo Neves, na cidade de Bauru. Ato dec. 186/2011.
Acumulação legal.

Marta Aparecida Andrade, RG 15.608.003, Especialista em Educação - Professora de Educação Básica -
Fundamental do 1º ao 5º ano da EMEF Professor Waldomiro Fantini, da Prefeitura Municipal de Bauru e
PEB I designado Diretor na E.E. João Batista Ribeiro, na cidade de Agudos. Ato dec. 187 /2011.
Acumulação legal enquanto perdurar a designação.

Suzi da Silva, RG 18.221.290-7, Especialista em Educação - Professora de Educação Básica - Fundamental
do 1º ao 5º ano da EMEF Professor Waldomiro Fantini da Prefeitura Municipal de Bauru e PEB I na E.E.
Profª. Marta Aparecida Hjertquist Barbosa, na cidade de Bauru. Ato dec. 188/2011.
Acumulação legal.

Adelita da Cunha Martins, RG 19.421.172, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º Ano, da EMEF Professor José Romão, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB I
na E.E Prof. Joaquim de Michieli, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 189/2011.
Acumulação legal.

Ana Paula Martins, RG 30.479.954-3, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º Ano, da EMEF Professor José Romão, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB I
na E.E Profª. Carolina Lopes de Almeida, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 190/2011.
Acumulação legal.

Cintia Cervantes Doro, RG 22.877.148-1, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º Ano, da EMEF Professor José Romão, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB II
(Geografia) na E.E Prof. Ayrton Busch e na E.E Guia Lopes, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 191/2011.
Acumulação legal.

Edson Alexandre de Lima, RG 28.987.258-3, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º Ano, da EMEF Professor José Romão e Especialista em Educação – Professor de
Educação Básica – Fundamental do 1º ao 5º Ano, na EMEF Prof. José Romão, da Prefeitura Municipal de
Bauru. Ato dec. nº 192/2011.
Acumulação legal.

Elisângela Aparecida de Souza Cardoso, RG 32.541.616-3, Especialista em Educação – Professor de
Educação Básica – Fundamental do 1º ao 5º Ano, da EMEF Professor José Romão, da Prefeitura Municipal
de Bauru, e PEB I na E.E João Pedro Fernandes, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 193/2011.
Acumulação legal.

Irene Rossito Alves da Silva, RG 13.482.817-3, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica
– Fundamental, da EMEF Professor José Romão, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB I na E.E Prof.
Antônio Serralvo Sobrinho, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 194/2011.
Acumulação legal.

Janaína Fernanda Gasparoto Fusco, RG 29.503.027-6, Especialista em Educação – Professor de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º Ano, da EMEF Professor José Romão, da Prefeitura Municipal de Bauru,
e PEB I na E.E Dr. Carlos Chagas, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 195/2011.
Acumulação legal.

Maria Aparecida de Souza, RG 16.825.966, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental do 1º ao 5º Ano, da EMEF Professor José Romão, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB I
na E.E Torquato Minhoto, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 196/2011.
Acumulação legal.

Marilza Possato de Lima, RG 4.831.976-4, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica –
Fundamental, da EMEF Professor José Romão, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB I na E.E Prof.
Francisco Antunes, na cidade de Bauru. Ato dec. nº 197/2011.
Acumulação legal.

Wanessa Cavaglieri Santos, RG 42.689.561-7, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica
– Fundamental, da EMEF Professor José Romão, da Prefeitura Municipal de Bauru e Professora de Educação
Básica – Fundamental do 1º ao 5º Ano, na EMEIF Prof. Antônio Simões, na cidade de Pederneiras. Ato dec.
nº 198/2011.
Acumulação legal.

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

CONVOCAÇÃO
Convoca-se os candidatos relacionados abaixo, aprovados no Processo Seletivo para COORDENADORES
DE NÚCLEO do Programa Segundo Tempo, Edital nº. 01/2010, para comprovação dos pré-requisitos
exigidos, bem como para o recebimento da relação dos demais documentos a serem providenciados e
entregues, dos prazos e outras exigências para provimento da Função no quadro de servidores, em caráter
temporário, desta Prefeitura, a serem lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

CLASS         NOME         RG
30º VANÍCIA CRISTINA BOMFIM 33.195.248-8
31º FERNANDO DANIEL ALEXANDRE 29.367.661-6
Os candidatos deverão se apresentar até dia 18/05/2011, das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h, no
Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal da Educação, situado à RUA PADRE JOÃO, 8-48,
Bauru. Dúvidas e informações telefone: 3234-4693.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
                  A diretora da EMEI Catharina Paulucci Silva 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 24 de maio de 2011, terça-feira, às 13h e 30min, em sua sede, sito
à Rua Benedito Raimundo de Mattos, 3-65, Vila São Paulo, CEP: 17022-119. Não havendo o comparecimento
de mais da metade dos associados, convocamos, em segunda chamada, às 14h, no mesmo local e data.
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5.957/10 – PROCESSO Nº 39.040/09 –
CONTRATANTE: Município de Bauru – CONTRATADA:  EMPRESA G8 COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP – OBJETO: Em razão da necessidade
de aquisição de mais 1.035 kits de material escolar para EMEII, descrito no lote 01 do Pregão Presencial nº
11/10; de mais 3.900 kits de material escolar do 1º ao 5º ano, descrito no lote 02 do Pregão Presencial nº 13/
10 e de mais 4.000 estojos escolares para EMEI, EMEII, Jovens e Adultos; 1ª a 5ª série e 6ª a 9ª série;
descrito no lote 08 do Pregão Presencial nº 11/10, visando atender as condições de trabalho da Secretaria
Municipal da Educação, conforme indicado às fls. 1934 do Processo Administrativo nº 39.040/09, pasta
VIII, as partes resolvem alterar a quantidade previamente estabelecida para os bens acima indicados, razão
pela qual a Cláusula Primeira, item 1.1, do contrato original passa a ter a seguinte redação: “1.1. A
CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexa ao Processo Administrativo
39.040/09 a fornecer ao CONTRATANTE DIVERSOS KITS DE MATERIAIS ESCOLARES, CONTENDO:
AGENDA, CANETAS, GIZ DE CERA, MASSA DE MODELAR, TINTA PARA PINTURA, CADERNOS,
BLOCOS DE PAPEL, TESOURAS, TUBOS DE COLA, LÁPIS PRETO E DE COR, BORRACHAS BRANCA,
APONTADOR, PASTAS, RÉGUAS, PAPEL SULFITE, TRANSFERIDOR, COMPASSO, ESQUADROS ETC.,
SENDO: 5.175 (CINCO MIL, CENTO E SETENTA E CINCO) UNIDADES PARA EMEII,
19.500(DEZENOVE MIL E QUINHENTOS) UNIDADES PARA 1ª A 5ª SÉRIE, MOCHILAS E ESTOJOS,
melhor descritos no Anexo XII do Edital nº 201/09.” Considerando o aumento quantitativo discriminado
na Cláusula 1 do presente aditivo será acrescida ao valor original do contrato a quantia de R$ 466.922,00
(quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e dois reais), passando o valor total do mesmo de R$
2.558.076,18 (dois milhões, quinhentos e cinqüenta e oito mil, setenta e seis reais e dezoito centavos), para
R$ 3.024.998,18 (três milhões, vinte e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e dezoito centavos),
razão pela qual a Cláusula Quarta, item 4.1, do contrato original passa a ter a seguinte redação: “4.1. O
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela aquisição do objeto descrito na Cláusula Primeira à
importância de R$ 3.024.998,18 (três milhões, vinte e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e
dezoito centavos), que será suportada pelas dotações orçamentárias: Educação Infantil e Fundamental -
Ficha 54 - 3.3.90.30.99 - 12.365.0004 – 2008, Ficha 101 - 3.3.90.30.99 - 12.361.0004 – 2008, Ficha n° 58
– 3.3.90.30.99-12.365.0004 - 2008 e Ficha n° 84 – 3.3.90.30.99-12.361.0004-2008.” – ASSINATURA:
27/04/11, de acordo com o artigo 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993.

TERMO DE PERMISSÃO N° 555/11 - PROCESSO N° Nº 49.595/08– PERMITENTE: –
MUNICÍPIO DE BAURU – PERMISSIONÁRIO: - JOSÉ BERTALDI CANO – OBJETO: O objeto da
permissão de uso especial é um imóvel, localizado na rua Severino de Souza, quadra 05, bairro Araruna;
na cidade de Bauru-SP, o qual se encontra em perfeito estado de conservação, passando a posse ao
PERMISSIONÁRIO no ato da assinatura deste termo, sendo que o mesmo deverá ocupar o imóvel
exclusivamente para a sua residência e de sua família. – PRAZO: - 02 anos – DATA: - 26/04/2011

TERMO DE PERMISSÃO N° 557/11 - PROCESSO N° 49.938/07 – Ap. 18.020/94 (capa) –
PERMITENTE: – MUNICÍPIO DE BAURU – PERMISSIONÁRIO: - LUIZ LOURENÇO DE MELLO
– OBJETO: O objeto da permissão de uso especial é um imóvel, localizado na Rua Pedro Fernandes, 12-
24, Vila Ipiranga, na cidade de Bauru-SP, que se encontra em perfeito estado de conservação, passando a
posse ao PERMISSIONÁRIO no ato da assinatura deste termo, sendo que o mesmo deverá ocupar o imóvel
exclusivamente para a sua residência e de sua família. PRAZO: - 02 anos – DATA: - 27/04/2011.

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.

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA  ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS

                                                                              DIRETOR: FRANCISCO JOÃO DE AMORIM

Processo DEFERIDO:
Proc. 38309/10 – Waldemar Pinto.
,
Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos da cláusula 3ª do respectivo Termo 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. 11467/09 – Ênio Sérgio Pinto Toassa;
Proc. 50462/10 – Ismar Soares Junior;
Proc. 45196/05 – Gilberto Fagundes Dias;
Proc. 30103/05 – Sabrina Oliveira Roberto;
Proc. 30507/05 – Rovilson Pereira Alves;
Proc. 47592/05 – Sidney Francez Fernandes.

 DIVISÃO DE CONTABILIDADE
       DIRETORA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
PROCESSO       NOME           VALOR
1917/2011 DOLORES MARTINE SALLES R$ 440,00
10668/2009 FUNDAÇÃO TOLEDO – FUNDATO R$ 11.295,77
10668/2009 FUNDAÇÃO TOLEDO – FUNDATO R$ 15.986,60
53050/2010 LABORATÓRIO MORALES LTDA R$ 12.756,42
22396/2011 MARCOS ROBERTO MATURANA R$ 1.018,08
38355/2009 MARGARETE C F DE SOUZA EPP R$ 2.836,40
26720/2010 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA ME R$ 693,00
54337/2010 SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA R$ 2.781,39
54337/2010 SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA R$ 480,00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente na modalidade de chamamento
Público número 03/2011 processo 13495/2011, objetivando convidar Entidades, Empresas e Pessoas de
Bauru e Região a participarem da II FIMAB – Feira Integrada do Meio Ambiente de Bauru com a
contribuição nos trabalhos de organização, Exposição e realização das atividades que ocorrerão no período
da Feira, através da comissão Organizadora, declara que as Empresas Jornal da Cidade de Bauru, Rádio
Jornal Cidade de Bauru e Projeto Cidade Promoções e Eventos, apresentaram documentação em
conformidade com o solicitado em edital estando aptas a participarem da II Fimab.

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: 19182/2011
INTERESSADO: Enio de Jesus Martins
ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiúva, nº 13-62, Vila Santa Clara
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte
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PROCESSO: 20141/2011
INTERESSADO: Edinéa Sita Cucci
ENDEREÇO: Rua Baltazar Rodrigues, nº 5-44, Jardim Planalto
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 20196/2011
INTERESSADO: Mário Eduardo Roveda
ENDEREÇO: Rua Felício Souhibe, nº 2-65, Jardim Planalto
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canela localizada na lateral do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 18826/2011
INTERESSADO: José Xaides de Sampaio Alves
ENDEREÇO: Rua Ribeiro de Barros, nº 4-39, Jardim Europa
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Falso-chorão localizado ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 20512/2011
INTERESSADO: Luiz Célio Bucceroni
ENDEREÇO: Rua Armando Pieroni, nº 7-47, Jardim Aeroporto
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 20220/2011
INTERESSADO: Mirian Elaine Caniati
ENDEREÇO: Rua Gustavo Maciel, nº 31-27, Jardim Paulista
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Quaresmeira localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 18520/2011
INTERESSADO: Mauro Jurado Corrêa
ENDEREÇO: Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 4-42, Vila Mariana
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Falsa-murta localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 21312/2011
INTERESSADO: Maria Andrade de Souza
ENDEREÇO: Rua dos Ferroviários, nº 7-83, Núcleo Gasparini
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 18983/2011
INTERESSADO: Lisane Paula Pedrosa
ENDEREÇO: Antônio de Jesus Rigo, nº 1-135, Jardim Guadalajara
ESPÉCIES DEFERIDAS: 01 Chapéu-de-sol localizado à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 18544/2011
INTERESSADO: Patrícia Fátima Maia
ENDEREÇO: Rua Antônio Álvares Lopes, nº 2-4, Núcleo Geisel
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado na lateral do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 21136/2011
INTERESSADO: Sérgio Gonçalves de Morais
ENDEREÇO: Rua dos Gráficos, nº 3-56, Núcleo Gasparini
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 20090/2011
INTERESSADO: Ezequiel Pedro Felício
ENDEREÇO: Rua José Demarchi, nº 1-19, Mary Dota
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Ficus localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 19318/2011
INTERESSADO: Luciana Benedette de Queiroz Marinheiro
ENDEREÇO: Rua Junichi Hanawa, nº 1-54, Mary Dota
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Ficus localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 19312/2011
INTERESSADO: Ionisse Maria José de Oliveira
ENDEREÇO: Rua Nassif Tebet, nº 2-45, Beija Flor
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Ficus localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 21123/2011
INTERESSADO: José Benedito Neto
ENDEREÇO: Rua Primo Vitti, nº 2-76, Mary Dota
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 18497/2011
INTERESSADO: Edifício São Judas Tadeu
ENDEREÇO: Rua Cussy Júnior, nº 8-52, centro
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 18836/2011
INTERESSADO: Antônio Faria Neto
ENDEREÇO: Rua Manoel Bento Cruz, nº 12-48, Vila Santos Pinto
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 18256/2011
INTERESSADO: Alexandre José Medeiros
ENDEREÇO: Rua Lázaro Luiz Zamenhof, nº 1-74, Núcleo Geisel
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canela localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 19362/2011
INTERESSADO: Jorge José Schneider
ENDEREÇO: Avenida Amapá, nº 2-16, Vila Coralina
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROTOCOLO: 26656/2011
INTERESSADO: Wadi Kassis
ENDEREÇO: Avenida Getúlio Vargas, nº 3-39, Vila Guedes de Azevedo
ESPÉCIES DEFERIDAS: 01 Sibipiruna localizada ao centro do imóvel e 01 Sibipiruna localizada à esquerda
do imóvel
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de pequeno porte

PROTOCOLO: 15556/2011
INTERESSADO: Amanda Marques Martins Nicolau
ENDEREÇO : Rua Silveira Martins, nº 3-08, Vila Souto
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 20580/2011
INTERESSADO: Francelina Maria de Jesus Pinheiro
ENDEREÇO: Rua Santa Terezinha, nº 10-62,Vila Quaggio
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

Secretaria dos Negócios Jurídicos
Maurício Pontes Porto

Secretário

CONTRATO Nº 6.387/11 - PROCESSO Nº 22.798/07 – Ap. ao 22.807/07(capa) - CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: EMPRESA JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA -
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE, 03 (três) assinaturas, com edições
diárias, do JORNAL DA CIDADE, pelo período de 01 (um) ano, a partir do dia 20 de março de 2.011, nos
termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo nº 22.798/07 - Ap. ao 22.807/07.– PRAZO: 12
meses – VALOR TOTAL: R$ 810,00 – MODALIDADE:  Dispensa por Inexigibilidade de Licitação,
conforme artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93 –– ASSINATURA: 06/05/11, conforme art. 61, parágrafo
único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de Planejamento
Rodrigo  Riad Said

Secretário
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12004
Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez, às quatorze horas e

trinta e cinco minutos, Rua Octacílio Câmara, nº 2-06, no Bairro Jd. Imperial, verificando que a empresa
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Casa de Repouso Betel Ltda ME, processo nº 20986/2009, mesmo após dada ciência através da notificação
52617 (09/04/08), de que deveria apresentar a Licença de Uso e Ocupação do Solo referente à atividade de
“CASA DE REPOUSO”, 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 109 e artigo 103 da Lei 1929/75
e Decreto 10645/08, lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$560, 37 (quinhentos
e sessenta reais e trinta e sete centavos). (Recusou-se a assinar, mas recebeu uma via)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos através do Ofício Exp/Comércio nº 243/2011, a empresa Miracir Morais

da Silva ME, Rua José Bonifácio, nº 6-27, Jd. Bela Vista, Bauru/SP, referente processo nº 12044/2010, sob
pena de autuação e demais sanções cabíveis, para que no prazo de 05 (cinco) dais úteis, contados da
publicação desta Notificação/ Ofício, apresente a Licença de Uso e Ocupação do Solo para a atividade de
Restaurante desenvolvida. (Recusou-se a assinar, mas recebeu uma via)

COMUNICADO
Comunicamos através do Ofício Exp/Comércio nº 201/2011, o Senhor José Batista

Milani, Rua Antônio Alves, nº 11-35, Bairro Centro, Bauru/SP, referente processo nº 53212/2010, o
indeferimento do recurso interposto por Vossa Senhoria, onde foi solicitado o cancelamento do Auto de
Infração 10920, tendo em vista que o tempo decorrido foi suficiente para que sanasse as irregularidades.
(Recusou-se a assinar, mas recebeu uma via)

ADVERTÊNCIA
Fica notificada sob advertência nº 01/11, a Senhora Jandira Benedito de Jesus,

residente à Rua Álvaro Lopes, nº 1-82, Ponto na Praça da Paz nº 01, sob pena de cassação da licença de
permissionário e apreensão dos equipamentos, para que cumpra os termos e restrições do alvará, bem
como as determinações da Lei 4634/01, nos termos do artigo 35, inciso I, referente a retirada do equipamento
após o término do horário. Obs.: Havendo nova constatação será aplicado um Auto de Infração, e
posteriormente a cassação da licença. (Notificada recusou-se a assinar e receber).

ADVERTÊNCIA
Fica notificada sob advertência nº 02/11, a Senhora Regina Santana Figueiredo,

residente à Av. Orlando Ranieri, nº 8-85, bloco 27, apto 12, Ponto na Praça da Paz nº 02, sob pena de
cassação da licença de permissionário e apreensão dos equipamentos, para que cumpra os termos e
restrições do alvará, bem como as determinações da Lei 4634/01, nos termos do artigo 35, inciso I, referente
a retirada do equipamento após o término do horário. Obs.: Havendo nova constatação será aplicado um
Auto de Infração, e posteriormente a cassação da licença. (Notificada recusou-se a assinar e receber).

ADVERTÊNCIA
Fica notificada sob advertência nº 03/11, a Senhora Nadir Filadelfo Bergamini,

residente à Rua Quintino Bocaiuva, nº 20-64, Ponto na Praça da Paz nº 03, sob pena de cassação da
licença de permissionário e apreensão dos equipamentos, para que cumpra os termos e restrições do
alvará, bem como as determinações da Lei 4634/01, nos termos do artigo 35, inciso I, referente a retirada do
equipamento após o término do horário. Obs.: Havendo nova constatação será aplicado um Auto de Infração,
e posteriormente a cassação da licença. (Notificada recusou-se a assinar e receber).

ADVERTÊNCIA
Fica notificada sob advertência nº 04/11, a Senhora Ana Cláudia Costa Ferraz, residente

à Rua Julio Mesquita Filho, nº 10-57, Ponto na Praça da Paz nº 04, sob pena de cassação da licença de
permissionário e apreensão dos equipamentos, para que cumpra os termos e restrições do alvará, bem
como as determinações da Lei 4634/01, nos termos do artigo 35, inciso I, referente a retirada do equipamento
após o término do horário. Obs.: Havendo nova constatação será aplicado um Auto de Infração, e
posteriormente a cassação da licença. (Notificada recusou-se a assinar e receber).

ADVERTÊNCIA
Fica notificado sob advertência nº 05/11, o Senhor Benedito Lopes, residente à Rua

Ibrahim Nobre, nº 8-90, Ponto na Praça da Paz nº 05, sob pena de cassação da licença de permissionário
e apreensão dos equipamentos, para que cumpra os termos e restrições do alvará, bem como as
determinações da Lei 4634/01, nos termos do artigo 35, inciso I, referente a retirada do equipamento após
o término do horário. Obs.: Havendo nova constatação será aplicado um Auto de Infração, e posteriormente
a cassação da licença. (Notificado recusou-se a assinar e receber).

ADVERTÊNCIA
Fica notificado sob advertência nº 06/11, o Senhor Mauricio Tadeu Alferes, residente

à Av. Nações Unidas, nº 30-25, Ponto na Praça da Paz nº 06, sob pena de cassação da licença de
permissionário e apreensão dos equipamentos, para que cumpra os termos e restrições do alvará, bem
como as determinações da Lei 4634/01, nos termos do artigo 35, inciso I, referente a retirada do equipamento
após o término do horário. Obs.: Havendo nova constatação será aplicado um Auto de Infração, e
posteriormente a cassação da licença. (Notificado recusou-se a assinar e receber).

ADVERTÊNCIA
Fica notificado sob advertência nº 07/11, o Senhor Renato Francisco Evangelista,

residente à Rua Octacilio Andrade, nº 12-46, Ponto na Praça da Paz nº 07, sob pena de cassação da
licença de permissionário e apreensão dos equipamentos, para que cumpra os termos e restrições do
alvará, bem como as determinações da Lei 4634/01, nos termos do artigo 35, inciso I, referente a retirada do
equipamento após o término do horário. Obs.: Havendo nova constatação será aplicado um Auto de Infração,
e posteriormente a cassação da licença. (Notificado recusou-se a assinar e receber).

ADVERTÊNCIA
Fica notificado sob advertência nº 08/11, o Senhor Claudio Manoel Gomes Siqueira,

residente à Rua Odair Antônio Cepolini, nº 1-72, Ponto na Praça da Paz nº 08, sob pena de cassação da

licença de permissionário e apreensão dos equipamentos, para que cumpra os termos e restrições do
alvará, bem como as determinações da Lei 4634/01, nos termos do artigo 35, inciso I, referente a retirada do
equipamento após o término do horário. Obs.: Havendo nova constatação será aplicado um Auto de Infração,
e posteriormente a cassação da licença. (Notificado recusou-se a assinar e receber).

ADVERTÊNCIA
Fica notificado sob advertência nº 09/11, o Senhor Rodrigo Antônio Missão,  residente

à Rua Antônio Quaggio, nº 2-37, Ponto na Praça da Paz nº 09, sob pena de cassação da licença de
permissionário e apreensão dos equipamentos, para que cumpra os termos e restrições do alvará, bem
como as determinações da Lei 4634/01, nos termos do artigo 35, inciso I, referente a retirada do equipamento
após o término do horário. Obs.: Havendo nova constatação será aplicado um Auto de Infração, e
posteriormente a cassação da licença. (Notificado recusou-se a assinar e receber).

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO 11022

Aos  vinte e oito dias do mês de abril ao ano de dois mil e onze às 16:10hs., à Rua
Antônio Alves (St. 2, Qd. 0215, Lt. 011), nº 23-57, no bairro Vila Santa Tereza, verificando que, a empresa
Landios Achoa & Cia Ltda, mesmo após ciência, dada através da Notificação nº 64.508 (emitida em 07/02/
2011), de que deveria providenciar o reerguimento das guias, no imóvel citado acima, não adotou qualquer
providência, cometendo a infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 14º da Lei 5825/2009 dando
cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa
de R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais). (não localizado).

AUTO DE INFRAÇÃO 11023

Aos  vinte e oito dias do mês de abril ao ano de dois mil e onze às 16:02hs., à Rua
Antônio Alves (St. 2, Qd. 0215, Lt. 022), nº 23-25, no bairro Vila Santa Tereza, verificando que, a empresa
E. F. Minhano Filho - Confecções, mesmo após ciência, dada através da Notificação nº 64.510 (emitida em
07/02/2011), de que deveria providenciar o reerguimento das guias, no imóvel citado acima, não adotou
qualquer providência, cometendo a infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 14º da Lei 5825/2009
dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe
a multa de R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais). (não localizado).

AUTO DE INFRAÇÃO 11024

Aos  vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e onze às 16:10hs., à Rua
Antônio Alves (St. 2, Qd. 0216, Lt. 001), nº 22-05, no bairro Vila Santa Tereza, verificando que, a empresa
Rachid Cury Imobiliária Ltda, mesmo após ciência, dada através da Notificação nº 64.513 (emitida em 08/
02/2011), de que deveria providenciar o reerguimento das guias, no imóvel citado acima, não adotou qualquer
providência, cometendo a infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 14º da Lei 5825/09 dando
cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa
de R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais). (recusou-se a assinar).

AUTO DE INFRAÇÃO 11025

Aos  dois dias do mês de maio do ano de dois mil e onze às 16:00hs., à Rua Manoel
Bento Cruz (St. 1, Qd. 0112, Lt. 012), nº 06-26, no bairro Centro, verificando que, o Sr. Abdel hafid Farid,
mesmo após ciência, dada através da Notificação/Ofício 647/10 (publicada no Diário Ofícial em 21/12/
2010, 23/12/2010 e 28/12/2010), de que deveria providenciar a construção do passeio público, no imóvel
citado acima, conforme legislação vigente, o fez com inclinação superior ao permitido pela lei, cometendo
a infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º,
b) da Lei 5825/2009 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 526,00 (quinhentos
e vinte e seis reais). (não localizado).

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 428/11, o Senhor Oswaldo Paez, Avenida Rodrigues Alves,
nº 09-32, 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 09-28/
32/34, cadastrado na P.M.B. como Setor 1, Quadra 0055, Lote 016, 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 localizado).

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 421/11, a Senhora Maisa Kerlley Lopes, Rua Jamil Gebara,
nº 01-25, apto 11, 1º andar, Jardim Paulista, 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
Agenor Meira, nº 08-09, cadastrado na P.M.B. como Setor 1, Quadra 0054, Lote 012, 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 localizado).
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NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 410/11, o Senhor Shingueo Koga, Rua General Marcondes
Salgado, nº 17-71, Vila Inglesa, apto 33, Bl. 14, Vila Cardia, 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 05-65/75, cadastrado na P.M.B. como Setor 1, Quadra 0041, Lote
007, 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 localizado).

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 571/11, a Senhora Renata Villarinho Galli Cardoso, Rua
Araujo Leite, nº 23-32, apto 24 Vila Santa Tereza, 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
Jorge Pimentel, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0938, Lote 008, 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 localizado).

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 567/11, a Senhora Renata Villarinho Galli Cardoso, Rua
Araujo Leite, nº 23-32, apto 24 Vila Santa Tereza, 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
Jorge Pimentel, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0938, Lote 009, 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 localizado).

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 494/11, a Camila Maria da Silva, Rua Padre Anchieta, nº
15-26, Jardim Fonte do Castelo, 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 José Bastos, nº
04-49, cadastrado na P.M.B. como Setor 5, Quadra 0267, Lote 004, 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. (recusou-se a assinar).

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 353/11, a Senhora Maria de Lourdes S. Guerra, Rua Capitão
Alcides, nº 18-60, Jardim Carvalho, 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 02-11, cadastrado na P.M.B. como Setor 5, Quadra 0534, Lote 031, 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 localizado).

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 626/11, o Senhor João Fontana, Rua Gustavo Maciel, nº
23-83, Jardim Nasralla, Bauru-SP, para que no prazo de 30(trinta) dias, contados da publicação desta
Notificação/Ofício, apresente a autorização expedida pela Administração Municipal, para o rebaixamento
das guias, no imóvel situado à Rua Jacy Stevaux Villaca, nº 02-79, cadastrado na P.M.B. como St. 3, Qd.
0929, Lt. 017, onde conta Vossa Senhoria como proprietário, caso não possua tal documentação, as guias
deverão ser reerguidas dentro do prazo mencionado. Face o exposto, informamos que a atual situação  no
local caracteriza-se como infração ao Artigo 14° 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. (recusou-se a assinar).

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 622/11, a Senhora Lilian da Silva Lopes, Rua Bernardino
Pereira, nº 07-50, Vila Industrial, Bauru-SP, para que no prazo de 30(trinta) dias, contados da publicação
desta Notificação/Ofício, apresente a autorização expedida pela Administração Municipal, para o
rebaixamento das guias, no imóvel situado à Rua Padre Francisco Van Der Maas, nº 10-08, cadastrado na
P.M.B. como St. 3, Qd. 0933, Lt. 001, onde conta Vossa Senhoria como proprietária, caso não possua tal
documentação, as guias deverão ser reerguidas dentro do prazo mencionado. Face o exposto, informamos
que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 14° 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. (recusou-se a assinar).

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 623/11, a Senhora Lilian da Silva Pereira, Rua Bernardino
Pereira, nº 07-50, Vila Industrial, 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 Padre
Francisco Van Der Maas, nº 10-08, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0933, Lote 001, onde
consta Vossa Senhoria 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.
(recusou-se a assinar).

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 497/11, a Senhora Zenaide dos Anjos Bonfim, Rua Nilda
Piccirilli Demarchi, nº 02-69, Nucleo Habitacional Mary Dota, 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 Professora Olga Santore Casal, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 0881,
Lote 005, onde consta Vossa Senhoria 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. (recusou-se a assinar).

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 613/11, o Senhor Jose dos Reis, Rodovia Cezario Jose de
Castilho, Km 351, Caixa Postal 256, 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 Jorge Pimentel, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0930, Lote 009, onde consta Vossa Senhoria
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. (recusou-se a assinar).

NOTIFICAÇÃO

Notificamos sob nº Ofício 604/11, a empresa Sociedade Civil Progresso de Bauru,
Avenida Getulio Vargas, nº 03-39, Vila Guedes de Azevedo, 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 Joaquim Lourenço Baptista Ceus, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0930,
Lote 008, 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 localizado).

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
50677/10 IRAYDES CRIVELLI TRAGANTE
41626/10 ADRIANO ALVES BONFIM
9906/11 DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA
31413/10 AGRO MERCANTIL FERRAZ LTDA
29158/10 CELINA FRANÇA FERRAZ
17664/11 GUSTAVIO JOSE R. SILVEIRA
47178/09 IRINEU RUEDA GERMANO
41614/10 E. E. JOÃO MARINGONI
13214/11 APARECIDA SEGURA GIORDANI VICENTE
13268/11 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA DE BAURU
13454/11 TOTAL IMOVEIS
13406/11 TOTAL IMOVEIS
13437/11 TOTAL IMOVEIS LTDA
13451/11 TOTAL IMOVEIS LTDA
13440/11 TOTAL IMÓVEIS
13263/11 EURIPEDES SILVA
12365/11 JOÃO PARREIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
13889/11 ANDRÉ LUIZ MAZOTI
13428/11 JOSEMIR MARIO RODRIGUES
18732/11 GERSON RODRIGUEIRO
19386/11 ALESSANDRA DE CASSIA DOS SANTOS
1565/11 MARCO ANTONIO CHAVES
7431/11 JOAQUIM ALVES CRISTOVAM
2616/11 ELIANA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Secretaria de Saúde
José Fernando Casquel Monti

Secretário
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COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
16325/11 TADEU FEDRIZ 12484/E-1
16326/11 JOSÉ APARECIDO PEREIRA DANTAS 13076/E-1
  16341/11 ANA MARIA DE SOUZA 12490/E-1
  16342/11 ISABEL DE FATIMA ALVES 13233/E-1
  16351/11 APARECIDA XAVIER DE SOUZA 11790/E-1
  16356/11 JOSÉ CHIRMAM 11783/E-1
  16359/11 TEREZINHA SANTAROSA ZANLOCHI 11782/E-1
  16362/11 MARIA BUSTO MARQUES 13074/E-1
  17356/11 SUELY ROSARIA DE OLIVEIRA 13153/E-1
  17355/11 MARCIA APARECIDA DOS REIS LIRA 13154/E-1
  18100/11 NATALINA DA SILVA OLIVEIRA 12796/E-1
  18099/11 MARIO MARTINS DE PONTES 13199/E-1
  18098/11 ATSUO WATASHI E OUTROS 13201/E-1
  18097/11 LUCIMARA CRISTINA DE TOLEDO 13200/E-1
  18096/11 VALSON LUIZ DA ROCHA 13202/E-1
  18095/11 JOE PEREIRA DE OLIVEIRA 12782/E-1
  18093/11 LUIZ CESAR PEREIRA 12926/E-1
  18092/11 HELIO SAKAE YCHIHARA 12923/E-1
  18189/11 ANTONIO BORGES 12981/E-1
  18188/11 ANTONIO PAIZ 12990/E-1
  18186/11 VALDIR VALERIO 12987/E-1
  18184/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA 12984/E-1
  18182/11 OLEGARIO JESUS DA SILVA 12983/E-1
  18118/11 FUMIKO ISAURA ISHIDA 12328/E-1
  18117/11 HERMELINA ANA DE JESUS 12330/E-1
  17310/11 JOSE CASEMIRO DE BRITO 11749/E-1
  17905/11 WILSON VIEIRA DA ROCHA 12925/E-1
  17900/11 JOSEMIR MARCIO RODRIGUES 12921/E-1
  17897/11 NELSON PETRUCCI 12918/E-1
  17896/11 TOTAL IMOVEIS 12922/E-1
  17895/11 TOTAL IMOVEIS 12919/E-1
  17893/11 SERGIO ANTONIO CAPELARI 12916/E-1
  17892/11 MARIA ANTONIA CONRADO FRACALOSSI 12914/E-1
  17891/11 ROSA CAETANO DA CRUZ 12924/E-1
  17894/11 ADRIANO WILLIAM SOUZA 12917/E-1
  17890/11 ORLANDO DONIZETE MARCELINO 12911/E-1
  17889/11 SIRLENE APARECIDA DE LIMA 12910/E-1
  17887/11 NILCE CAMARGO VIEIRA 12909/E-1
  17885/11 SILVIO PEDROSO 7674/E-1
  17883/11 ELCIO LOURENÇO 12807/E-1
  17882/11 ORLANDO BISPO DE ARAUJO 12811/E-1
  17879/11 FRANCISCA MARIANO DOS SANTOS 12809/E-1
  16404/11 TAKESI  KAVAHASHI 7950/E-1
  18437/11 CRISTIANE CRESCIONE 12814/E-1
  18452/11 JOAQUIM SAVIO FERNANDES 12729/E-1
  18434/11 CLÁUDIO APARECIDO RAMIRES 12734/E-1
  18433/11 ANDRE LUIS FERNANDES FRANCO 8981/E-1
  18429/11 ERASMO CEZAR PONTES DA SILVA 8997/E-1
  18422/11 MARIVANA AMBROSI BISPO 13165/E-1
  18151/11 ROSA MARIA BURGATO DE FREITAS 12345/E-1
  18150/11 MZA EMPREENDIMENTOS LTDA 12961/E-1
  18149/11 WALFRIDO AGUIAR 7711/E-1
  18679/11 SILVESTRE ROBERTO MOURÃO 12311/E-1
  18681/11 JOSE LUIZ CARDOSO RAMOS 8995/E-1
  18678/11 LÚCIA APARECIDA DE BARROS PEREIRA 12381/E-1
  18676/11 JAMIL ACHOA 12380/E-1
  18646/11 SOARES REPRESENTAÇÃOES

COMERCIAIS S/C LTDA / ME 12760/E-1
  18645/11 VINICIUS VIOTTO COUBE 12225/E-1
  18644/11 CLAUDINEI DE ALMEIDA AUGUSTO FABRICIO 12730/E-1
  18642/11 ADRIANE DE PAULA CAMPOS BATTISTUTTA 12733/E-1
  18641/11 ERNESTINA DE JESUS CHRISTIANINI 12816/E-1
  18729/11 DIRCE RODRIGUERO NERILO 12638/E-1
  18727/11 ANTONIO NICOLETO 12637/E-1
  18724/11 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE

E A CRIANÇA DE BAURU 12980/E-1
  18722/11 SIDNEY VITOR PEREIRA 12651/E-1
  18721/11 VITOR APARECIDO PEREIRA RODRIGUEIRO 12644/E-1
  18720/11 ANESIA RODRIGUES 12643/E-1
  18719/11 EURIDES RODRIGUES 12645/E-1
  18718/11 VERA LUCIA PEREIRA DE SOUZA 12647/E-1
  18717/11 ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA 12648/E-1
  18715/11 TOTAL IMÓVEIS 12649/E-1
  18714/11 BENEDITO RODRIGHERO 12650/E-1
  18713/11 JOHN MAXWEL DE OLIVEIRA 12310/E-1
  18711/11 JANAINA DE BENEDETTO 12307/E-1
  18710/11 SERGIO ROBERTO AFONSO 12305/E-1
  18708/11 VALINDO JOSÉ DE OLIVEIRA 12306/E-1
  18707/11 ERNESTINA TIOSSO TONINI 12635/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
13215/11 ALAÍDE PAULINO DOS SANTOS * 05244/E-1
7346/11 NOBOR KOBAYASHI * 10194/E-1
5574/11 EDILBERTO MENEZES NETO * 10188/E-1
7407/11 RUTE MENDES DA SILVA INÁCIO 60 11932/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
10995/11 MICHIKO SAKASHITA 12099/E-1
10604/11 GABRIEL KASAI 7972/E-1
10947/11 CLAUDINEI DE ALMEIDA AUGUSTO FABRÍCIO 12154/E-1
10898/11 CLAUDINEI DE ALMEIDA AUGUSTO FABRICIO 12098/E-1
11220/11 FLAVIO YOSHINORI MORI YAMAGUCHI 8875/E-1
11238/11 GENY ROD CARDOSO E OUTROS 8657/E-1
10586/11 HECTOR NOGUEIRA RODRIGUES 11950/E-1
10606/11 MARGARIDA NEGRÃO RODRIGUES DA SILVA 7973/E-1
13652/11 PAULO RENATO D’ALKIMIN 12504/E-1
17696/11 ALEX SANTO DA FONSECA FERNANDES 13085/E-1
10930/11 MIGUEL PICORNELL BRUNET E CIA LTDA 11700/E-1
10900/11 KELI CRISTINA LIMÃO 11818/E-1
9561/11 CRISTIANE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 11849/E-1
13905/11 JOSE GILBERTO MURCA DE SOUZA 11719/E-1
11258/11 EMÍLIO RODRIGUES 11965/E-1
9584/11 WALDEMAR BURGO 11937/E-1
10991/11 NORWAGEN DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA 12130/E-1
10983/11 NORWAGEN DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA 12027/E-1
10979/11 NORWAGEN DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA 12129/E-1
10987/11 NORWAGEN DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA 12131/E-1
17295/11 VILMA PENHA ALVES 12523/E-1
15917/11 FRANCISCO ALVES DA SILVA 13132/E-1
18742/11 LUCIANO DE CAMPOS E OUTROS 12587/E-1
15855/11 LUIZ DARÉ NETO 12243/E-1
15176/11 ANTÔNIO MARTINS PALMIERI 12231/E-1
13158/11 RAFAEL NAGASAWA 10664/E-1
3477/11 EVARISTO SOARES DE LIMA 11661/E-1
13072/11 JOSE ARAUJO COSTA 8849/E-1
14404/11 ANTONIO MARTINS PALMERO 7663/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE
ADVERTÊNCIA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
7103/11 JOAQUIM APARECIDO MIGUEL 7745/E-1
5544/11 BENEDITO PASCOALINO 7618/E-1
7110/11 ELZA ARUTH FAUSTINA 7742/E-1
7441/11 DOUGLAS LUIZ SOARES 7845/E-1
7447/11 COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS SÃO PAULO 7858/E-1
7279/11 ANA LUCIO SBROGGIO DE OLIVEIRA 7866/E-1
51899/10 MARIA JOSÉ LEMOS XAVIER 7859/E-1
11301/11 LEVI RAMPAZO 7628/E-1
11266/11 CARLOS ALEXANDRE PERES 7815/E-1
55135/10 LAURITA FERNANDES 7529/E-1
12306/11 AMÉLIA MEIRELES LEITE TURATO 7734/E-1
7108/11 SEBASTIÃO REINALDO GOMES PERES 7757/E-1
10636/11 DIRCE NASCIMENTO DOS SANTOS 7819/E-1
5583/11 ROSA TINELI GALHARDO 7818/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
1646/11 ANTÔNIO GAVIGUIANI 7111/C-1

ALTERAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA PARA AUTO DE
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
50677/10 IRAYDES CRIVELLI TRAGANTE 7834/E-1
41626/10 ADRIANO ALVES BONFIM 5198/E-1
54372/10 SALETE APARECIDA GASPARINI YNAGUIHARA 4237/E-1
45058/10 BAURU BANDEIRANTES COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 7559/E-1
54360/10 MARCELO DA SILVA JORDANO 7596/E-1
7334/11 SIMONE CARDOSO 5998/E-1
47590/10 DELDEBIO MACHADO 5849/E-1
46007/10 CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE FLAMBOYANTS 7557/E-1
1645/11 ANTONIO GAVIGUIANI 7110/C-1
52367/10 MAN INDUSTRIA QUIMICA LTDA 4873/E-1

RECURSO NÃO APRECIADO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTODE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
19456/10 BERNARDINO GONÇALVES TRINDADE 1750/E-1
39656/10 JOSÉ ORLANDO RUBIO 1908/E-1
47100/10 SANTOS MONTEIRO PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA 4863/E-1
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ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M. EM 21/4/2011
ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
13975/11 WALFRIDO AGUIAR 10663/E-1
LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
13875/11 WALFRIDO AGUIAR 10663/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO NOTIFICAÇÃO PARA RECOLIMENTO DE MULTA:
ONDE SE LÊ:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
39670/11 MIGUEL LOSNAK 723/E-1/C-1
LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO NOTIFICAÇÃO PARA RECOLIMENTO
DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
39670/11 MIGUEL LOSNAK 1723/E-1/C-1

ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M. EM 30/4/2011
ONDE SE LÊ:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
2606/11 MARIA APARECIDA CORNÉLIO GOMES

LEIA-SE:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
2606/11 MARIA APARECIDA CORNÉLIO VOLPE

ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
15943/11 ERMIN OLICE ARMINDO SCHURMAN 13142/E-1
LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
15943/11 ERMIN OLICE ARLINDO SHURMAN 13142/E-1

ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
12463/11 BENEDITO FLORIANO TEIXEIRA 2463/E-1
LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
15902/11 BENEDITO FLORIANO TEIXEIRA 12463/E-1

ONDE SE LÊ:
RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
13250/1 JADE REGO DE LIMA 12037/E-1
LEIA-SE:
RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
13250/11 JADE REGO DE LIMA 12037/E-1

ONDE SE LÊ:
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
3854/11 ADRIANA MARIA DE CAMPOS 05381/E-1
LEIA-SE:
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
13854/11 ADRIANA MARIA DE CAMPOS 05381/E-1

ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
1570/11 ROBERTO SCALABRINI 6146/E-1
LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
DE ADVERTÊNCIA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
1570/11 ROBERTO SCALABRINI 6146/E-1

ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
DE ADVERTÊNCIA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
53896/11 RODRIGO ALFREDO PARELLI 4149/E-1
LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
DE ADVERTÊNCIA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
3896/11 RODRIGO ALFREDO PARELLI 4149/E-1

ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
DE ADVERTÊNCIA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
53897/10 SILVIA MARIA DUCHATSCH 5139/E-1
LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
DE ADVERTÊNCIA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
53897/10 SILVIA MARIA DUCHATSCH 4139/E-1

ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
52670/10 JOSÉ ANTONIO LEÃO 3379/E-1
LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO
DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
52670/10 JOSÉ ANTONIO LEÃO 3379/E-1

ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
0555/11 SILAS APARECIDO MOREIRA FILHO 7613/E-1
LEIA-SE:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
10555/11 SILAS APARECIDO MOREIRA FILHO 7613/E-1

ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO
DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
2611/11 DAIR MAFFEI 7765/E-1
LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
2611/11 DAIR MAFFEI 7765/E-1

ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO
DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
2611/11 DAIR MAFFEI 7765/E-1
LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
2611/11 DAIR MAFFEI 7765/E-1

ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO
DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
3119/10 NORPOL MINGORANCE E OUTROS 2934/E-1
LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO
DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
31119/10 NORPOL MINGORANCE E OUTROS 2934/E-1
ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO
DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
49269/10 TEREZINHA DE FATIMA VERNA MARTINS 3388/E-1
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LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO
DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
49268/10 TEREZINHA DE FATIMA VERNA MARTINS 3388/E-1

ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M. EM 07/5/2011
ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
14439/11 TOTAL MÓVEIS 11668/E-1
LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
14439/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA 11668/E-1

TORNA SEM EFEITO:
ONDE SE LÊ:
RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
122734/11 MARIA CRISTINA PIRES 12046/E-1
LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
12273/11 MARIA CRISTINA PIRES 12046/E-1

ONDE SE LÊ:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
9464/11 TOTAL IMÓVEIS
LEIA-SE:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
9564/11 TOTAL IMÓVEIS

ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
13809/11 VERA LUCIA DE OLIVEIRA NABA 1776/E-1
LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
13809/11 VERA LUCIA DE OLIVEIRA NABA 11776/E-1

ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
  14167/11 NILTON CARIOLA NINNO 7917/E-1
LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
  14167/11 MILTON CARIOLA NINNO 7917/E-1

ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
  17448/11 BENEDITO JOAQUIM SERICO 12792/E-1
LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
  17448/11 BENEDITO JOAQUIM SERICO 12732/E-1

Seção III
Editais

AVISO DE ERRATA
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Publicação realizada no Diário Oficial de Bauru em 12/05/
2011.
Processo: 12.007/11 – Modalidade: Pregão Eletrônico n.º SMS – Sistema de Registro de Preços nº 05/11,
tipo Menor Preço por Lote
Onde se Lê:
NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 12.007/11 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 11/11 – Sistema de Registro de Preço n°
05/11

Leia-se:
NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 12.007/11 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 24/11 – Sistema de Registro de Preço n°
05/11
Bauru, 13/05/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações - S.M.S.

AVISO DE ERRATA
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Publicação realizada no Diário Oficial de Bauru em 12/05/
2011.
Processo: 12.007/11 – Modalidade: Pregão Eletrônico n.º SMS – Sistema de Registro de Preços nº 05/11,
tipo Menor Preço por Lote
Onde se Lê:
AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 12.007/2011 – Modalidade: Pregão Eletrônico n.º SMS 11/2011 - Sistema Registro de Preços n.
º 05/2011
Leia-se:
AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 12.007/2011 – Modalidade: Pregão Eletrônico n.º SMS 24/2011 - Sistema Registro de Preços n.
º 05/2011
Bauru, 13/05/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 21.541/2011 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal n.º
8.666/93 – Objeto: Aquisição de suplemento alimentar para cumprimento de Mandado Judicial. Informamos
que o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pelo Senhor Secretário Municipal de
Saúde em 12/05/2011 às empresas abaixo:
A.L.B. DA FONSECA – EPP: Item 01 - FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA ALERGOMED –
LATA à R$ 132,00 – Totalizando R$ 6.336,00. Valor dos Itens Ganhos: R$ 6.336,00.
EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURG. HOSP. LTDA.: Item 02 - FORMULA
INFANTIL SEM LACTOSE  - LATA à R$ 23,00 – Totalizando R$ 1.380,00; Item 03 - FORMULA INFANTIL
ESPECIAL PARA REFLUXO - LATA 400G à R$ 16,00 – Totalizando R$ 768,00. Valor dos Itens Ganhos:
R$ 2.148,00.
Bauru, 13/05/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – SMS.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 08 (OITO)
CÂMARAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA, 08 (OITO) INDICADORES DE TEMPERATURA
MÍNIMA E MÁXIMA E 06 (SEIS) TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS – PROCESSO 28.184/
2010 –R.P.  17/2010
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA.
ITEM 02 – Indicador Eletrônico de Temperatura Máxima e Mínima à R$ 53,76, Marca: Incoterm;
ITEM 03 – Termômetro Infravermelho Digital à R$ 301,84, Marca: Incoterm;
FANEM LTDA
ITEM 01 – Câmara de conservação de vacina, à R$ 9.375,00, Marca: FANEM – Modelo 3347/3;
Bauru, 13/05/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VÁRIOS MEDICAMENTOS
PADRONIZADOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DO SERVIÇO SOCIAL – PROCESSO
Nº. 09.949/2010
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BENNATI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
ITEM 28 – Comprimido de Cloridrato de Metilfenidato 36 mg – Caixa c/ 30 comprimidos;  à R$ 7,11
unitário, Marca: Concerta/Janssen-Cilag
ITEM 81 – Comprimido de Paliperidona 6 mg – Caixa c/ 28 comprimidos;  à R$ 11,51 unitário, Marca:
Invega/Janssen-Cilag
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ITEM 04 – Comprimido de Atenolol 25 mg; à R$ 0,017 unitário, Marca: Prati Donaduzzi
ITEM 06 – Comprimido de Bamifilina 300 mg; à R$ 1,023, Marca: Chiesi
ITEM 07 – Comprimidos de Besilato de Anlodipino + Enalapril 2,5/10 mg; à R$ 1,81, Marca: Biosintética
ITEM 16 – Comprimido de Citalopram, Bromidrato 20 mg; à R$ 0,14, Marca: Aurobindo
ITEM 19 – Comprimido de Clopidogrel 75 mg; à R$ 0,735, Marca: Medley
ITEM 63 – Propinato de Fluticasona 50 mcg – Spray Nasal 120 doses; á R$ 58,93, Marca: Libbs
ITEM 69 – Comprimido de Levotiroxina Sódica 150 mcg; à R$ 0,279, Marca: Merck
ITEM 70 – Comprimido de Lorazepam 2 mg; à R$ 0,035, Marca: Teuto
ITEM 72 – Macrogol 3350 + Bicarbonato de Sódio 0,1775g + Cloreto de Potássio 0,3507g + Cloreto de
Sódio 0,0466g – Sache; à R$ 1,238, Marca: Libbs
ITEM 78 – Bisnaga de 60 gr contendo 100.000UI de Nistatina + 200 mg de Óxido de Zinco por grama;
à R$ 3,48, Marca: Prati Donaduzzi
ITEM 79 – Cápsulas com 40 mg de Omeprazol; à R$ 0,397, Marca: Prati Donaduzzi
ITEM 87 – Salmeterol + Fluticasona 50 + 250 mcg Diskus – Frasco  c/60 doses; à R$ 74,40, Marca:
Seretid Diskus 50/250/Glaxosmith
CIRÚRGICA MAFRA LTDA
ITEM 03 – Envelopes de 5 gramas contendo Aspartato de Ornitina 0,6 g – Caixa c/10 envelopes; à R$
5,60, Marca: Hepa-Merz 3g/Biolab
ITEM 53 – Acetato de Gosserrelina - 3,6 mg - Depot + seringa para aplicação única e individual; à R$
395,01, Marca: Zoladex/Astra Zeneca
ITEM 77 – Comprimido de Montelucaste Sódico 10 mg; Caixa c/ 30 comp. à R$ 3,63, Marca: Singulair/
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Merck Sharp
ITEM 86 – Comprimidos contendo 10,40mg de Rosuvastatina Cálcica (equivalente a 10mg de
Rosuvastatina); Caixa c/ 30 comp. à R$ 2,72, Marca: Crestor/Astra Zeneca
HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ITEM 15 – Comprimidos de Cilostazol 100 mg – Caixa c/30 comprimidos; à R$ 0,6285, Marca: Visativ/
Eurofarma
ITEM 17 – Comprimido de Clobazam 10 mg - Lactose Monoidratada, Talco, Estearato de Magnésio,
Amido de Milho, Dióxido de Silício Coloidal – Caixa c/20 comprimidos; à R$ 0,214, Marca: Urbanil/
Sanofi Aventis
ITEM 18 – Comprimidos de Clobazam 20 mg - Lactose Monoidratada, Talco, Estearato de Magnésio,
Amido de Milho, Dióxido de Silício Coloidal – Caixa c/20 comprimidos; 0,381, Marca: Urbanil/Sanofi
Aventis
ITEM 25 – Comprimidos de Cloridrato de Memantina 10 mg – Caixa c/60 comprimidos; à R$ 1,21,
Marca: Alois/Apsen
ITEM 29 – Comprimido de Cloridrato de Oxibutinina 10 mg – Caixa c/30 comprimidos, à R$ 1,357,
Marca: Retemic UD/Apsen
ITEM 31 – Comprimido de Cloridrato de Pioglitazona 30 mg – Caixa c/15 comprimidos; à R$ 4,319,
Marca: Actos/Abbott
ITEM 41 – Comprimidos contendo 125 mg de Divalproato de Sódio – Caixa c/30 cápsulas; à R$ 0,352,
Marca: Depakote Sprinkle/Abbott
ITEM 42 – Comprimidos contendo 500 mg de Divalproato de Sódio – Caixa c/30 comprimidos; à  R$
1,117, Marca: Depakote/Abbott
ITEM 46 – Supositório de Glicerina uso Pediátrico – Caixa c/24 supositórios; à R$ 0,435, Marca: Pfizer
ITEM 56 – Solução Análoga de Insulina Glargina (Lantus) 100 UI/ml - 10 ml – Caixa c/01 frasco, à R$
171,944,  Marca: Lantus/Sanofi Aventis
ITEM 57 – Solução Análoga de Insulina Glargina (Lantus) 100 UI/ML - Carpule (Refil) 03 ml – Caixa c/
01 carpule, à R$ 55,416, Marca: Lantus/Sanofi Aventis
ITEM 58 – Insulina Glulisina 100 UI/ml, caneta descartável com 3 ml de solução injetável, resfriada –
Caixa c/01 carpule; à R$ 13,725, Marca: Apidra/Sanofi Aventis + sistema aplicador
ITEM 65 – Latanoprost e Maleato de Timolol - contendo 2,5 ml de solução oftalmica estéril com 50mcg/
ml de latanoprost e 5mg/ml de Timolol (na forma de maleato) – Caixa c/1 frasco; à R$ 70,337, Marca:
Xalacom/Pfizer
ITEM 66 – Comprimidos com 2,5 mg de letrozol – Caixa c/30 comprimidos; à R$ 6,767, Marca: Letrozol/
Eurofarma
ITEM 84 – Frasco de 20 ml de Periciazina 40 mg/ml – Caixa c/1 frasco; à R$ 7,028, Marca: Neuleptil/
Sanofi Aventis
ITEM 89 –  Comprimidos de Tartataro de Tolterodina 4 mg – Caixa c/30 cápsulas; à R$ 6,025, Marca:
Detrusitol LA/Pfizer
ITEM 92 – Frascos de 40 ml de Solução Oral de 200 mg de Valproato de Sódio – Caixa c/1 frasco; à R$
5,13, Marca: Valpakine/Sanofi Aventis
INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
ITEM 26 – Comprimidos de Cloridrato de Metilfenidato 10 mg- Caixa c/2 blisters c/10 comprimdios; à
R$ 0,538, Marca: Ritalina/Novartis
ITEM 34 – Cápsulas contendo 15 mg de Bromidrato de Darifenacina – Caixa c/28 comprimidos; à R$
3,89, Marca: Enablex/Novartis
ITEM 39 – Comprimidos contendo 450mg de Diosmina com 50mg de Hesperidina – Caixa c/30
comprimidos; à R$ 0,195, Marca: Daflon 500 mg/Servier
ITEM 59 – Solução de Insulina Humana NPH 100UI/ml – refil 3 ml – Caixa c/02 carpules c/3ml; à R$
13,97, Marca: Humulin NPH/Eli Lilly
ITEM 60 – Solução Análoga de Insulina Lispro 100 UI/ml - frasco 10 ml – Caixa c/1 frasco/ampola; à R$
51,17, Marca: Humalog/Eli Lilly
ITEM 61 – Solução Análoga de Insulina Lispro 100 UI/ml - frasco (carpule - refil) 03 ml- Caixa c/05
carpules c/3ml; à R$ 20,44, Marca: Humalog/Eli Lilly
ITEM 62 – Insulina Lispro Mix 25 - refil 3 ml – Caixa c/05 refis c/3ml; à R$ 23,99, Marca: Humalog Mix
25/Eli Lilly
ITEM 85 – Comprimidos contendo Rivastigmina 3 mg – Caixa c/1 frasco c/28 cápsulas gelatinosas; à R$
3,79, Marca: Exelon/Novartis
ITEM 93 – Comprimidos de Vildagliptina 50 mg – Caixa c/56 comprimidos; à R$ 1,71, Marca: Galvus/
Novartis
ITEM 94 – Comprimidos contendo Vildagliptina 50mg + Cloridrato Metformina 850mg - (56+56) –
Caixa c/56 comprimidos; à R$ 1,71, Marca: Galvus Met 50mg + 850 mg/ Novartis
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
ITEM 08 – Comprimido de Bromazepam 3 mg- Caixa c/500 comprimidos; à R$ 0,0299, Marca: Bromoxon/
Sanval
ITEM 10 – Cápsulas de Bromoprida 10mg – Caixa c/800 comprimidos; à R$ 0,0664, Marca: Genérico/
Prati Donaduzzi
ITEM 12 – Cetoconazol +Betametasona + Sulfato de Neomicina - Pomada 30 g – Caixa c/100 tubos; à
R$ 6,73, Marca: Genérico/Prati Donaduzzi
ITEM 13 – Comprimido de Cetoprofeno 100 mg – Caixa c/20 comprimidos; à R$ 0,232, Marca: Genérico/
Medley
ITEM 20 – Comprimidos de Cloridrato de Amilorida 5mg + Hidrocortiazida 50mg – Caixa c/30
comprimidos; à R$ 0,064, Marca: Ancloric/Vitapan
ITEM 30 – Comprimido de Cloridrato de Oxibutinina 5mg – Caixa c/60 comprimidos; à R$ 0,35, Marca:
Frenurin/Uci-Farma
ITEM 32 – Comprimidos de Nitrofurantoina 100 mg – Caixa c/24 cápsulas; à R$ 0,097, Marca: Nitrofen/
Teuto
ITEM 37 – Comprimidos contendo 40 mg de Dimeticona – Caixa c/200 comprimidos; à R$ 0,035, Marca:
Genérico/Prati Donaduzzi
ITEM 44 – Frasco de 100ml contendo 1mg/ml de Domperidona Suspensão; à R$ 7,60, Marca: Genérico/
Medley
ITEM 45 – Comprimidos contendo 50 mg de Espironolactona – Caixa c/30 comprimidos; à R$ 0,227,
Marca: Genérico/Germed-EMS
ITEM 73 – Comprimidos contendo 20 mg de Maleato de Enalapril + 12,5 mg de Hidroclorotiazida –
Caixa c/30 comprimidos; à R$ 0,14, Marca: Coenaplex/Pharlab
ITEM 75 – Comprimidos de Mesilato de Doxazosina 2 mg – Caixa c/30 comprimidos; à R$ 0,142, Marca:
Euprostatin/EMS

ITEM 80 – Frasco de 100ml de Oxcarbazepina cada 1ml contendo 60mg de oxcarbazepina; à R$ 18,80,
Marca: Oxcarb/UQFN
ITEM 82 – Comprimido de Pantoprazol 20 mg – Caixa c/28 comprimidos; à R$ 0,148, Marca: Genérico/
Medley
ITEM 83 – Comprimido de Pantoprazol 40 mg – Caixa c/28 comprimidos; à R$ 0,217, Marca: Genérico/
Medley
MERCH S/A
ITEM 50 – Comprimidos com 5mg de Fumarato de Bisoprol – Caixa c/2 blisters c/14 comprimidos; à R$
1,3744, Marca: Concor/Merck
ITEM 67 – Comprimido de Levotiroxina de Sódio 88 mcg; à R$ 0,25, Marca: Euthyrox/Merck
ITEM 74 – Comprimido de Mesalazina 400 mg – caixa c/2 blisters c/10 comprimidos; à R$ 1,00, Marca:
Asalit/Giuliani SPA
ITEM 76 – Comprimidos revestidos contendo 1 g de Cloridrato de Metformina – Caixa c/3 blisters c/10
comprimidos; à R$ 0,2732, Marca: Merck
WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ITEM 21 – Comprimido de Cloridrato de Diltiazem 180 mg- Caixa c/20 comprimidos; à R$ 0,85, Marca:
Baldacci
ITEM 51 – Cápsulas contendo 400 mg de Gabapentina – Caixa c/50 comprimidos; à R$ 0,66, Marca:
Rambaxy
Bauru, 13/05/2011– compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VÁRIOS MEDICAMENTOS
PADRONIZADOS E MATERIAIS PARA ASSEPSIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS
DE ATENÇÃO BÁSICA, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA –
PROCESSO Nº. 47.468/10 – PE 79/10 – RP 28/10
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – FILIAL
Item 39 - cefalexina 50 mg/ml suspensão oral – frasco 60 ml R$ à 1,8066; Marca: BERGAMO;
Item 55 – clomipramina 25mg à R$ 0,0665; Marca: NEOQUIMICA/FENATIL - cx com 500;
Item 67 – nortriptilina 25mg – comprimido à R$ 0,079; Marca: TEUTO/NOTRIP- cx com 20;
Item 77 - Vitamina A, Aminoácidos, Cloranfenicol pomada oft.-bis à R$ 6, 3446; Marca: Latinofarma
/Regencel;
Item 84 – sais para reidratação oral – envelope 27gr à R$ 0,209; Marca: PRATI DONADUZZI – cx
com 50;
BH FARMA COMÉRCIO LTDA
Item 44 –hidróxido de alumínio – frasco 150 ml à R$ 0,72; Marca: MARIOL/GENÉRICO;
CIRURGICA MAFRA LTDA – FILIAL
Item 26 –metoprolol, tartarato – Ampola 5 ml à R$ 15,38; Marca: ASTRAZENECA/SELOKEN – cx com 05
ampolas;
Item 111 - dorzolamida a 2% + timolol a 0,5% – FRASCO à R$ 61,00; Marca: MERCK SHARP/COSOPT;

Item 129 –valsartana 320 mg + besilato de anlodipino 5 mg- comp à R$ 2, 46; Marca: NOVARTIS /DIOVAN
AMLO FIX 320/5 – cx com 28;
CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
Item 02 – água destilada - ampola 05 ml à R$ 0,0781; Marca: EQUIPLEX;
Item 03 –água destilada - ampola 10 ml à R$ 0,069; Marca: EQUIPLEX – cx com 18;
Item 10 – cloreto de sódio 20% - ampola 10 ml à R$ 0,1079; Marca: SAMTEC;
Item 90 –tetraciclina 500mg – cloridrato cápsula à R$ 0,0847; Marca: PRATIDONA/ GENERICO - cx com 12;
Item 95 – álcool etílico 70% - litro à R$ 2,72; Marca: SEGMENTA;
Item 96 – detergente estrutura multienzimatica – gl à R$ 215,00; Marca: 3M;
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA – FILIAL
Item 01 – adenozina 6 mg - ampola à R$ 11,9048; Marca: ADENOCARD – cx com 50;
Item 08 – cloranfenicol, hemissuccinato 01 gr-frasco/ampola à R$ 0,8809; Marca: NOVAFARMA – cx com 50;
Item 23 – lidocaina, cloridrato 2% s/vaso constritor frasco à R$ 1,1392; Marca: HIPOLABOR – cx com 25;
Item 25 – metilprednisolona 500mg – frasco/ampola à R$ 7,14; Marca: NOVAFARMA – cx com 25;
Item 29 – penisilina g. benzatina 1.200.000 ui – frasco/ampola à R$ 0,7124; Marca: NOVAFARMA/BIOZANTIN
– cx com 50;
Item 48 – sulfato ferroso 125 mg/ml – frasco 30 ml à R$ 0,3988; Marca: HIPOLABOR/FERSIL – cx com 200;
Item 76 – oxido de zinco + vitamina a/d pomada – bisnaga 40grs – à R$ 1,0088; Marca: NATIVITA/NATIGLOS;
Item 78 – enalapril, maleato 20 mg- comprimido à R$ 0,0185; Marca: ROYTON /ENALPRIN - cx com 50 blister;
COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA – FILIAL.
Item17 - insulina humana nph ui/ml frasco/ampola 10 ml à R$ 8,8095; Marca: CELLOFARM/BIOCON/ASPEN;
Item 18 – insulina regular humana u-100-frs/amp. 10ml - à R$ 7,2222; Marca: CELLOFARM/BIOCON/ASPEN;
Item 19 – isossorbida, monitrato 10 mg-ampola à R$ 1,3928; Marca: BALDACCI
Item 24 – metilprednisolona 125 mg – fra/amp à R$ 5,00; Marca: NOVAFARMA – cx com 25;
Item 31 – penicilina g. benzatina + potassica 5.000.000ui- frs à R$ 1,15; Marca: CELLOOFARM /ASPEN;
Item 45 – mebendazol suspensão 20mg/ml- frasco 30 ml à R$ 0,36; Marca: SOBRAL ;
Item 85 – aciclovir creme – bisnaga 10 G à R$ 0,6372; MARCA: PRATI;
CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA – MATRIZ
Item 07 – clonidina, cloridrato 150mcg – amp - à R$ 4,04; Marca: CRISTALIA/CLONIDIN – cx com 30;
Item 21 - lidocaína, cloridrato 2% com norepinefrina – tubete à R$ 0,32; Marca: Cristalia / Xylestesin - cx com 50;
Item 22 - lidocaína, cloridrato 2% sem norepinefrina – tubete à R$ 0,37; Marca: Cristalia /Xylestesin - cx com 50;
Item 28 – nitroglicerina 50 mg - amp 10ml - à R$20,50; Marca : cristalia / tridil caixa com 10;
Item 52 - biperideno, cloridrato 2 mg – comprimido à R$ 0,04; Marca: Cristalia/Cinetol – cx com 20 blister x 10
comp;
Item 53 - biperideno, lactato 05 mg - ampola 01 ml à R$ 1,31; Marca: Cristalia / Cinetol – cx com 50;
Item 57 - clorpromazina 25 mg – comprimido à R$ 0,045; Marca: Cristalia/  Longactil – cx com 20 blister x 10
comp;
Item 59 - flumazenil 0,5 mg  - ampola 05 ml à R$ 9,28; Marca: Cristalia /Flumazil – cx com 5;
Item 61- levomepromazina 100 mg – comprimido à R$ 0,24; Marca: Cristalia / Levozine -  cx com 20 blisters x 10
comp;
Item 63 - levomepromazina 40 mg/ml  gotas - frasco 20 ml à R$ 3,92; Marca: Cristalia / Levozine – cx com 10;
Item 66 - nitrazepan 05mg  - comprimido à R$ 0,074; Marca: Cristalia/  Nitrapan -cx com 20 blisters x 10 comp;
Item 72 - tiopental sódico 1gr - frasco/ampola à R$ 17,55; Marca: Thiopentax/ Cristália – cx com 25;
DF MED DISTR. DE MEDICAMENTOS DO DISTR. FEDERAL LTDA.
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Item 65 – metilfenidato 54 mg, cloridrato - comprimido à R$ 9,33; Marca: JANSSEN-CILAG/CONCERTA – cx
com 30;
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXP. LTDA - FILIAL GO.
Item 20 – lanactosideo 0,4 mg - ampola 02 ml R$ 0,92; Marca: UNIAO QUIMICA/DESLANOL – cx com 50;
Item 30 - penicilina g. Benzatina 600.000 ui - frasco/ampola R$0,7023; Marca: NOVAFARMA/BIOZANTIN - cx
com 50;
Item 54 – bupropiona, cloridrato 150 mg – comprimido R$ 1,0496; Marca: eurofarma/bup -  cx com 60;
Item 56 – clorpromazina 25 mg- ampola 05 ml a R$ 0,7916; Marca: cristalia/longactil  - cx com 50;
Item 62 – levomepromazina 25 mg –comprimido a R$ 0,0714; Marca:    cristalia/levozine - cx com 200;
Item 69 – proximetacaina, cloridrato/anest.ocular – frasco 5ml a R$ 5,0785; marca:allergan/visonet
Item 134 – loperamida 2mg – comprimido – a R$ 0,0642 ; Marca: sandoz/diasec
cx com 12;
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
ITEM 51 – acido valproico 250 mg – cápsula- R$ 0,224; marca:ABBOTT/DEPAKENE  - cx com 25;
FARMACE INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE LTDA.
Item 05- aminofilina 240 mg – ampola 10ml à R$ 0,29; Marca: Farmace - cx com 100;
Item 09 - cloreto de potássio 19,1% - ampola 10 ml à R$ 0,1045; Marca:    Farmace - cx com 200;
Item 11 - dexametasona, fosfato dissódico 04 mg/ml - Frasco/amp à R$ 0,335; Marca: Farmace – cx com 100;
Item 15 -glicose 25% - ampola 10ml à R$ 0,1116; Marca: Farmace -  cx com 200
Item 16 -glicose 50% - ampola 10 ml à R$ 0,1174; Marca: Farmace  - cx com 200;
Item 27 – metronidazol 500 mg - injetável – 100ml – sistema fechado à R$ 1,49 ; MARCA : Farmace/
NIODAZOFARMA – cx com 60;
Item 35- vitamina c 500mg – ampola 05 ml à R$ 0,4357; Marca: Farmace - cx com 100;
Item 42 - dexclorfeniramina 0,4% - frasco 100 ml à R$0,5900; Marca: Farmace cx com 60;
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA – MATRIZ.
Item 04- agua destilada esteril – frasco 1lt à R$ 1,47; Marca:FRESENIUS/KABIPAC – cx com 18;
Item 94 – agua destilada para autoclave – frasco 1000ml à R$1,80; Marca: FRESENIUS – cx com 12;
GERMED FARMACEUTICA LTDA.
Item 135 – medroxiprogesterona, acetato 150mg/ML – ampola à R$ 11,00; Marca: Germed/CONTRACEP;
GLENMARK FARMACEUTICA LTDA.
Item 47 – salbutamol spray 100 mcg à R$ 3,08; Marca: MEDISPRAY/AEROGOL 10MCG;
HOSPFAR INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Item 132 – espiramicina 500 mg – comprimidos à R$ 2,028; Marca: Rovamicina/Sanofi Aventis 1,5 M.U.I. – cx
com 16
INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA.
Item 97 – eter etilico – vidro 500 ml à R$10,00; MARCA:RIOQUIMICA/REMOVEX;
Item 98 – hipoclorito de sodio 1% de cloro ativo- galao 5lt -  à R$ 6,56 - Marca: RIOQUIMICA/CLORO RIO;
INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
Item 43 – fenilefrina,cloridrato– frasco 5ml à R$ 6,19; Marca: Allergan;
Item 46 –retinol, acetato –50.000ui+ colecalciferol 10.000ui- FR à R$ 4,64; Marca:  NYCOMED;
Item 64 - metilfenidato 20mg la, cloridrato - capsula à R$ 4,95; Marca: NOVATIRS/RITALINA LA  - cx com 30;
Item 71 –tetracaina, cloridrato e fenilefrina, acido borico à R$ 5,48; Marca: Allergan;
Item 116 - glicosamina + sulfato de condroitina à R$ 4,3400; Marca: ZODIAC – cx com 30;
Item 123 - metilfenidato 10 mg, cloridrato - comprimido à R$ 0,729; Marca: NOVARTIS/RITALINA;
Item 124 - rivastigmina 9mg/5 cm adesivo-unidade à R$ 10,19; Marca: NOVARTIS – cx com 30;
LIFMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MEDICOS E HOSP. AS.
Item 93 - acido peracetico galao 5 lt à R$ 290,00; Marca: PEROXIDO DO BRASIL /STERILIFE – cx com 4;
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
Item 06 –cimetidina 300mg –ampola 02 ml à R$ 0,1828 Marca: Teuto /CIMETIDINA – cx com 120;
Item 12 - dobutamina, cloridrato 250mg- amp 20 ml à R$ 1,40; Marca: hipolabor;
Item 14 –gentamicina 10 MG- ampola 01 ml à R$ 0,28; Marca: santisa/gentamisan caixa com 100;
Item 32 - sulfato de magnésio 50% - amp 10 ml à R$ 0,65; Marca: hypofarma/hypomgnes; cx com 100;
Item 34 - verapamil, cloridrato 2,5MG ampola 02 ml à R$ 1,342; Marca: ariston/vasoton  - cx com 5;
Item 36 – ácidos graxos essenciais – frasco 200 ml à R$  5,4760 ; Marca: KELLDRIN
Item 40 – ciprofloxacino, cloridrato – colirio – frasco 05 ML à R$4,50; Marca: NEOQUIMICA;
Item 50 – tropicamida 1 5 sol. oftalmica esteril – frasco 05 ML à R$ 8,4700 Marca: UQFN/TROPINOM;
Item 73- clotrimazol creme – bisnaga 20 gr à R$ 1,2175; Marca: PRATI DONADUZZI/CLOTRIMAZOL;
Item 74 – lidocaina, cloridrato 5 % - pomada bisnaga 25 gr à R$ 4,46; Marca: BUNKER/ LIDIAL;
Item 80 - levonorgestrel 0,15 + etinilestradiol 0,03 – cart/ 21 compr. à R$ 0,57; Marca: NEOQUIMICA /
CONCEPNOR;
Item 119 –hidroxido de magnesio 1200 mg- frasco 120 ml à R$ 3,71; Marca: NATULAB/MAGMAX – cx com 50;
Item 137 – varfarina sódica 5 mg- comprimido à R$0, 07; Marca: TEUTO cx com 50;
MARIOL INDUSTRIAL LTDA.
Item 37 – ambroxol, cloridrato 3mg/ml – frasco 100 ml à R$ 0,62; Marca: MARIOL – cx com 48;
Item 41 – cloreto de benzalconio – gotas nasais – frasco 30 ml à R$0,2763; Marca: MARIOL/SORISMA;
MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Item 118 – intrasite gel – hidrogel amorfo- un à R$ 17,142; Marca: LM FARMA/CURATEC;
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
Item 70 – sertralina 50 mg - comprimido à R$ 0,0638; Marca: NEOQUIMICA;
Item 109 – diltiazem 180 mg lib. prolongada - comprimido à R$ 0,4161; MARCA: BALDACCI/RETARD;
Item 127 – tobramicina + dexametasona – colirio – frasco 5 ml à R$ 21,45; MARCA: UNIAO QUIMICA;
Item 136 – verapamil, cloridrato 80 mg - comprimido à R$ 0,0375; Marca: SANVAL;
MERCK S/A
Item 102 – acido ascorbico 1 gr - comprimido à R$ 0,60; Marca: MERCK/CEBION EFERVECENTE TUBO
COM 30;
Item 122 – metformina, cloridrato 500mg- comprimido ação prolongada à R$0, 3406; MARCA:
MERCK/GLIFACE XR 500MG – cx com 30;
MUNDIFARMA DIST. DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA.
Item 75 – metronidazol + nistatina creme – bisnaga 40 gr à R$ 4, 85; Marca: PRATTI/GENERICO  - cx
com 30;
Item 107 – cetilpiridino, cloreto de antisseptico bucal fr à R$ 11,40; Marca: SANIFIL/ENXAGUANTE
BUCAL SANIFILL
NUNESFARMA DISTR. PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. – FILIAL.
Item 79 - isoxsuprina 10mg, cloridrato– comprimido à R$ 2,0250; Marca: APSEN/INIBINA – cx com
79;
Item 81 - Nicotina Adesivo Transdermico 14mg – unidade à R$ 4,1094; Marca: NOVARTIS/ nicotinell
– cx com 07;

Item 82 - Nicotina Adesivo Transdermico 21mg – unidade à R$ 3,6888; Marca: NOVARTIS/nicotinell
- cx com 07;
Item 83 - Nicotina Adesivo Transdermico 7mg – unidade à R$ 3,4290; Marca: NOVARTIS/nicotinell -
cx com 07;
PRODIET FARMACÊUTICA LTDA - MATRIZ .
Item 89 – sulfametoxazol 800 mg + trimetoprima 160 mg – comprimido à R$ 0,0923; Marca: PRATI
DONADUZZI/GENERICO  - cx com 400;
Item 92 – valaciclovir 500mg - comprimido à R$7,45; Marca: GLAXOSMITH/VALTREX - cx com 10;
Item 130 – venlafaxina 150 mg – comprimido à R$3,6785; Marca: EUROFARMA/VENLAXIN  - cx
com 14;
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A – FILIAL
Item 131 – levodopa 100mg+benserazida 25 mg hbs- capsula à R$1,01; Marca: ROCHE/PROLOPA
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A. – FILIAL.
ITEM 60 – haloperidol decanoato 70,52 mg – ampola 01 ml R$1,60; Marca: UNIAO QUIMICA /
DECAN-HALOPER
Bauru, 13/05/2011 – 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: 19.959/2011 – Modalidade: Carta Convite n.º SMS 019/2011 – Objeto: Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços para a realização da VI Conferência Municipal de Saúde, nos dias
01 e 02 de julho de 2011, no Teatro Universitário da Faculdade de Odontologia de Bauru/USP. A abertura
dar-se-á no dia 23/05/2011 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, 13/05/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 14.596/11 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 021/11 - por meio da INTERNET – Tipo
Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de 30 (trinta) doses da vacina quadrivalente recombinante
contra papilomavírus humano (HPV). Aberto no dia: 09/05/2011 às 9h. Notificamos aos interessados no
Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados pelo
pregoeiro em 12/05/2011 e devidamente Homologado pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 12/
05/2011, à empresa abaixo:
HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: item 01 – vacina quadrivalente
para HPV (subtipos 6,11,16 e 18), ao preço unitário de: R$ 185,00, totalizando: R$ 5.550,00;. Valor total
dos itens ganhos: R$ 5.500,00.
Bauru, 13/05/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES.  – PROCESSO Nº. 50.466/10 – PE 090/10 – RP 040/10
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CIRÚRGICA NEVES LTDA. - EPP.
ITEM 27 – Unidade de Ventilador/Respirador Pulmonar, Microprocessado, à R$ 37.000,00 Marca: KTK/
MOD.CARMEL
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA.
ITEM 01 – Unidade de Esfignomanômetro Adulto, à R$ 42,28 Marca: PREMIUM / MOD BR-20D
ITEM 02 – Unidade de Esfignomanômetro Infantil, à R$ 72,50 Marca: PREMIUM / MOD BR-20D
ITEM 03 – Unidade de Estetoscópio Adulto, à R$ 69,17 Marca: SPIRIT
ITEM 04 – Unidade de Estetoscópio Infantil à R$ 30,00 marca: SPIRIT
ITEM 12 – Unidade de Balança Antropométrica Adulto – 200 kg, à R$ 810,00 Marca: WELMY / W-200ª
ITEM 18 – Unidade de Detector Fetal Portátil, à R$ 674,91 Marca: MEDPEJ / DF4002
ITEM 26 – Unidade de Serra Elétrica p/Cortar Gesso, à R$ 1.012,50 Marca: NSR / NEVONI - 18018A
HOSP TRADE DO BRASIL LTDA.
ITEM 06 – Unidade de Reanimador Pulmonar Manual (Ambu) Adulto, à R$ 142,5000 Marca: HOSP
TRADE MOD ADULTO 030-TIPO B
INALAMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
ITEM 07 – Unidade de Aspirador Cirúrgico Portátil de Secreção, à R$ 905,00 Marca: ASPIRATEX /
GIM 6005
VIBEL COMERCIAL LTDA.
ITEM 13 – Unidade de Cadeira de Rodas c/Apoio de Braços Removíveis à R$ 1.195,00 Marca:
ORTOMETAL / MOD. ESPECIAL 133C
ITEM 15 – Unidade de Comadre de Inox, à R$ 73,50 Marca: FAMI-ITA
ITEM 16 – unidade de Bandeja/Cuba em Inox com tampa - 21 X 11 X 3,5, à R$ 91,05 Marca: FAMI-ITA
ITEM 17 – Unidade de Papagaio de inox à R$ 66,00 Marca: FAMI-ITA
ITEM 20 – Unidade de Foco Cirúrgico Móvel c/luz de emergência, à R$ 3.375,00 Marca: CMOS DRAKE
/ LIGTH SHOW
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA.
ITEM 14 – Unidade de Cardioversor bifásico com marcapasso, à R$ 11.500,00 Marca: INSTRAMED /
CARDIOMAX
MEDIKALIUM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
ITEM 21 – Unidade de Lanterna clínica, à R$ 8,40 Marca: PREMIUM
ITEM 22 - Unidade de Otoscópio de diagnóstico 2,5 V, à R$ 274,20 Marca: WELCHALLYN
ITEM 23 – Unidade de Termômetro Auricular, à R$ 92,40 Marca: G-TECH
HOSPLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. EPP
ITEM 25 – Unidade de Oxímetro de pulso portátil, à R$ 2.499,00 Marca: BEIJING MD300A
ITEM 28 – Unidade de Processadora automática p/revelação de RAIO X, à R$ 18.037,10 Marca:
MACROTEC MXII
Bauru, 13/05/2011– compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/11 - PROCESSO Nº 50.350/10 - CONTRATANTE:-
MUNICIPIO DE BAURU – CONTRATADA: CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
– Objeto: AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE: 42.000Kg (QUARENTA E DOIS QUILOS) DE
MISTURA P/ PREPARO DE PURÉ DE BATATA SABOR MANTEIGA - Interessada: Secretaria
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Municipal de Educação, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 024/11 - do Processo
Administrativo nº 50.350/10, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta
devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE I – Item 1 - MISTURA PARA PREPARO DE PURÉ DE BATATA, SABOR MANTEIGA, valor
por Kg. R$ 14,15 – marca Crialimentos.
PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/11 – ASSINATURA:- 28/04/
2011 – VALIDADE: 27/04/2012.
Bauru,13/05/2011– Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/11 - PROCESSO Nº 37627/10 - CONTRATANTE:-
MUNICIPIO DE BAURU – CONTRATADA: SOMALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HI-
GIENE E LIMPEZA – Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E PRODUTOS
DIVERSOS, SENDO A QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 4423 LIMPA ALUMÍNIO, 1526
LIMPA VIDRO, 7047 LIMPADOR INSTANTÂNEO, 1101 LUSTRA MÓVEIS - Interessada: todas
as Secretarias Municipais, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 191/10 - do Proces-
so Administrativo n.º 37627/10, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua propos-
ta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 02 – LIMPADORES E LUSTRA MOVEIS
Item 1 - Limpa Alumínio em Frs. De 500 ML, valor unit. R$ 1,01 – marca FUZETTO;
Item 2 - Limpa Vidro C/ Bico P/ Aplicação Emb.500 Ml , valor unit. R$ 1,00 – marca WORKER;
Item 3 - Limpador Instantâneo P/ Limpeza Pesada Mínimo 500 ml, valor unit. R$ 1,84 – marca FIRE;
Item 4 - Limpador Instantâneo Multiuso, Embalagem Mínima 500 ml, valor unit. R$ 0,75 – marca FIRE;
Item 5 - Lustra Moveis Embal. de 500 ml, valor unit. R$ 1,87 – marca WORKER
PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/10 – ASSINATURA:- 11/04/
2011 – VALIDADE: 10/04/2012.
Bauru,13/05/2011– Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
Edital n.º 079/2011 – Processo n.º 2.801/2011 – Modalidade: Pregão Presencial nº 024/2011 – PELO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: AQUISI-
ÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 1750m³ (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA METROS CÚBI-
COS) DE AREIA GROSSA E DE 500m³ (QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE AREIA FINA –
Interessada: Secretaria Municipal de Obras, do Meio Ambiente e de Educação. Data do Recebimento dos
envelopes e sessão do pregão 27/05/2011 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 licita-
ção poderá ser retirado junto à Divisão de Licitações – Seção de Gestão de Compras, até o dia 26/05/2011,
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,13/05/2011– Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
Edital n.º 085/2011 – Processo n.º 54.271/2010 – Modalidade: Pregão Presencial nº 028/2011 – PELO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO (POR LOTE) - Objeto: AQUISI-
ÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 520650 BARRAS DE CEREAL SABOR CASTANHA DO PÁRA COM
CHOCOLATE; 520500 BARRAS DE CEREAL SABOR BANANA/CHOCOLATE e 518000 BAR-
RAS DE CEREAL SABOR CHOCOLATE TIPO BRIGADEIRO – Interessadas: Secretarias Muni-
cipais de Educação, do Bem Estar Social, do Meio Ambiente e Corpo de Bombeiros.  A sessão de
processamento do pregão será realizada no Departamento de Alimentação Infantil (Merenda), sito à
Avenida Rodrigues Alves, esquina com a Avenida Engenheiro Hélio Police s/nº – Jardim Redentor –
na cidade de Bauru, estado de São Paulo, iniciando-se no dia 30(trinta) de maio de 2011, às 09hs00min.
Informações na Divisão de Licitações, pelos fones (14) 3235-1377 ou (14) 3235-1437. O edital está dis-
ponível através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do
presente até o dia 27/05/11. Bauru, 13/05/2011– Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de
Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
Edital n.º 074/2011 – Processo n.º 11.469/2011 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº  023/2011 - Pelo
Sistema de REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: FORNECI-
MENTO DA QUANTIDADE ESTIMATIDA DE 360.000 litros de álcool hidratado, 360.000  litros de
gasolina tipo C e 1.200.000 litros de diesel tipo B – Interessada: Diversas Secretarias e Gabinete do
Prefeito. Data do Recebimento das propostas: 27/05/11 até as 09hs: 00min. Abertura da Sessão: 27/
05/11 às 09hs:00min. INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 27/05/11 às 14hs:30min. Informações na
Divisão de Licitações, pelos fones (14) 3235-1377 ou (14) 3235-1437. O edital está disponível através de
download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br e também poderá ser acessado através do site
www.licitacoes-e.com.br (ID nº 364326), onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes
devidamente credenciados. Bauru, 13/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de
Licitações.

NOTIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – Edital nº 047/
2011 - Processo n.º 44.038/2009 – Modalidade: Convite n.º 012/2011 - Objeto: ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO EXTERNAMENTE ÀS
ÁREAS EDIFICADAS DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE BAURU, SPDA, SISTEMA DE ALI-
MENTAÇÃO ININTERRUPTA DE ENERGIA DE SETOR CRÍTICO E ENERGIA - Interessado:-
Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado
que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente Homologados pelo Secretário Municipal de
Administração em 11/05/2011 à empresa: SISTEL ENGENHARIA LTDA, no valor global de R$ 9.500,00
(nove mil e quinhentos reais). Bauru, 13/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divi-
são de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02 – PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE BAURU – Edital nº 020/11 - Processo n.º 13.121/2006 – Apensado os Proces-
sos nºs 32.984/08, 29.782/06, 4.431/10, 4.444/10, 28.853/06 e 4.439/10 – Modalidade: Tomada de Pre-
ços 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 servi-
ços 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”,
Praça “Núcleo Habitacional Octávio Rasi”, e Praça “Jardim Tangarás” - Interessado:- Secretaria
Municipal do Meio Ambiente. Notificamos aos interessados que o prazo de recurso expirou-se em 12/05/
2011. A Comissão Permanente de Licitações marcou a sessão de abertura do envelope nº 02 “proposta” da
empresa Habilitada: WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA; para o dia 16/05/2011 ás 10:00,
na Sala de Reunião da Secretaria Municipal de Administração, na Av. Dr. Nuno de Assis, 14-60, Jd. Santana.
Bauru, 13/05/11 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE RECURSO E ABERTURA DE PROPOSTA - PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU – PROCESSO Nº 12033/11 – Modalidade: Convite nº 019/11 - Tipo Menor
Preço - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE 200 M² EM LONA
COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO BANNER – Interessado: Secretaria Municipal de
Cultura O Secretário Municipal de Administração DECIDE NEGAR PROVIMENTO ao recurso inter-
posto pela licitante NATFEL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, fundamentado nos documentos
anexos no processo e manifestação nos autos, mantendo-se a desclassificação da recorrente, ficando a
sessão de ABERTURA DE PROPOSTA (ENVELOPE Nº 2) para o dia 16/05/11 às 09h30, na Sala de
Reunião da Secretaria Municipal de Administração, na Av. Dr. Nuno de Assis, 14-60, Jd. Santana, da
empresa HABILITADA: RONDON SARAIVA PINTO – ME. O envelope das empresas Inabilitadas:
Rafael Gomes Godiano – Me, Comercial Genova Ltda – ME, Comercio de Luminosos Personalizados
Regina Ltda e Natfel – Comunicação Visual Ltda – ME, estará a disposição para ser retirado a partir das
09:30 do dia 16/05/11.
Bauru, 13/05/11 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU –
Edital nº 001/2011 - Processo n.º 48.080/2011 – Modalidade: Convite nº 001/2011 – Objeto:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ES-
TRUTURAIS, ELÉTRICOS COM SPDA, HIDRÁULICOS E COMBATE A INCÊNDIOS – Interes-
sado: 12º Grupamento de Bombeiros. Para ser admitido à presente Carta Convite, na condição de Licitan-
te, 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 24 (vinte e quatro) 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 16:00h (dezesseis horas) do dia 24 (vinte e
quatro) 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 23/05/2011, 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 publica-
ção do presente.
Bauru, 13/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
Edital n.º 083/11 – Processo n.º 11.718/11 –Modalidade: Pregão Presencial nº 026/11 - TIPO MENOR
PREÇO POR LOTE  - Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS NA QUANTIDADE ESTIMADA
ANUAL DE: 240(DUZENTAS E QUARENTA) KIT’S DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, 120(CEN-
TO E VINTE) KIT’S DE PRODUTOS DE LIMPEZA E 120(CENTO E VINTE) KIT’S DE HIGIE-
NE  – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessadas: Secretaria Municipal do Bem
Estar Social. Data do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão: 27/05/11 às 15:00 horas 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 referido edital também poderá ser acessado e  disponível através de
download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br,
Bauru, 13/05/11 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
Edital n.º 90/11 – Processo n.º 51280/10 e apensos (Proc. 4216/11, 4221/11, 4223/11, 5562/11, 6209/11
e 5704/11)– Modalidade: Pregão Presencial nº 33/11 – TIPO MENOR PREÇO - Objeto: AQUISIÇÃO
DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (174 barras de aço, 829Kgs. de arame, 17kgs. de
prego, 107 sarrafos, 200 tábuas, 18 pontalete, 10 portas de madeira encabeçadas, 300 telhas, 81 blocos de
vidro, 38 sacos de argamassa, 90 pisos cerâmicos, 03 soleiras de granito, 64 lixas, 03 massas p/ PVA, 12l de
agarras, 02 latas de líquido preparador, 02 latas de tinta látex, 06 galões de massa  base de óleo, 02 galões
de fundo nivelador, 04 galões de esmalte sintético, 06 galões de tinta epox, 06 torneiras, 07 bacias sanitári-
as, 01 lavatório, 03 duchas higiênicas, 03 mictórios, 12 barras de tubo PVC, 03 caixas sinfonadas, 03 tubos
de PVC, 04 registros de gaveta, 05 luminárias, 03 arandelas, 01 quadro trifásico, 03 disjuntores, 670
metros de cabo de cobre flexível, 167 metros de eletroduto, 05 tomadas, 04 interruptores, 09 caixas de
passagem, 41 m² de forro de PVC, 5951 barras de ferro, 1000 mourões, 3.600m² de tela galvanizada, 100
kgs. de eletrodos, 50 discos de corte, 270m² tela alambrado, 650m de correntes, 96m² de tela mosqueteiro,
115 brocas de aço, 600 buchas, 120 dobradiças, 130 rolos de fita , 440 parafusos, 400 eletrodos, 480 discos,
1000 rebites de ferro e 20 tubos de spray ) – Interessada: Secretaria de Educação, e do Meio Ambiente.
Data do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão dia 26/05/2011 às 09hs 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 25/05/2011, 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,13/05/11– Érika Maria Beckmann
Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNI-
CIPAL 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. Notificamos aos interessados que o processo em epígrafe com abertura prevista
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Seção IV
Autarquias e Empresa Pública

COHAB - Companhia de Habitação
Popular de Bauru

Edison Bastos Gasparini Júnior
Diretor Presidente

Horário de atendimento:  8h00 - 12h00 das  14h00 - 17h00
Endereço:  Avenida Nações Unidas 30-31

Telefone Geral:  3235-9222
CEP:  17011-0001

1 - Diretoria - 3235-9225 e 3235-9226
2 - Divisão de Arrecadação e Cobrança - 3235-9211e 3235-9223.
3 - Divisão Jurídico Contencioso - 3235-9209 e 3235-9210.
4 - Divisão Jurídico Imobiliário- 3235-9215 e 3235-9228
5 - Divisão de Contratos e Transferência - 3235-9205 e 3235-9212.
6 - Divisão de FCVS - 3235-9206 e 3235-9221.
7 - Divisão de Recursos Humanos - 3235-9208 e 3235-9214
8 - CPD - 3235-9216 e 3235-9218.
9 - Compras - 3235-9217.
10 - Portaria - 3235-9213.
11 - Fax - 3235-9202 e 3235-9224
12 - Divisão de Engenharia - 3235-9204.
13 - Divisão de Contabilidade - 3235-9207 e 3235-9219.

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU, torna público  ter firmado
contrato de prestação de serviços com a empresa SÍNTESE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA,
vencedora da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 02/2011,  em 04 de maio de 2011, com prazo de vigência
de 24 meses, a contar dessa data.
Objeto deste contrato: prestação de serviços de fornecimento de licença de uso e manutenção de sistema
para gestão de contratos de créditos decorrentes de financiamentos habitacionais concedidos pela
Companhia de Habitação Popular de Bauru – COHAB BAURU, através de  contratos regidos pelas normas
do Sistema Financeiro da Habitação – SFH e/ou Normas, Planos e Programas estabelecidos no âmbito da
própria COHAB BAURU.
Forma de pagamento: a CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA, durante a vigência
deste contrato, o preço de R$ 0,54 (cinqüenta e quatro centavos) por contrato ativo e R$ 0,37 (trinta e sete
centavos) por contrato inativo de financiamento habitacional, referente à prestação de serviços de
manutenção, assistência e suporte técnico.
Bauru, 12 de maio de 2011. COMISSÃO DE LICITAÇÕES

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

EXTRATO DE CONTRATOS - DAE
PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.

Contrato nº 013/2011-DAE
Processo Administrativo n.º 2617/2011 – DAE
Inexigibilidade de Licitação – Art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Fluid Feeder Indústria e Comércio Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e manutenção do sistema de
cloração e lavador de gás cloro da Marca Fluid Feeder, conforme descritivo previsto na Cláusula Primeira
do Contrato nº 013/2011-DAE.
Valor Total do Contrato: R$ 27.958,48  (Vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e
oito centavos).
Nota de Empenho Global nº 1356 de 29 de abril de 2011, no valor de R$ 10.300,00 (Dez mil  e trezentos
reais) e Nota de Empenho Global nº 1357 de 29 de abril de 2011, no valor de R$ 17.658,48 (Dezessete mil,
seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos).
Assinatura: 29/04/2011.
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei Federal
nº8.666/93 e ulteriores alterações.

CONCURSO PÚBLICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento do candidato:
Marcelo de Oliveira Mattos, RG  233593342 , 43º 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 16, 17, 18, 19 e 20 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, 10 de maio de 2011.

CONCURSO PÚBLICO OPERADOR DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO E RECALQUE I
CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento do candidato:
Elias Fernando Ribeiro, RG  289873290, 01º 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 16, 17, 18, 19 e 20 de maio de 2011,  para tratar de
assunto relacionado a Nomeação conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 9116/2010-
DAE. O não comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga de
Operador de Estação de Captação e Recalque 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 Fundamental Completo, 8ª  série concluída;(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 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, 10 de maio de 2011

para o dia: 16 (dezesseis) de maio de 2011 às 16:00h (dezesseis horas),  FOI PRORROGADO, em
virtude de alterações na especificação, anexo I do Edital. Ficando a sessão pública de abertura dos
envelopes para o dia 24 (vinte e quatro) de maio de 2.011 ás 16:00 (dezesseis) horas, 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. A entrega dos envelopes de habilitação e proposta  deverá ser entregue
até às 12:00 (doze horas) do dia 24 (vinte e quatro) de maio de 2.011, conforme local acima. O edital
de licitação poderá ser adquirido junto à Divisão de Licitações - Seção de Gestão de Compras, até o dia 23
de maio de 2011, a partir da primeira publicação.
Bauru, 13/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.
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CONCURSO PÚBLICO ABASTECEDOR DE PRODUTOS QUÍMICOS I
CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento do candidato,
Ricardo Henrique Redicópa Honma, RG nº 286384541, 01º 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 16, 17, 18, 19 e 20 de maio de 2011,  para tratar de
assunto relacionado a Nomeação conforme Concurso Público realizado através do Processo nº  9119/2010-
DAE. O não comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga de
Abastecedor de Produtos Químicos 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 Fundamental Completo, 8º  série concluída;(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 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, 10 de maio de 2011

CONCURSO PÚBLICO TÉCNICO QUÍMICO I
CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento dos candidatos:
Camilla dos Santos Zanatta, RG  28580635 , 01ª classificada,
José Ricardo Oliveira Pereira, RG  287163465, 02º 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 16, 17, 18, 19 e 20 de maio de 2011,  para tratar de
assunto relacionado a Nomeação conforme Concurso Público realizado através do Processo n? 9118/2010-
DAE. O não comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga de
Técnico Químico 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)
- Comprovação de conclusão do Ensino Profissionalizante de Nível Médio Completo em Química
(são válidos também os Certificados dos Cursos Técnicos nas áreas de Análises Químicas, Bioquímica,
Saneamento, Alimentos e Técnico Ambiental) ou comprovante de Ensino Superior em Química; (original
e 01 cópia)
- Registro regular no Conselho Regional de Química (CRQ)
- Comprovação de experiência anterior de no mínimo 06 (seis) meses
- 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)
- Carteira de Trabalho e Previdência Social
- Bauru, 10 de maio de 2011

PUBLICAÇÃO DE DESISTÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO – FISCAL DE SISTEMA HIDRÁULICO DOMICILIAR I

O Serviço de Recursos Humanos informa a Desistência da vaga para o cargo efetivo de Fiscal de Sistema
Hidráulico Domiciliar I, por motivos particulares, da candidata  Sra. Tariane Franciele Bastos Pereira Floriano,
RG 461750223, classificada em 03º lugar, conforme Concurso Público realizado através do Processo nº
11467/2009-DAE, neste Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

Bauru, 11 de maio de 2011.

Portarias da Presidência:
Portaria nº 189/2011-DAE:
NOMEANDO o Sr. HUDSON BARIZON BLANCO RG. 44.753.294-7, para o cargo efetivo de Auxiliar de
Administração, referência 6, grau A,  a partir do dia 11 de maio de 2011.
Bauru, 10 de maio de 2011.

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
EDITAL Nº 002/2011 - CONCURSO PÚBLICO
LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS I

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu
Conselho Administrativo, Eng.º André Luiz Andreoli, torna público, através deste Edital, a abertura de
inscrição para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade
do concurso para o cargo de LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS I.  O Concurso Público
reger-se-á pelas normas estabelecidas a seguir:

I -  DO CARGO, DAS VAGAS E DA REMUNERAÇÃO
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, salários e requisitos exigidos são os estabelecidos conforme segue:
Cargo:  LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS I
Número de Vagas: 02 (duas)
Vencimentos: Referência 05A – R$ 559,48; Produtividade (60% da ref.) – R$ 335,69.
3. Requisitos: Ensino Médio Completo (3º colegial concluído), Carteira Nacional de Habilitação, categoria
“AB”, definitiva, válida, e com autorização para atividade remunerada, conhecimentos em informática.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no Anexo I deste Edital - DAS
ATRIBUIÇÕES (descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo será regido pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei  Municipal nº 1574/71 e alterações
posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3373/
1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei
Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores) e demais disposições aplicáveis aos Servidores Públicos
Municipais.
6. A jornada de trabalho corresponde a 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado
cumprirá dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.
7. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compras no valor de R$ 230,00 (duzentos e
trinta reais) e outros benefícios instituídos por lei.

II - DAS INSCRIÇÕES
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 06/06/2011 às 16 horas de 10/06/2011,
exclusivamente pela internet, pelo site:  www.daebauru.com.br .
1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou fora do
prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de serviços
públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito em dois postos na cidade
de Bauru localizados na R. Amazonas, nº 1-41, Jd. Coralina e no Posto do Poupatempo (E-poupatempo),
situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato
deve realizar um cadastro apresentando o RG. Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.
2. A inscrição implicará na completa ciência e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas
neste Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.
3. Para se inscrever, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição
Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;
b) ter 18 anos completos;
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) estar com o CPF regularizado;
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme Capítulo I - DO CARGO, DAS
VAGAS E DA REMUNERAÇÃO, item 3;
g) não registrar antecedentes criminais;
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função, comprovadas por avaliação médica/
psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94
(Artigo 14, Inciso XII) e nº 5805/09.
j) 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.
4. O pagamento da importância do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado, somente em dinheiro, em
qualquer agência bancária da Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$ 30,00 (trinta reais).
4.1. Não será aceito  pagamento  da  taxa  de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos  Correios,
fac-símile,  transferência eletrônica,  DOC,  DOC-eletrônico,  ordem    de  pagamento  ou  depósito  comum
em  conta  corrente,  agendamento, condicional ou fora do período de inscrição (10 horas do dia 06/06/
2011 às 16 horas de 10/06/2011) ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital.
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará no cancelamento da
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário.
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à
taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.com.br,
na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições.
Caso seja detectada a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o DAE – Serviço de
Recursos Humanos/Seção de Recrutamento e Seleção – fone: (14) 3235-6183, para verificação do ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
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4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção
total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.
5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº 4385/99, alterada pela Lei nº 5340 de 16 de março de 2006,
ficam isentos do pagamento de taxa de inscrição, os que comprovarem, DOAÇÃO DE SANGUE, no mesmo
ano (2011), em hospitais públicos ou privados do Município de Bauru.
7. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de
inscrição.
7.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as condições
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados todos os atos dela
decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.
8. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
9. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste
Capítulo I.
10. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.com.br.
11. Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) acessar o site www.daebauru.com.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 06/06/2011 às
16 horas de 10/06/2011);
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário;
f) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-limite para
encerramento das inscrições (10/06/2011) - Atenção para o horário bancário.
12. O candidato que se enquadrar no item 6. deste Capítulo, para inscrever-se deverá:
a) acessar o site www.daebauru.com.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 06/06/2011 às
16 horas de 10/06/2011);
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário;
f) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove DOAÇÃO DE
SANGUE, no mesmo ano (2011), em hospitais públicos ou privados do Município de Bauru, acompanhado
do documento original para conferência, dirigindo-se ao Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo,
sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário das 9:00 às 16:00 horas, até a data-limite para encerramento das
inscrições (10/06/2011 às 16:00 horas) - Atenção para o horário.

III - DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
1. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, especificadas no ANEXO
I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária), são compatíveis com a(s) deficiência(s) de que é portador.
2. A participação de candidatos portadores de deficiência(s) no presente Concurso Público observará as
regras contidas no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, no Decreto Federal 3.298/99, na Lei
Complementar Estadual 683/92 e na Lei Municipal 5.215/2004.
3. O candidato portador de deficiência participará do Concurso em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que tange ao conteúdo e à avaliação das provas.
4. O candidato portador de deficiência deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição,
o tipo de deficiência de que é portador.
5. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser
cumprido, conforme descrito no item 6. deste Capítulo.
6. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet
deverá, para efetivar sua Inscrição, apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (Rua
Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo):
6.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está
concorrendo no Concurso Público, bem como, se for o caso, solicitação de prova  ou condição especial,
para realização da prova; e
6.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) que ateste a espécie e o grau ou nível da deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como
a provável causa da deficiência,  expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do
período designado para as inscrições, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova.
6.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 6. e subitens 6.1. e 6.2., durante o período de
inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência e não terá sua
prova especial ou condição especial preparada, seja qual for o motivo alegado.
6.3.1. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito, por parte do Departamento, à análise
da razoabilidade do solicitado.
7. Após o prazo de inscrição, fica proibida qualquer inclusão ou exclusão de candidato da lista especial de
candidatos portadores de deficiência.
8. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para
perícia médica, com finalidade de avaliação quanto à configuração da deficiência indicada no ato da inscrição
e a compatibilidade das atribuições do cargo com a deficiência declarada, nos termos do Capítulo VIII -
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL.
8.1. Serão consideradas deficiências aquelas definidas de acordo com o artigo 4º do Decreto Federal 3.298/
99 e a Súmula 377 do STJ.
8.2. Será excluído do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições
do cargo.
8.3. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver configurada a
deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar somente na Lista Geral.
9. Após o ingresso do candidato portador de deficiência, essa não poderá ser arguida para justificar a
concessão de readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez.

IV -  DAS PROVAS
1. O Concurso Público constará das seguintes etapas: Prova Objetiva e Prova Prática.
1.1. Prova objetiva: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, distribuídas da

seguinte forma:
PARTE A: Língua Portuguesa: 10 (dez) questões; Matemática: 10 (dez) questões;  Conhecimentos Gerais
e Legislação Municipal: 10 (dez) questões;
PARTE B: Informática e Conhecimentos Específicos do cargo: 20 (vinte) questões.
1.1.2. A prova objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento
teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa prova terá duração de 3 (três) horas
e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o
conteúdo programático constante do Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.2 A Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada nas atribuições do cargo e
destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de conhecimento, habilidades do candidato e
sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio de demonstração prática das atividades a serem
desempenhadas no exercício do cargo. A prova prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante
do Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.

V. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru.
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo
Edital de Convocação.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação,
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de:
a) caneta de tinta azul ou preta, lápis preto nº 02 e borracha;
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, conforme o
caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal
nº 9.503/97, ou Passaporte.
c) original do comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
3.1. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os  documentos discriminados
neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
3.1.1. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 3, deste Capítulo V, não fará a prova,
sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público.
3.2. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer outros
documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem pública ou privada.
4. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o seu início.
5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos.
6. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
7. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova.
7.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as
conseqüências advindas de sua omissão.
8. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova.
9. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata
deverá levar um acompanhante, que ficará em local reservado para tal finalidade e será responsável pela
guarda da criança.
9.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal. 9.2. Não haverá
compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata.
10. Excetuada a situação prevista no item 9. deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público.
11. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, livros, manuais, impressos,
anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo Departamento de Água e
Esgoto de Bauru, máquina e relógio com calculadora, agenda eletrônica ou similar, aparelhos sonoros,
telefone celular, BIP, pager, walkman, aparelhos de MP3, MP4 ou similar, gravador ou qualquer outro tipo
de receptor e emissor de mensagens, assim como uso de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
11.1. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial do
Município), seja qual for o motivo alegado;
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação;
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 3. deste Capítulo;
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal;
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem
como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de equipamento
eletrônico de comunicação;
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de aplicação e de
correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da
prova.
l) não apresentar a documentação exigida no Capítulo I, item 3.
12. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 03 (três) de julho de 2011 (domingo).
12.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova deverá ser
acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do
Município – DOM e no site www.daebauru.com.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
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12.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.com.br  o candidato
deverá entrar em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento e Seleção, fone:
(14)3235-6183.
12.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar do Concurso Público e realizar
a prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital,
devendo, para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico.
12.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação
da regularidade da referida inscrição.
12.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente
cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos
os atos dela decorrentes.
12.3. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos
sobre sua aplicação.
12.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de transcorrido
o tempo de 50% (cinquenta porcento) da duração da prova.
12.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de
Questões.
12.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou
preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados.
12.5.2. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento
válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, juntamente com o caderno
de questões, sendo expressamente vedada a retirada do caderno de questões do local de prova.
12.5.3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida
ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
12.5.4. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas
ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
12.5.5. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
12.5.6. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para
o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas.
12.5.7. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas, não poderão se retirar até
que o último candidato termine, ou que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o
procedimento de lacração do envelope com as provas.
13. Para prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do item
2. do Capítulo VI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO.

VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO
1. DA PROVA OBJETIVA - 1.ª ETAPA
1.1. A prova objetiva está dividida em duas partes, Parte A e Parte B, de acordo com Capítulo IV -  DAS
PROVAS.
1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos, sendo:
Parte A: questões valendo 1,0 (um ponto);
Parte B: questões valendo 1,5 (um ponto e meio), totalizando 60 (sessenta) pontos.
1.3. Será considerado habilitado para participar da 2.ª etapa do Concurso – Prova Prática o candidato que
obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento), de acertos na Parte A (Conhecimentos Básicos) e 50%
(cinquenta por cento), de acertos na Parte B (Conhecimentos Específicos).
1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
2. DA PROVA PRÁTICA - 2.ª ETAPA
2.1. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site
www.daebauru.com.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do
candidato o acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2.2. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros candidatos habilitados na
Prova Objetiva – 1.ª Etapa.
2.2.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão convocados.
2.3. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1. a 11. do Capítulo V – DA
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2.3.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do(s)
responsável(is) pela aplicação.
2.3.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu material de
exame.
2.4. A prova prática será elaborada tendo em vista o Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
2.5. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos.
2.5.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus quesitos.
2.5.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
2.5.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua pontuação total.
2.6. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 20 (vinte) pontos e não
zerar em nenhum dos componentes da prova.
2.7. Os demais candidatos aprovados na Prova Objetiva e não convocados para a Prova Prática, ficarão em
cadastro de reserva para futura convocação conforme a necessidade do Departamento de Água e Esgoto de
Bauru, observando o prazo de validade do concurso.

VII - DA PONTUAÇÃO FINAL
1.  A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.

VIII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final.
1.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de
desempate ao candidato:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;

e) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Gerais e Legislação;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
1.2. Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
2. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, em ordem alfabética,
que serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
3. Os candidatos portadores de deficiência serão convocados, em momento oportuno, mediante publicação
de Edital de Convocação no Diário Oficial local, para realização de perícia médica, pelo Departamento de
Água e Esgoto de Bauru, por especialista na área de deficiência de cada candidato, com finalidade de
comprovação da deficiência apontada no ato da inscrição e de avaliação da compatibilidade de sua deficiência
com as atribuições do cargo.
3.1. No prazo de 5 (cinco) dias contados da convocação constante do item anterior, os portadores de
deficiência deverão retirar guia para submeter-se à perícia médica.
3.2. O laudo deverá ser proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da realização do respectivo exame.
3.3. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo de 10 (dez) dias
corridos, junta médica para nova inspeção, da qual poderá participar profissional indicado pelo interessado.
3.3.1. A indicação do profissional pelo candidato deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias corridos,
contados da ciência do laudo referido no subitem anterior.
3.4. A junta médica deverá apresentar parecer conclusivo no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua realização.
3.5. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica, nos termos do § 5º, do artigo 3º,
da Lei Complementar Estadual nº 683, de 18 de setembro de 1992.
3.6. Findo o trabalho relativo à perícia/junta médica, conforme disposto nos itens anteriores, serão publicadas
no Diário Oficial de Bauru, por cargo em Concurso:
3.6.1. a Lista de Classificação Final Geral, excluídos os candidatos considerados inaptos para o exercício
do cargo, que conterá os candidatos habilitados na prova, os candidatos cuja deficiência não for configurada,
os portadores de deficiência considerados aptos para o exercício do respectivo cargo e os ausentes na
perícia médica; e
3.6.2. a Lista de Classificação Final Especial, que conterá somente os candidatos portadores de deficiência
considerados aptos para o exercício do cargo.
3.7. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência
ou aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

IX - DOS RECURSOS
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet,
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital.
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente  fundamentado, na sede do
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, R. Padre João,
11-25.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na
prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente,
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior,
ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para
habilitação.
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.
4. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital, bem como,
aquele que não apresentar fundamentação e embasamento.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto
anteriormente.
6. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1. deste capítulo.
7. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.

X – DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data e local para a apresentação
do candidato.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo D.A.E.;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro sendo o fato formalizado em termo de desistência).
d) Não comprovar os pré-requisitos estabelecidos.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:
a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – DAS
DISPOSIÇÕES FINAIS;

b) possuir, na data da nomeação, todos requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, bem como
comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsto na
Constituição Federal de 1988;
d) Prontuário/Certidão da Carteira Nacional de Habilitação para fins trabalhistas;
e) outros documentos que o DAE julgar necessário;
f) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua saúde física
e mental;
5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos
futuros.
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XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3.
do Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES.
2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial
por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo
das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.
2.2 O candidato que, na data de posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3. do Capítulo II
– DAS INSCRIÇÕES, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da Taxa de Inscrição.
3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e as
necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas
oferecidas no prazo de validade deste edital.
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data da sua homologação,
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período.
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso
Público.
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser
publicado no DOM e no site: www.daebauru.com.br.
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não
serão objetos de avaliação da prova neste Concurso Público.
8. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no
Diário Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação.
9. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.com.br,
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
10. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de  Água e Esgoto de
Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame.
11. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 107/2011.

Bauru, 12 de maio de 2011.

André Luiz Andreoli
Presidente

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária)

LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS I: Realizar leitura de consumo mensal de água em
hidrômetros e proceder a entrega de contas, bem como de avisos de débitos, informativos e outros, em
imóveis na cidade de Bauru, de acordo com datas e roteiros preestabelecidos. Eventualmente dirigir
motocicletas de propriedade do Departamento. Executar tarefas correlatas, inerentes ao cargo, conforme
necessidade do trabalho, sob supervisão e orientação da Chefia imediata.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PROVA OBJETIVA
Língua Portuguesa: Interpretação e compreensão de textos, Ortografia oficial, Concordância nominal,
Concordância verbal, Regência Verbal e Nominal, Uso da crase, Separação de sílabas, Classes de palavras
(substantivo, adjetivo, numeral, pronome, preposição, conjunção, verbo e advérbio), Vozes verbais – Ativa
e Passiva, Acentuação gráfica, Figuras de linguagem e Pontuação.
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros
simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema
de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Conhecimentos Gerais e Legislação Municipal: Atualidades políticas, econômicas, sociais, Cidadania,
Meio ambiente e Lei Orgânica do Município de Bauru. (disponível no site do DAE: www.daebauru.com.br).
Informática: Noções gerais de Informática, pacote Office, pacote Br Office e Internet.
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função;  Conteúdo do site
do DAE (www.daebauru.com.br) nos menus ‘Água e Esgoto’, ‘Serviços’ e ‘Extras’; Ética profissional;
Segurança no trabalho e uso de EPI’s; Direção Defensiva; Conhecimento sobre bairros e logradouros do
município de Bauru.

PROVA PRÁTICA
Simulação de situação real de rota de leitura – estabelecida pelo Departamento, para a demonstração de
conhecimentos e habilidades para o domínio do equipamento, de forma condizente com os conhecimentos
exigidos para o desenvolvimento das funções.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
Ao
Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE
Comissão do Concurso Público – Edital 004/2011

Nome: ___________________________________________
 N.º de inscrição:________________________________________________
Número do documento de identidade (R.G.): ___________________________
Cargo para a/o qual se inscreveu: ___________________________________
Endereço completo: __________________________________
Questionamento: _____________________________________
Embasamento: ____________________________________
Local e Data: ______________________________, ____/_____/_____
Assinatura: ________________________________________

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
EDITAL Nº 003/2011 - CONCURSO PÚBLICO

ENCANADOR DE MANUTENÇÃO I

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu
Conselho Administrativo, Eng.º André Luiz Andreoli, torna público, através deste Edital, a abertura de
inscrição para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade
do concurso para o cargo de ENCANADOR DE MANUTENÇÃO I.  O Concurso Público reger-se-á pelas
normas estabelecidas a seguir:
I -  DO CARGO, DAS VAGAS E DA REMUNERAÇÃO
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, salários e requisitos exigidos são os estabelecidos conforme segue:
Cargo: ENCANADOR DE MANUTENÇÃO I
Número de Vagas: 02 (duas)
Vencimentos: Referência 07A – R$ 567,27; Produtividade (50% da ref.) – R$ 283,64, Insalubridade (40%)
- R$ 214,20.
3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo (8ª série concluída), experiência mínima de 06 (seis) meses
comprovada em Carteira de Trabalho; Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB”, definitiva, válida,
e com autorização para exercer atividade remunerada; conhecimentos em instalações hidráulicas, noções
de Segurança no Trabalho e utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no Anexo I deste Edital - DAS
ATRIBUIÇÕES (descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo será regido pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei  Municipal nº 1574/71 e alterações
posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3373/
1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei
Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores) e demais disposições aplicáveis aos Servidores Públicos
Municipais.
6. A jornada de trabalho corresponde a 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado
cumprirá dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.
7. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compras no valor de R$ 230,00 (duzentos e
trinta reais) e outros benefícios instituídos por lei.

II - DAS INSCRIÇÕES
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 06/06/2011 às 16 horas de 10/06/2011,
exclusivamente pela internet, pelo site:  www.daebauru.com.br .
1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou fora do
prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de serviços
públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito em dois postos na cidade
de Bauru localizados na R. Amazonas, nº 1-41, Jd. Coralina e no Posto do Poupatempo (E-poupatempo),
situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato
deve realizar um cadastro apresentando o RG. Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.
2. A inscrição implicará na completa ciência e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas
neste Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.
3. Para se inscrever, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição
Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;
b) ter 18 anos completos;
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) estar com o CPF regularizado;
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme Capítulo I - DO CARGO, DAS
VAGAS E DA REMUNERAÇÃO, item 3;
g) não registrar antecedentes criminais;
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função, comprovadas por avaliação médica/
psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94
(Artigo 14, Inciso XII) e nº 5805/09.
j) 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.
4. O pagamento da importância do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado, somente em dinheiro, em
qualquer agência bancária da Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$ 30,00 (trinta reais).
4.1. Não será aceito  pagamento  da  taxa  de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos  Correios,
fac-símile,  transferência eletrônica,  DOC,  DOC-eletrônico,  ordem    de  pagamento  ou  depósito  comum
em  conta  corrente,  agendamento, condicional ou fora do período de inscrição (10 horas do dia 06/06/
2011 às 16 horas de 10/06/2011) ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital.
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4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará no cancelamento da
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário.
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à
taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.com.br,
na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições.
Caso seja detectada a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o DAE – Serviço de
Recursos Humanos/Seção de Recrutamento e Seleção – fone: (14) 3235-6183, para verificação do ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção
total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.
5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº 4385/99, alterada pela Lei nº 5340 de 16 de março de 2006,
ficam isentos do pagamento de taxa de inscrição, os que comprovarem, DOAÇÃO DE SANGUE, no mesmo
ano (2011), em hospitais públicos ou privados do Município de Bauru.
7. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de
inscrição.
7.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as condições
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados todos os atos dela
decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.
8. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
9. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste
Capítulo I.
10. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.com.br.
11. Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) acessar o site www.daebauru.com.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 06/06/2011 às
16 horas de 10/06/2011);
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário;
f) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-limite para
encerramento das inscrições (10/06/2011) - Atenção para o horário bancário.
12. O candidato que se enquadrar no item 6. deste Capítulo, para inscrever-se deverá:
a) acessar o site www.daebauru.com.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 06/06/2011 às
16 horas de 10/06/2011);
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário;
f) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove DOAÇÃO DE
SANGUE, no mesmo ano (2011), em hospitais públicos ou privados do Município de Bauru, acompanhado
do documento original para conferência, dirigindo-se ao Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo,
sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário das 9:00 às 16:00 horas, até a data-limite para encerramento das
inscrições (10/06/2011 às 16:00 horas) - Atenção para o horário.

III - DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
1. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, especificadas no ANEXO
I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária), são compatíveis com a(s) deficiência(s) de que é portador.
2. A participação de candidatos portadores de deficiência(s) no presente Concurso Público observará as
regras contidas no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, no Decreto Federal 3.298/99, na Lei
Complementar Estadual 683/92 e na Lei Municipal 5.215/2004.
3. O candidato portador de deficiência participará do Concurso em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que tange ao conteúdo e à avaliação das provas.
4. O candidato portador de deficiência deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição,
o tipo de deficiência de que é portador.
5. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser
cumprido, conforme descrito no item 6. deste Capítulo.
6. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet
deverá, para efetivar sua Inscrição, apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (Rua
Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo):
6.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está
concorrendo no Concurso Público, bem como, se for o caso, solicitação de prova  ou condição especial,
para realização da prova; e
6.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) que ateste a espécie e o grau ou nível da deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como
a provável causa da deficiência,  expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do
período designado para as inscrições, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova.
6.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 6. e subitens 6.1. e 6.2., durante o período de
inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência e não terá sua
prova especial ou condição especial preparada, seja qual for o motivo alegado.
6.3.1. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito, por parte do Departamento, à análise
da razoabilidade do solicitado.
7. Após o prazo de inscrição, fica proibida qualquer inclusão ou exclusão de candidato da lista especial de
candidatos portadores de deficiência.
8. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para

perícia médica, com finalidade de avaliação quanto à configuração da deficiência indicada no ato da inscrição
e a compatibilidade das atribuições do cargo com a deficiência declarada, nos termos do Capítulo VIII -
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL.
8.1. Serão consideradas deficiências aquelas definidas de acordo com o artigo 4º do Decreto Federal 3.298/
99 e a Súmula 377 do STJ.
8.2. Será excluído do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições
do cargo.
8.3. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver configurada a
deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar somente na Lista Geral.
9. Após o ingresso do candidato portador de deficiência, essa não poderá ser arguida para justificar a
concessão de readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez.

IV -  DAS PROVAS
1. O Concurso Público constará das seguintes etapas: Prova Objetiva e Prova Prática.
1.1. Prova objetiva: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, distribuídas da
seguinte forma:
PARTE A: Língua Portuguesa: 10 (dez) questões; Matemática: 10 (dez) questões;  Conhecimentos Gerais
e Legislação Municipal: 10 (dez) questões;
PARTE B: Conhecimentos Específicos do cargo: 20 (vinte) questões.
1.1.2. A prova objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento
teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa prova terá duração de 3 (três) horas
e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o
conteúdo programático constante do Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.2 A Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada nas atribuições do cargo e
destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de conhecimento, habilidades do candidato e
sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio de demonstração prática das atividades a serem
desempenhadas no exercício do cargo. A prova prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante
do Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.

V. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru.
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo
Edital de Convocação.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação,
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de:
a) caneta de tinta azul ou preta, lápis preto nº 02 e borracha;
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, conforme o
caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal
nº 9.503/97, ou Passaporte.
c) original do comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
3.1. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os  documentos discriminados
neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
3.1.1. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 3, deste Capítulo V, não fará a prova,
sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público.
3.2. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer outros
documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem pública ou privada.
4. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o seu início.
5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos.
6. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
7. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova.
7.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as
conseqüências advindas de sua omissão.
8. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova.
9. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata
deverá levar um acompanhante, que ficará em local reservado para tal finalidade e será responsável pela
guarda da criança.
9.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal. 9.2. Não haverá
compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata.
10. Excetuada a situação prevista no item 9. deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público.
11. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, livros, manuais, impressos,
anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo Departamento de Água e
Esgoto de Bauru, máquina e relógio com calculadora, agenda eletrônica ou similar, aparelhos sonoros,
telefone celular, BIP, pager, walkman, aparelhos de MP3, MP4 ou similar, gravador ou qualquer outro tipo
de receptor e emissor de mensagens, assim como uso de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
11.1. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial do
Município), seja qual for o motivo alegado;
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação;
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 3. deste Capítulo;
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal;
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem
como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de equipamento
eletrônico de comunicação;
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f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de aplicação e de
correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da
prova.
l) não apresentar a documentação de comprovação de experiência, conforme Capítulo I, item 3 e .
12. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 03 (três) de julho de 2011 (domingo).
12.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova deverá ser
acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do
Município – DOM e no site www.daebauru.com.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
12.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.com.br  o candidato
deverá entrar em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento e Seleção, fone:
(14)3235-6183.
12.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar do Concurso Público e realizar
a prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital,
devendo, para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico.
12.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação
da regularidade da referida inscrição.
12.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente
cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos
os atos dela decorrentes.
12.3. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos
sobre sua aplicação.
12.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de transcorrido
o tempo de 50% (cinquenta porcento) da duração da prova.
12.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de
Questões.
12.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou
preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados.
12.5.2. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento
válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, juntamente com o caderno
de questões, sendo expressamente vedada a retirada do caderno de questões do local de prova.
12.5.3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida
ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
12.5.4. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas
ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
12.5.5. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
12.5.6. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para
o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas.
12.5.7. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas, não poderão se retirar até
que o último candidato termine, ou que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o
procedimento de lacração do envelope com as provas.
13. Para prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do item
2. do Capítulo VI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO.

VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO
1. DA PROVA OBJETIVA - 1.ª ETAPA
1.1. A prova objetiva está dividida em duas partes, Parte A e Parte B, de acordo com Capítulo IV -  DAS
PROVAS.
1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos, sendo:
Parte A: questões valendo 1,0 (um ponto);
Parte B: questões valendo 1,5 (um ponto e meio), totalizando 60 (sessenta) pontos.
1.3. Será considerado habilitado para participar da 2.ª etapa do Concurso – Prova Prática o candidato que
obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento), de acertos na Parte A (Conhecimentos Básicos) e 50%
(cinquenta por cento), de acertos na Parte B (Conhecimentos Específicos).
1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
2. DA PROVA PRÁTICA - 2.ª ETAPA
2.1. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site
www.daebauru.com.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do
candidato o acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2.2. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros candidatos habilitados na
Prova Objetiva – 1.ª Etapa.
2.2.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão convocados.
2.3. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1. a 11. do Capítulo V – DA
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2.3.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do(s)
responsável(is) pela aplicação.
2.3.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu material de
exame.
2.4. A prova prática será elaborada tendo em vista o Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
2.5. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos.
2.5.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus quesitos.
2.5.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
2.5.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua pontuação total.
2.6. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 20 (vinte) pontos e não
zerar em nenhum dos componentes da prova.

2.7. Os demais candidatos aprovados na Prova Objetiva e não convocados para a Prova Prática, ficarão em
cadastro de reserva para futura convocação conforme a necessidade do Departamento de Água e Esgoto de
Bauru, observando o prazo de validade do concurso.

VII - DA PONTUAÇÃO FINAL
1.  A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.

VIII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final.
1.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de
desempate ao candidato:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Gerais e Legislação;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
1.2. Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
2. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, em ordem alfabética,
que serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
3. Os candidatos portadores de deficiência serão convocados, em momento oportuno, mediante publicação
de Edital de Convocação no Diário Oficial local, para realização de perícia médica, pelo Departamento de
Água e Esgoto de Bauru, por especialista na área de deficiência de cada candidato, com finalidade de
comprovação da deficiência apontada no ato da inscrição e de avaliação da compatibilidade de sua deficiência
com as atribuições do cargo.
3.1. No prazo de 5 (cinco) dias contados da convocação constante do item anterior, os portadores de
deficiência deverão retirar guia para submeter-se à perícia médica.
3.2. O laudo deverá ser proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da realização do respectivo exame.
3.3. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo de 10 (dez) dias
corridos, junta médica para nova inspeção, da qual poderá participar profissional indicado pelo interessado.
3.3.1. A indicação do profissional pelo candidato deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias corridos,
contados da ciência do laudo referido no subitem anterior.
3.4. A junta médica deverá apresentar parecer conclusivo no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua realização.
3.5. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica, nos termos do § 5º, do artigo 3º,
da Lei Complementar Estadual nº 683, de 18 de setembro de 1992.
3.6. Findo o trabalho relativo à perícia/junta médica, conforme disposto nos itens anteriores, serão publicadas
no Diário Oficial de Bauru, por cargo em Concurso:
3.6.1. a Lista de Classificação Final Geral, excluídos os candidatos considerados inaptos para o exercício
do cargo, que conterá os candidatos habilitados na prova, os candidatos cuja deficiência não for configurada,
os portadores de deficiência considerados aptos para o exercício do respectivo cargo e os ausentes na
perícia médica; e
3.6.2. a Lista de Classificação Final Especial, que conterá somente os candidatos portadores de deficiência
considerados aptos para o exercício do cargo.
3.7. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência
ou aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

IX - DOS RECURSOS
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet,
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital.
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente  fundamentado, na sede do
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, R. Padre João,
11-25.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na
prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente,
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior,
ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para
habilitação.
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.
4. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital, bem como,
aquele que não apresentar fundamentação e embasamento.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto
anteriormente.
6. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1. deste capítulo.
7. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.

X – DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data e local para a apresentação
do candidato.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo D.A.E.;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro sendo o fato formalizado em termo de desistência).
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d) Não comprovar os pré-requisitos estabelecidos.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:
a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – DAS
DISPOSIÇÕES FINAIS;
b) possuir, na data da nomeação, todos requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, bem como
comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsto na
Constituição Federal de 1988;
d) Prontuário/Certidão da Carteira Nacional de Habilitação para fins trabalhistas;
e) outros documentos que o DAE julgar necessário;
f) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua saúde física
e mental;
5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos
futuros.

XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3.
do Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES.
2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial
por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo
das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.
2.2 O candidato que, na data de posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3. do Capítulo II
– DAS INSCRIÇÕES, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da Taxa de Inscrição.
3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e as
necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas
oferecidas no prazo de validade deste edital.
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data da sua homologação,
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período.
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso
Público.
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser
publicado no DOM e no site: www.daebauru.com.br.
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não
serão objetos de avaliação da prova neste Concurso Público.
8. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no
Diário Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação.
9. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.com.br,
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
10. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de  Água e Esgoto de
Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame.
11. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 194/2011.

Bauru, 12 de maio de 2011.

André Luiz Andreoli
Presidente

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária)

ENCANADOR DE MANUTENÇÃO I: Realizar consertos de vazamentos nas tubulações de água e esgoto.
Construir emissários e novas redes de água e de esgoto. Executar os serviços de instalação e/ou manutenção
de redes de distribuição de água e redes coletoras de esgoto, acompanhando os serviços desde a abertura da
valeta até a sua conclusão. Realizar consertos e manutenção em registros de manobra. Realizar manutenção
hidráulica predial interna no Departamento. Conduzir veículos ou motocicletas do DAE até o local do
serviço. Notificar e realizar cortes de água, realizar vistorias em imóveis, retirar hidrômetros para aferição,
instalar hidrômetros e realizar religações de água, além de executar outras atividades correlatas, sob orientação
e supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA
Língua Portuguesa: Interpretação de textos; verbos: tempo, modo e vozes; emprego de pronomes; flexão
de gênero, número e grau do adjetivo e do substantivo; sinônimos e antônimos; ortografia oficial; acentuação;
concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal.
Matemática : Operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais,
irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção;
Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro
grau; Perímetro e área, Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Conhecimentos Gerais e Legislação Municipal: Atualidades políticas, econômicas, sociais, Cidadania,
Meio ambiente e Lei Orgânica do Município de Bauru. (disponível no site do DAE: www.daebauru.com.br).
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função; Conhecimentos
teóricos e práticos de construções e instalações hidráulico-sanitárias. Tipos de ferramentas e materiais

normalmente utilizados. Tipos de tubulação, roscas, vedação e conexão de encanamentos, instalação de
registros, cavaletes, hidrômetros, curvas, luvas, etc. Noções de abertura, dimensionamento, escoramento e
sinalização de valas. Ligações de água. Ligações de esgoto. Válvulas. Registros. Hidrômetros. Noções de
operação de motor de bombas. Noções de manutenção, remanejamento e prolongamento de redes de água
e esgotos. Conhecimentos em ligações, substituição, reparos e desobstrução de ramais domiciliares de água
e esgotos. Segurança no manuseio dos equipamentos. Equipamento de Proteção Individual – EPI. Direção
Defensiva. Primeiros Socorros.  Conteúdo do site do DAE (www.daebauru.com.br) nos menus ‘Água e
Esgoto’, ‘Serviços’ e ‘Extras’; Ética profissional; Segurança no trabalho e uso de EPI’s; Direção Defensiva.

PROVA PRÁTICA
Reconhecimento de ferramentas, peças e materiais; simulação de uma situação real da área de Hidráulica/
Saneamento, para a demonstração de conhecimentos e habilidades no domínio dos equipamentos/ferramentas
e peças, de forma condizente com os conhecimentos exigidos para o desenvolvimento das funções.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
Ao
Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE
Comissão do Concurso Público – Edital 003/2011

Nome: ___________________________________________
 N.º de inscrição:________________________________________________
Número do documento de identidade (R.G.): ___________________________
Cargo para a/o qual se inscreveu: ___________________________________
Endereço completo: __________________________________
Questionamento: _____________________________________
Embasamento: ____________________________________
Local e Data: ______________________________, ____/_____/_____
Assinatura: ________________________________________

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
EDITAL Nº 004/2011 - CONCURSO PÚBLICO

OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de
seu Conselho Administrativo, Eng.º  André Luiz Andreoli, torna público, através deste Edital, a abertura
de inscrição para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de
validade do concurso para o cargo de  OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I.
O Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a seguir:

I -  DO CARGO, DAS VAGAS E DA REMUNERAÇÃO
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, salários e requisitos exigidos são os estabelecidos conforme  que segue:
Cargo:  OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I
Número de Vagas: 01 (uma)
Vencimentos: Referência 07A - R$ 567,27; Produtividade (50% da ref.) R$ 283,64; Insalubridade (40%)
- R$ 214,20.
3. Requisitos: Escolaridade mínima: Ensino Profissionalizante de Nível Médio completo em Química (são
válidos também os Certificados dos Cursos Técnicos nas áreas de Análises Químicas, Bioquímica,
Saneamento, Alimentos e Técnico Ambiental), Registro Regular no Conselho Regional de Química (CRQ).
Noções de Informática, de Segurança no Trabalho e utilização de Equipamentos de Proteção Individual -
EPI’s.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no  ANEXO I – DAS
ATRIBUIÇÕES (descrição sumária).
5. A nomeação e o exercício do cargo será regido pelo regime jurídico Estatutário, estando o candidato
empossado subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei  Municipal nº 1574/71 e
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal
nº 3373/1994 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru
(Lei Municipal nº 3781/1994).
6. A jornada de trabalho, em regime de escala, corresponde a 12 horas de trabalho por 36 horas consecutivas
de descanso, sendo que o candidato nomeado cumprirá a jornada dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.
7. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compras no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez
reais) e outros benefícios instituídos por lei.

II - DAS INSCRIÇÕES
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 06/06/2011 às 16 horas de 10/06/2011,
exclusivamente pela internet, pelo site:  www.daebauru.com.br .
1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou fora do
prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de serviços
públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito em dois postos na cidade
de Bauru localizados na R. Amazonas, nº 1-41, Jd. Coralina e no Posto do Poupatempo (E-poupatempo),
situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato
deve realizar um cadastro apresentando o RG. Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.
2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.
3. Para se inscrever, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição
Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;
b) ter 18 anos completos;
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
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e) estar com o CPF regularizado;
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme Capítulo I - DO CARGO, DAS
VAGAS E DA REMUNERAÇÃO, item 3;
g) não registrar antecedentes criminais;
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função, comprovadas por avaliação médica/
psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94
(Artigo 14, Inciso XII) e nº 5805/09.
j) 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.
4. O pagamento da importância do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado, somente em dinheiro, em
qualquer agência bancária da Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$ 30,00 (trinta reais).
4.1. Não será aceito  pagamento  da  taxa  de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos  Correios,
fac-símile,  transferência eletrônica,  DOC,  DOC-eletrônico,  ordem    de  pagamento  ou  depósito  comum
em  conta  corrente,  condicional  ou fora do período de inscrição (10 horas do dia 06/06/2011 às 16 horas
de 10/06/2011) ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital.
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário.
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à
taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.com.br,
na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições.
Caso seja detectada a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o DAE – Serviço de
Recursos Humanos/Seção de Recrutamento e Seleção – fone: (14) 3235-6183, para verificação do ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção
total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.
5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº 4385/99, alterada pela Lei nº 5340 de 16 de março de 2006,
ficam isentos do pagamento de taxa de inscrição, os que comprovarem, DOAÇÃO DE SANGUE, no mesmo
ano (2011), em hospitais públicos ou privados do Município de Bauru.
7. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de
inscrição.
7.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as condições
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados todos os atos dela
decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.
8. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
9. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste
Capítulo I, excetuados os documentos de apresentação obrigatória, por ocasião da Prova Prática, conforme
estabelecido no Capítulo IV -  DAS PROVAS, sob pena de exclusão do candidato do Concurso Público.
10. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.com.br.
11. Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) acessar o site www.daebauru.com.br, durante o período de inscrição (10 horas do dia 06/06/2011 às 16
horas de 10/06/2011);
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário;
f) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-limite para
encerramento das inscrições (10/06/2011) - Atenção para o horário bancário.
12. O candidato que se enquadrar no item 6. deste Capítulo, para inscrever-se deverá:
a) acessar o site www.daebauru.com.br, durante o período de inscrição (10 horas do dia 06/06/2011 às 16
horas de 10/06/2011);
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário;
f) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove DOAÇÃO DE
SANGUE, no mesmo ano (2011), em hospitais públicos ou privados do Município de Bauru, acompanhado
do documento original para conferência, dirigindo-se ao Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo,
sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário das 9:00 às 16:00 horas, até a data-limite para encerramento das
inscrições (10/06/2011 às 16:00 horas) - Atenção para o horário.

III - DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
1. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, especificadas no ANEXO
I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária), são compatíveis com a(s) deficiência(s) de que é portador.
2. A participação de candidatos portadores de deficiência(s) no presente Concurso Público observará as
regras contidas no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, no Decreto Federal 3.298/99, na Lei
Complementar Estadual 683/92 e na Lei Municipal 5.215/2004.
3. O candidato portador de deficiência participará do Concurso em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que tange ao conteúdo e à avaliação das provas.
4. O candidato portador de deficiência deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição,
o tipo de deficiência de que é portador.
5. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser

cumprido, conforme descrito no item 6. deste Capítulo.
6. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet
deverá, para efetivar sua Inscrição, apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (Rua
Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo):
6.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está
concorrendo no Concurso Público, bem como, se for o caso, solicitação de prova  ou condição especial,
para realização da prova; e
6.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) que ateste a espécie e o grau ou nível da deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como
a provável causa da deficiência,  expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do
período designado para as inscrições, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova.
6.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 6. e subitens 6.1. e 6.2., durante o período de
inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência e não terá sua
prova especial ou condição especial preparada, seja qual for o motivo alegado.
6.3.1. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito, por parte do Departamento, à análise
da razoabilidade do solicitado.
7. Após o prazo de inscrição, fica proibida qualquer inclusão ou exclusão de candidato da lista especial de
candidatos portadores de deficiência.
8. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para
perícia médica, com finalidade de avaliação quanto à configuração da deficiência indicada no ato da inscrição
e a compatibilidade das atribuições do cargo com a deficiência declarada, nos termos do Capítulo VIII -
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL.
8.1. Serão consideradas deficiências aquelas definidas de acordo com o artigo 4º do Decreto Federal 3.298/
99 e a Súmula 377 do STJ.
8.2. Será excluído do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições
do cargo.
8.3. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver configurada a
deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar somente na Lista Geral.
9. Após o ingresso do candidato portador de deficiência, essa não poderá ser arguida para justificar a
concessão de readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez.

IV -  DAS PROVAS
1. O Concurso Público constará das seguintes etapas: Prova Objetiva e Prova Prática.
1.1. Prova objetiva: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, distribuídas da
seguinte forma:
PARTE A: Língua Portuguesa: 10 (dez) questões; Matemática: 10 (dez) questões;  Conhecimentos Gerais
e Legislação Municipal: 10 (dez) questões;
PARTE B: Conhecimentos Específicos do cargo: 20 (vinte) questões.
1.1.2. A prova objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento
teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa prova terá duração de 3 (três) horas
e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o
conteúdo programático constante do Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.2 A Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada nas atribuições do cargo e
destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de conhecimento, habilidades do candidato e
sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio de demonstração prática das atividades a serem
desempenhadas no exercício do cargo. A prova prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante
do Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.3 Na ocasião da Prova Prática, anteriormente ao acesso ao local da prova, os candidatos deverão apresentar
à Comissão os seguintes documentos, conforme item 3 do Capítulo I – DO CARGO, DAS VAGAS E DA
REMUNERAÇÃO, original e cópia do Registro Regular do Conselho Regional de Química.
1.4 A não apresentação de algum dos documentos solicitados no item 3 do Capítulo I – DO CARGO,
DAS VAGAS E DA REMUNERAÇÃO implicará no impedimento do candidato realizar a Prova Prática,
estando automaticamente eliminado do Concurso.

V. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru.
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo
Edital de Convocação.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação,
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de:
a) caneta de tinta azul ou preta, lápis preto nº 02 e borracha;
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, conforme o
caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal
nº 9.503/97, ou Passaporte.
c) original do comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
3.1. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os  documentos discriminados
neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
3.1.1. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 3, deste Capítulo V, não fará a prova,
sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público.
3.2. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer outros
documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem pública ou privada.
4. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o seu início.
5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos.
6. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
7. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova.
7.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as
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conseqüências advindas de sua omissão.
8. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova.
9. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata
deverá levar um acompanhante, que ficará em local reservado para tal finalidade e será responsável pela
guarda da criança.
9.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal. 9.2. Não haverá
compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata.
10. Excetuada a situação prevista no item 9. deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público.
11. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, livros, manuais, impressos,
anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo Departamento de Água e
Esgoto de Bauru, máquina e relógio com calculadora, agenda eletrônica ou similar, aparelhos sonoros,
telefone celular, BIP, pager, walkman, aparelhos de MP3, MP4 ou similar, gravador ou qualquer outro tipo
de receptor e emissor de mensagens, assim como uso de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
11.1. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial do
Município), seja qual for o motivo alegado;
b) apresentar-se fora de local, data e/ou do horário estabelecidos no Edital de Convocação;
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 3. deste Capítulo;
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal;
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem
como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de equipamento
eletrônico de comunicação;
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de aplicação e de
correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da
prova.
l) na ocasião da prova prática, não apresentar a documentação de comprovação de escolaridade e regularidade
no Conselho Regional de Química, conforme Capítulo I, item 3 e Capítulo IV, itens 1.2., 1.3. e 1.4.
12. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 03 (três) de julho de 2011 (domingo).
12.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova deverá ser
acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do
Município – DOM e no site www.daebauru.com.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
12.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.com.br  o candidato
deverá entrar em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento e Seleção, fone:
3235-6183.
12.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar do Concurso Público e realizar
a prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital,
devendo, para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico.
12.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação
da regularidade da referida inscrição.
12.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente
cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos
os atos dela decorrentes.
12.3. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos
sobre sua aplicação.
12.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de transcorrido
o tempo de 50% (Cinquenta porcento) da duração da prova.
12.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de
Questões.
12.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou
preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados.
12.5.2. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento
válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, juntamente com o caderno
de questões, sendo expressamente vedada a retirada do caderno de questões do local de prova.
12.5.3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida
ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
12.5.4. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, sob pena
de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
12.5.5. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
12.5.6. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para
o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas.
12.5.7. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas, não poderão se retirar até
que o último candidato termine, ou que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o
procedimento de lacração do envelope com as provas.
13. Para prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do item
2. do Capítulo VI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO.

VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO
1. DA PROVA OBJETIVA - 1.ª ETAPA
1.1. A prova objetiva está dividida em duas partes, Parte A e Parte B, de acordo com Capítulo IV -  DAS
PROVAS, item 1.
1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos, sendo:

Parte A: questões valendo 1,0 (um ponto);
Parte B: questões valendo 1,5 (um ponto e meio), totalizando 60 (sessenta) pontos.
1.3. Será considerado habilitado para participar da 2.ª etapa do Concurso – Prova Prática o candidato que
obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento), de acertos na Parte A (Conhecimentos Básicos) e 50%
(cinquenta por cento), de acertos na Parte B (Conhecimentos Específicos).
1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
2. DA PROVA PRÁTICA - 2.ª ETAPA
2.1. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site
www.daebauru.com.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do
candidato o acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2.2. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 20 (vinte) primeiros candidatos habilitados na
Prova Objetiva – 1.ª Etapa.
2.2.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão convocados.
2.3. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1. a 11. do Capítulo V – DA
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2.3.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do(s)
responsável(is) pela aplicação.
2.3.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu material de
exame.
2.4. A prova prática será elaborada tendo em vista o Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
2.5. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos.
2.5.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus quesitos.
2.5.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
2.5.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua pontuação total.
2.6. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 20 (vinte) pontos e não
zerar em nenhum dos componentes da prova.
2.7. Os demais candidatos aprovados na Prova Objetiva e não convocados para a Prova Prática, ficarão em
cadastro de reserva para futura convocação conforme a necessidade do Departamento de Água e Esgoto de
Bauru, observando o prazo de validade do concurso.

VII - DA PONTUAÇÃO FINAL
1.  A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.

VIII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final.
1.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de
desempate ao candidato:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Gerais e Legislação;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
1.2. Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
2. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, em ordem alfabética,
que serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
3. Os candidatos portadores de deficiência serão convocados, em momento oportuno, mediante publicação
de Edital de Convocação no Diário Oficial local, para realização de perícia médica, pelo Departamento de
Água e Esgoto de Bauru, por especialista na área de deficiência de cada candidato, com finalidade de
comprovação da deficiência apontada no ato da inscrição e de avaliação da compatibilidade de sua deficiência
com as atribuições do cargo.
3.1. No prazo de 5 (cinco) dias contados da convocação constante do item anterior, os portadores de
deficiência deverão retirar guia para submeter-se à perícia médica.
3.2. O laudo deverá ser proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da realização do respectivo exame.
3.3. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo de 10 (dez) dias
corridos, junta médica para nova inspeção, da qual poderá participar profissional indicado pelo interessado.
3.3.1. A indicação do profissional pelo candidato deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias corridos,
contados da ciência do laudo referido no subitem anterior.
3.4. A junta médica deverá apresentar parecer conclusivo no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua realização.
3.5. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica, nos termos do § 5º, do artigo 3º,
da Lei Complementar Estadual nº 683, de 18 de setembro de 1992.
3.6. Findo o trabalho relativo à perícia/junta médica, conforme disposto nos itens anteriores, serão publicadas
no Diário Oficial de Bauru, por cargo em Concurso:
3.6.1. a Lista de Classificação Final Geral, excluídos os candidatos considerados inaptos para o exercício
do cargo, que conterá os candidatos habilitados na prova, os candidatos cuja deficiência não for configurada,
os portadores de deficiência considerados aptos para o exercício do respectivo cargo e os ausentes na
perícia médica; e
3.6.2. a Lista de Classificação Final Especial, que conterá somente os candidatos portadores de deficiência
considerados aptos para o exercício do cargo.
3.7. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência
ou aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

IX - DOS RECURSOS
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet,
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital.
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3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente  fundamentado, na sede do
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, R. Padre João,
11-25.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na
prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente,
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior,
ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para
habilitação.
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.
4. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital, bem como,
aquele que não apresentar fundamentação e embasamento.
5. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
6. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.

X – DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data e local para a apresentação
do candidato.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo D.A.E.;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro sendo o fato formalizado em termo de desistência).
d) Não comprovar os pré-requisitos estabelecidos.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:
a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – DAS
DISPOSIÇÕES FINAIS;
b) possuir, na data da nomeação, todos requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, bem como
comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsto na
Constituição Federal de 1988;
d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua saúde física
e mental;
5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos
futuros.

XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3.
do Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES.
2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial
por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo
das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.
3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e as
necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas
oferecidas no prazo de validade deste edital.
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data da sua homologação,
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período.
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso
Público.
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser
publicado no DOM e no site: www.daebauru.com.br.
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não
serão objetos de avaliação da prova neste Concurso Público.
8. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no
Diário Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação.
9. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.com.br,
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
10. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de  Água e Esgoto de
Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame.
11. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 193/2011.

Bauru, 12 de maio de 2011.

André Luiz Andreoli
Presidente

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária)

OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I: Operar as instalações de uma estação
de tratamento de água, dirigindo seu fluxo, realizando a mistura de  substâncias químicas, filtrando-a para
purificá-la e torná-la adequada ao uso doméstico e industrial, elaborar boletins diários e realizar análises
físico-químicas da água nas diversas fases do tratamento. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade e preservação ambiental. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão da
chefia imediata.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:
Parte A
Língua Portuguesa: Interpretação e compreensão de textos, Ortografia oficial, Concordância nominal,
Concordância verbal, Regência Verbal e Nominal, Uso da crase, Separação de sílabas, Classes de palavras
(substantivo, adjetivo, numeral, pronome, preposição, conjunção, verbo e advérbio), Vozes verbais – Ativa
e Passiva, Acentuação gráfica, Figuras de linguagem e Pontuação.
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros
simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema
de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Informática: Noções gerais de Informática, pacote Office, pacote Br Office e Internet.
Conhecimentos Gerais e Legislação Municipal: Atualidades políticas, econômicas, sociais, Cidadania,
Meio ambiente e Lei Orgânica do Município de Bauru (disponível no site do DAE: www.daebauru.com.br);
outros conteúdos do site do DAE (www.daebauru.com.br) nos menus ‘Água e Esgoto’, ‘Serviços’ e ‘Extras’.

Parte B
Conhecimentos Específicos: Ácidos, bases, sais; Reação de neutralização; Análise volumétrica;
Concentração das soluções; Equivalentes – grama; Normalidade; Diluição e mistura de soluções; Vidraria
utilizada em laboratório; Noções de normas de qualidade em laboratório; noções e normas de segurança em
laboratório; Portaria do MINISTÉRIO DA SAÚDE nº 518, de 25 de março de 2004; RESOLUÇÃO do
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005.

PROVA PRÁTICA:
Reconhecimento de equipamentos e materiais de laboratório e estação de tratamento de água; simulação de
um situação real da operação de Estação de Tratamento de Água (ver conhecimentos específicos Prova
Objetiva – Parte B), condizente com os conhecimentos exigidos para o desenvolvimento das funções.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO

Ao
Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE
Comissão do Concurso Público – Edital 004/2011

Nome: ___________________________________________
 N.º de inscrição:________________________________________________
Número do documento de identidade (R.G.): ___________________________
Cargo para a/o qual se inscreveu: ___________________________________
Endereço completo: __________________________________
Questionamento: _____________________________________
Embasamento: ____________________________________
Local e Data: ______________________________, ____/_____/_____
Assinatura: ________________________________________
——————————————————————————————————————————

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93
——————————————————————————————————————————

NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO - DAE

Processo Administrativo nº 1.085/2.011 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema Registro de Preços nº 18/11

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente,
de acordo com as quantidades e especificações, contidas no Anexo I do Edital.
Interessado(s): Divisão Técnica.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi devidamente
homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 11/05/2.011 e seu objeto adjudicado
conforme segue:
Lote 01: CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente.
Ítem 01 – CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, com traço da faixa “C” da especificação do
DER – SP, para reparação de asfalto nas ruas pavimentadas, de acordo com a Norma ABNT NBR 12949,
com quantidade estimada de: 400 M3 e estimativa de retirada de: 1-ª Entrega: 50 M3, 2-ª Entrega: 50
M3 e  3-ª à 12-ª Entregas: 30 M3
Valor Unitário R$ 450,00 – Procedência: Usina H. Aidar.
1ª Colocada: H. Aidar Pavimentação e Obras Ltda.
Valor total do lote: R$ 180.000,00.
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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

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO
Termo nº 015/2011
Processo nº 4055/2009
Contratante: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
Contratada: EMDURB
Objeto: Recebimento, disposição e operação dos resíduos sólidos domiciliares ou compatíveis no aterro
sanitário.
Valor: R$ 27,15/ Tonelada pelo recebimento e disposição dos resíduos e R$ 42,31/ Tonelada pela
operação no aterro.
Assinatura: 28/04/11.
Bauru, 14 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO
Termo nº 010/2011
Processo nº 823/2010
Contratante: CONDOMINIO BAURU SHOPPING CENTER
Contratada: EMDURB
Objeto: Recebimento, disposição e operação dos resíduos sólidos domiciliares ou compatíveis no aterro
sanitário.
Valor: R$ 27,15/ Tonelada pelo recebimento e disposição dos resíduos e R$ 42,31/ Tonelada pela
operação no aterro.
Assinatura: 01/04/11.
Bauru, 14 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Processo nº  897/11  -  Pregão Presencial nº 004/11
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após abertura dos envelopes de nº 01 “Propostas
de Preços”, encerrada a etapa de lances e negociação das empresas UNIMED DE BAURU COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO e ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S.A, restou a seguinte
classificação: em 1º lugar para a empresa ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S.A, com
o valor unitário de R$ 67,38 (sessenta e sete reais e trinta e oito centavos) e em 2º lugar a empresa UNIMED
DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o valor unitário de R$ 73,06 (setenta e três
reais e seis centavos). Encerrada a fase de classificação foram abertos os  envelopes de nº 02 “Documentos
de Habilitação”, da empresa ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S.A, após conferência,
o Pregoeiro suspendeu a sessão devido ao apontamento do representante da UNIMED DE BAURU
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referindo-se ao item 6.2.3 letra “b”, ou seja, Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios. Estes documentos deverão conter assinaturas dos sócios e do contador responsável.
Apontou também o contido no item 6.2.4 letra “c”, ou seja, Descrição das instalações e equipamentos
destinados à prestação de serviços no Município de Bauru. A EMDURB se manifestará após os prazos
recursais.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE, conforme especificações no Anexo I do edital.
Bauru, 14 de Maio de 2011.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032309
Processo nº 2449/09     -       Pregão Presencial nº 012/09
Contratante: EMDURB – Contratada: SPLICE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Objeto: Serviço de ativação e manutenção de faixas, no período de 21/03/11 à 20/04/11.
Valor Total: R$ 8.264,08
Cond. Pagamento: 10º dia útil do mês subseqüente ao serviço.
Assinatura: 10/05/11.
Bauru, 14 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EMDURB - Empresa Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Rural

Antonio Mondelli Júnior
Presidente

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032310
Processo n.º 2320/10  -    Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
CORREIOS.
Objeto: Serviço de Postagem .
Valor Total: R$ 589,61
Assinatura: 10/05/11
Base Legal art. 25, da Lei 8.666/93.
Bauru, 14 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032321
Processo nº 1910/11      -     Pregão Presencial nº 003/11
Contratante: EMDURB – Contratada: GRÁFICA IPÊ LTDA.
Objeto: 024 mil. Formulário continuo extra copy (2 vias); 1.000 un. papel filigranado rosa.
Valor Total: R$ 2.412,00
Cond. Pagamento: 30/60/90 dias da entrega.
Assinatura: 11/05/11.
Bauru, 14 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Onde se lê:
EXTRATO DE  1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 014/10
Processo n.º 1634/10   -   Pregão Presencial nº 007/10
Contratante: EMDURB. Contratada: COMERCIAL AGROSERV BAURU LTDA....
Leia-se:
EXTRATO DE  1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 014/10
Processo n.º 1634/10   -   Pregão Presencial nº 007/10
Contratante: EMDURB. Contratada: COMERCIAL AGROSERV BAURU LTDA.
Objeto:  A EMDURB e a Contratada de comum acordo aditam o contrato em epigrafe, com fundamento no
artigo 65, § 1º c/c § 2º da Lei 8.666/93, objetivando a diminiuição quantitativa de 13 (treze) unidades
roçadeiras laterais. Em virtude da edução quantitativa o objeto passa a ser 22 (vinte e duas) roçadeiras
laterais, mantendo-se os valores unitáros originalmente pactuados, que com a redução da quantidades
totalizam o valor de R$ 36.960,00 (trinta e seis mil novecentos e sessenta reais).
Assinatura: 01/03/11
Bauru, 14 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/11
Processo nº 2017/11  -  Pregão para Registro de Preços nº 004/11
Contratante: EMDURB. Contratada: COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA ME.
Objeto: Eventual aquisição de: 01- 003 pares Luva de borracha de alta tensão 500 V, com C.A. tamanho
único. 02- 2.000 un. Máscara descartável para poeira com C.A. tamanho único. 03- 300 pares Luva de
raspa de couro punho médio 14 cm, reforço palma da mão, com C.A. tamanho único. 04- 300 pares Luva de
segurança modelo 05 dedos confeccionada em 100% couro de vaqueta na cor natural, possui punho, com
C.A. tamanho único. 05- 12.000 pares Luva tricotada em dois fios emborrachada, com ventilação no dorso
com C.A. tamanho único. 08- Luva de látex amarelo, internamente, aveludado e antiderrapante com C.A.,
sendo 200 pares-M; 300 pares G. 13- 200 un. Óculos de segurança contra impacto com C.A. tamanho
único. 14- 005 un. Protetor auricular do tipo “Concha” com C.A.tamanho único. 17- 300 un. Protetor
auricular tipo “Plug” confeccionado em silicone com C.A. tamanho único. 20- 200 un. Óculos de segurança
contra impacto Fumê com C.A. tamanho único. 27- 010 un. Filtro para óculos de soldador nº 06 com
C.A.28- 020 un. Lente incolor para máscara de soldador com C.A. tamanho único. 30- 050 un. Mangote de
raspa de couro com C.A. tamanho único. 32- 100 un. Avental de raspa de couro com C.A. tamanho único.
35- 020 un. Cinto de segurança tipo pára-quedista com C.A. tamanho Único. Obs: Previsão de 12 (doze)
meses.
Valores unitários dos itens: 01- R$ 60,00 (marca Orion), totalizando R$ 180,00; 02- R$ 0,59 (marca Bocoan)
totalizando R$ 1.180,00; 03- R$ 4,09 (marca Tecnoluvas) totalizando R$ 1.227,00; 04- R$ 9,10 (marca
Multiluvas) totalizando R$ 2.730,00; 05- R$ 3,89 (marca Bracol) totalizando R$ 46.680,00; 08- R$ 1,39
(marca Bracol) totalizando R$ 695,00; 13- R$ 2,12 (marca Bocoan) totalizando R$ 424,00; 14- R$ 4,15
(marca Bocoan) totalizando R$ 20,75; 17- R$ 0,52 (marca ùtil Plug) totalizando R$ 156,00; 20- R$ 2,40
(marca Kalipso) totalizando R$ 480,00; 27- R$ 1,00 (marca Ledan) totalizando R$ 10,00; 28- R$ 0,20
(marca Ledan) totalizando R$ 4,00; 30- R$ 10,80 (marca Tecnoluvas) totalizando R$ 540,00; 32- R$ 11,10
(marca Tecnoluvas) totalizando R$ 1.110,00; 35- R$ 20,80 (marca Athenas) totalizando R$ 416,00.
Valor Total: R$ 55.852,75 (cinqüenta e cinco mil oitocentos e cinqüenta e dois reais e setenta e cinco
centavos).
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 04/05/11
Bauru, 14 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/11
Processo nº 2017/11  -  Pregão para Registro de Preços nº 004/11
Contratante: EMDURB. Contratada: M.G. CANDIDO ME.
Objeto: Eventual aquisição de: 06- Botina de segurança preta com elástico lateral, na seguinte numeração:
010 pares nº 34; 020 pares nº 35; 025 pares nº 36; 050 pares nº 37; 110 pares nº 38; 110 pares nº 39; 120
pares nº 40; 120 pares nº 41; 080 pares nº 42; 020 pares nº 43; 015 pares nº 44; 005 pares nº 45. 10- Capa
de chuva em trevira amarela, sendo: 050 un. tamanho M; 100 un. tamanho G; 100 tamanho GG e 050
tamanho EGG. 19- Conjunto de proteção de chuva em trevira cor amarela, sendo: 100 Conj. M; 250 Conj.
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G; 250 Conj. GG; 100 Conj. EGG.21- Bota cano curto GOT - (padrão PM), na seguinte numeração: 006
pares nº 36; 015 pares nº 37; 015 pares nº 38; 025 pares nº 39; 030 pares nº 40; 030 pares nº 41; 030 pares
nº 42; 020 pares nº 43; 010 pares nº 44; 010 pares nº 45. Obs: Previsão de 12 (doze) meses.
Valores unitários dos itens: 06- R$ 33,90 (marca Kadesh) totalizando R$ 23.221,50; 10- R$ 14,90 (marca
Leroup) totalizando R$ 4.470,00; 19- R$ 38,90 (marca Leroup) totalizando R$ 27.230,00; 21- R$ 40,00
(marca Kadesh) totalizando R$ 7.640,00.
Valor Total: R$ 62.561,50 (sessenta e dois mil quinhentos e sessenta e um reais e cinqüenta centavos).
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 04/05/11
Bauru, 14 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

ERRATA DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2011 – COVEIRO.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, através de seu Presidente,
Sr. Antonio Mondelli Junior, torna público a todos os interessados a correção do ITEM 3 e 3.2.1
RETIFICANDO nos termos abaixo, permanecendo inalterados todos os demais itens, subitens e anexos do
referido instrumento editalício:

ITEM 03
Onde se lê:
3. DAS PROVAS

3.1 O Processo Seletivo para provimento da vaga do emprego público de “Coveiro”, conforme descrito no
item 1.2 será constituído por duas etapas: Prova objetiva e prova prática.

3.2 DA PROVA OBJETIVA
3.2.1 De caráter eliminatório e classificatório. Consistirá em questões objetivas de múltipla escolha, com
cinco alternativas cada, com apenas uma resposta correta. As questões versarão sobre os programas contidos
no Anexo I, deste Edital e buscarão avaliar o grau de conhecimento do candidato para o desempenho do
cargo, equivalentes ao primeiro ciclo do ensino fundamental (4ª série), sendo:
a) Conhecimentos Gerais – 10 (dez) questões, valendo 1,0 (um) ponto cada;
b) Matemática – 15 (quinze) questões, valendo 1,0 (um) ponto cada;
c) Português - 15 (quinze) questões, valendo 1,0 (um) ponto cada publicado no Diário Oficial de Bauru de
12/05/2011,

Leia-se:
3. DAS PROVAS
3.1 O Processo Seletivo para provimento da vaga do emprego público de “Coveiro”, conforme descrito no
item 1.2 será constituído por duas etapas: Prova objetiva e prova prática.

3.2 DA PROVA OBJETIVA
3.2.1 De caráter eliminatório e classificatório. Consistirá em questões objetivas de múltipla escolha, com
cinco alternativas cada, com apenas uma resposta correta. As questões versarão sobre os programas contidos
no Anexo I, deste Edital e buscarão avaliar o grau de conhecimento do candidato para o desempenho do
cargo, equivalentes ao ensino fundamental completo, sendo:
a) Conhecimentos Gerais – 10 (dez) questões, valendo 1,0 (um) ponto cada;
b) Matemática – 15 (quinze) questões, valendo 1,0 (um) ponto cada;
c) Português - 15 (quinze) questões, valendo 1,0 (um) ponto cada.

Bauru, 13 de maio de 2011
ANTONIO MONDELLI JUNIOR

Presidente da EMDURB

Edital de Processo Seletivo nº 001/11 – Coveiro
 EMDURB

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº  001/ 2011

A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB,
Bauru/SP TORNA PÚBLICO que, na forma prevista no Art. 37 da Constituição, realizará PROCESSO
SELETIVO para o provimento de cargo do seu quadro efetivo, sob o regime de CLT (Consolidação das Leis
de Trabalho), constituindo a regulamentação do processo seletivo o presente edital e instruções que o integram.

1. DO EMPREGO PÚBLICO
1.1 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vaga atualmente existente no Quadro de Pessoal da
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, bem como aquelas que
vierem a vagar ou forem criadas durante a vigência deste processo seletivo.
1.2 Cargo e requisitos:
CARGO: Coveiro (masculino)
VAGAS: 01 (uma)
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais
SALÁRIO BASE – R$ 784,40 + vale compra de R$ 230,00
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 15,00
ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Auxiliam nos serviços funerários, constroem túmulos, preparam,
limpam, abrem e fecham sepulturas utilizando barro e lacrando-as posteriormente com cimento e cal.
Realizam sepultamentos, exumam e cremam cadáveres, trasladam corpos e despojos. Conservam cemitérios,
máquinas e ferramentas de trabalho. Zelam pela segurança do cemitério.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 Ao inscrever-se, o candidato estará declarando em ficha de inscrição, sob pena de responsabilidade
civil e criminal, satisfazer as seguintes condições:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi concedido igualdade nas condições
previstas no artigo 12, inciso II, §1º da Constituição Federal de 1988 e demais disposições de lei, no caso de
estrangeiros;
b) Estar no gozo dos seus Direitos Políticos e Civis;
c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, no ato da inscrição;
d) Gozar de boa Saúde Física e Mental;
e) Ter concluído o Ensino Fundamental completo
f) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
g) Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que impeça
legalmente o exercício de função pública;
h) Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos
exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga;
i) Não ter sido demitido por justa causa ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão transitada
em julgado em qualquer esfera governamental, nos últimos 5 anos;
j) Estar ciente e de acordo com as exigências estabelecidas pelo presente Edital.
2.2 Os interessados deverão comparecer na sede da EMDURB – Terminal Rodoviário, no Setor de Expediente,
sala 04, localizada na Praça João Paulo II, s/nº, Jardim Santana, Bauru/SP, no período de 08/06/2011 à 14/
06/2011, nos horários das 8h30min. às 11h30min e das 13h30min. às 16h30min., munidos dos seguintes
documentos:
a) fotocópia de RG e CPF ou CNH;
b) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 15,00 (quinze reais), que deverá ser
recolhido no Setor de Tesouraria da EMDURB, localizado na Praça João Paulo II, s/nº;
b.1) Não será aceito pagamento com cheque ou cartão magnético (crédito ou débito), pelo correio, por
transferência eletrônica, por DOC, por ordem de pagamento ou por qualquer outro meio.
2.3 Serão permitidas inscrições por procuração mediante a entrega do respectivo mandato com o
reconhecimento em cartório da assinatura do candidato, acompanhado de cópia dos documentos necessários
para a inscrição do candidato, especificados no item 2.2, bem como, a apresentação da identidade do
procurador sendo que, para cada candidato, deverá ser apresentada uma procuração, que ficará retida.
2.4 Ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem com documentação,
doação de sangue no mesmo ano, em hospitais públicos e privados do município de Bauru.
2.5 São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações fornecidas no ato
da inscrição, que serão verificadas por ocasião da comprovação dos requisitos e contratação, se aprovado,
sendo que a não apresentação implicará na anulação de todos os atos praticados pelo candidato.
2.6 Qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a todas as condições estabelecidas neste
edital, verificada em qualquer etapa do presente processo seletivo ou após a contratação, implicará na
eliminação automática do candidato ou demais providências que se fizerem necessárias, sem prejuízo das
cominações legais.
2.7 Em nenhuma hipótese será permitida a juntada de documentos ou aditamentos após o encerramento das
inscrições.
2.8 Em hipótese alguma serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao
estabelecido neste Edital.
2.9 Não será aceito pagamento da taxa de inscrição fora do período e condições estabelecidas neste Edital.
2.10 A inscrição que não estiver de acordo com os requisitos exigidos será indeferida, descabendo qualquer
recurso.
2.11 Os portadores de necessidades especiais, em obediência ao disposto no art. 37 da Constituição Federal,
na Lei 5215/04, serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas previstas para o cargo, ou as que vierem a
surgir ou forem criadas no prazo de validade deste processo seletivo, nos casos em que houver compatibilidade
entre a deficiência e a função a ser exercida.
2.12 Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão do processo seletivo, em igualdade
de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação, duração e horário de
realização das provas.
2.13 O candidato que não declarar ser portador de deficiência no ato da inscrição, assim não será considerado
e, portanto, não poderá interpor recurso em face desta situação.
2.14 Se a pessoa portadora de deficiência necessitar de tratamento diferenciado para participar do processo
seletivo, deverá requerê-lo no ato da inscrição, anexando atestado médico com parecer emitido por especialista
da área de sua deficiência, com expressa referência à Classificação Internacional de Doença – CID e indicando
as condições especiais de que necessita, sendo que a falta desta requisição, seja qual for o motivo alegado,
poderá ocasionar a impossibilidade do candidato portador da necessidade especial realizar o processo seletivo.
2.15 Não ocorrendo a aprovação de candidatos portadores de necessidades especiais para preenchimento
da vaga prevista, esta será preenchida pelo próximo candidato aprovado.
2.16 Na hipótese do exame médico admissional, obrigatoriamente realizado pela EMDURB, atestar a
incompatibilidade da limitação com as atribuições do cargo, o candidato será automaticamente eliminado
do processo seletivo, sendo convocado o candidato seguinte na lista de classificação.
2.17 Após a admissão do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
aposentadoria e/ou readaptação do cargo.
2.18 A EMDURB não promoverá a restituição, integral ou parcial do valor correspondente à taxa de inscrição.
2.19 A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Processo Seletivo não se realizar, ocasião em
que a responsabilidade pela devolução recaíra sobre a EMDURB.
2.20 A relação de candidatos que tiverem a inscrição indeferida será publicada no Diário Oficial do Município,
no dia 18/06/2011.

3. DAS PROVAS
3.1 O Processo Seletivo para provimento da vaga do emprego público de “Coveiro”, conforme descrito no
item 1.2 será constituído por duas etapas: Prova objetiva e prova prática.
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3.2 DA PROVA OBJETIVA
3.2.1 De caráter eliminatório e classificatório. Consistirá em questões objetivas de múltipla escolha, com
cinco alternativas cada, com apenas uma resposta correta. As questões versarão sobre os programas contidos
no Anexo I, deste Edital e buscarão avaliar o grau de conhecimento do candidato para o desempenho do
cargo, equivalentes ao ensino fundamental completo, sendo:
a) Conhecimentos Gerais – 10 (dez) questões, valendo 1,0 (um) ponto cada;
b) Matemática – 15 (quinze) questões, valendo 1,0 (um) ponto cada;
c) Português - 15 (quinze) questões, valendo 1,0 (um) ponto cada.
3.2.2 A data, hora e local para realização da prova objetiva (questões de múltipla escolha) será publicada no
Diário Oficial do Município de Bauru, na data de 18/06/2011.
3.2.3 Os candidatos deverão comparecer ao local com uma hora de antecedência, munidos de caneta azul
ou preta, lápis, borracha, sendo que às 8:00 horas os portões serão fechados e não será permitida a entrada
de qualquer candidato após este horário, sob hipótese alguma, ficando os retardatários e os ausentes
automaticamente desclassificados do concurso.
3.2.4 Os candidatos deverão apresentar o documento original de identidade, com foto, ou Carteira de
Trabalho e Previdência Social, ou ainda Carteira Nacional de Habilitação, em estado de conservação que
permita sua identificação e o comprovante de inscrição.
3.2.5 A prova objetiva terá a duração de 3 (três) horas.
3.2.6 O conteúdo programático consta no anexo I deste Edital.
3.2.7 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou
rasura, ainda que legível.
3.2.8 O preenchimento da Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção da prova,
será de inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as instruções
específicas na capa do Caderno de Questões. Em hipótese alguma haverá substituição da “Folha de Respostas”
por erro do candidato.
3.2.9 O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação da prova, após 1 hora do horário de seu início,
devendo entregar ao Coordenador da Sala o caderno de questões e respectiva folha de respostas.
3.2.10 Ao término da prova será sugerido que os três últimos candidatos deixem a sala em conjunto.
3.2.11 A avaliação da prova será feita na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta), sendo desclassificado e, portanto,
eliminado, o candidato que obtiver nota inferior a 20 (vinte) pontos.
3.2.12 Não serão fornecidos exemplares do Caderno de Questões aos candidatos ou a instituições públicas
ou privadas, mesmo após o encerramento do concurso.
3.2.13 Será desclassificado o candidato que:
a) Não estiver presente na sala ou local da prova e no horário determinado para o início;
b) For surpreendido, durante a execução da prova, em comunicação com outro candidato, utilizando-se de
material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude;
c) Não obtiver nota igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) de acertos sobre a totalidade da prova
aplicada;
d) Ausentar-se do recinto, exceto, se momentaneamente, em casos especiais e sempre na companhia do
fiscal acompanhante;
e) Não apresentar documento de identificação, conforme estabelecido neste Edital;
f) Portar arma, ainda que possua o respectivo porte, na sala de prova;
g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;
h) Não devolver ao fiscal o Caderno de Questões, a Folha Definitiva de Resposta ou qualquer outro material
de aplicação das provas;
i) Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões da prova e na folha de respostas.
3.2.14 Durante as provas não será tolerada a comunicação com outro candidato, nem permitidas: consultas
bibliográficas de qualquer espécie, utilização de livros, notas e impressos. É, expressamente, proibida a
utilização de agendas eletrônicas ou similares, calculadoras, telefone celular, BIP, “WALKMAN” ou qualquer
aparelho eletrônico ou material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os
aparelhos “celulares” deverão ser desligados.
3.2.15 Reserva-se à Comissão Examinadora do Processo Seletivo e aos Fiscais, o direito de excluir do
processo seletivo o candidato cujo comportamento se enquadre em uma das hipóteses das cláusulas 3.2.13
e 3.2.14, tomando as medidas saneadoras necessárias.
3.2.16 Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer
outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos sendo atribuídos os respectivos
pontos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso.
3.2.17 A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua inteira responsabilidade.
3.2.18 Caso haja necessidade do candidato se ausentar do local de prova para atendimento médico ou
hospitalar, o mesmo não poderá retornar, sendo eliminado do Processo Seletivo.
3.2.19 Em hipótese alguma será remarcada ou permitida a realização da prova em data diferente da
estabelecida neste edital.

3.3 DA PROVA PRÁTICA
3.3.1 A lista dos candidatos aprovados na prova objetiva, e a data, hora e local de realização da prova
prática, serão publicados no dia 09/07/2011, no Diário Oficial do Município de Bauru.
3.3.2 Concorrerão à Prova Prática somente os candidatos habilitadas na prova objetiva.
3.3.3 Serão aplicadas à prova pratica as mesmas disposições contidas no capítulo anterior, no que lhe
couber.
3.3.4 A prova prática, de caráter classificatório, será realizada independentemente das condições climáticas
do dia e não poderá ser realizada em data diferente da estabelecida pela Comissão.
3.3.5 Na realização da prova prática, o candidato deverá utilizar os EPI’s fornecidos pela Comissão. Caso o
candidato se recuse a utilizar os EPI’s ou ainda proceda ao uso incorreto dos mesmos, será automaticamente
desclassificado do processo, isentando a Emdurb de qualquer responsabilidade a respeito.
3.3.6 A prova prática consistirá em realização de algumas atividades inerentes a função a ser exercida pelo
candidato aprovado.
3.3.7 A avaliação da prova será feita na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta), sendo desclassificado o candidato
que atingir pontuação inferior a 30 pontos.

4. DO RESULTADO
4.1 A nota final será composta pela somatória das notas da Prova Objetiva e da Prova Prática.
4.2 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final e as nomeações serão feitas
obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração Pública.
4.3 Na hipótese de igualdade de nota, terá preferência, sucessivamente:
a) Candidato com maior idade, conforme disposto no artigo 27, § único, da Lei nº 10.741/03 – Estatuto do
Idoso;
b) Obtiver maior nota na Prova Prática;
c) Obtiver maior nota na Prova Objetiva;
d) Maior número de filhos menores de 18 anos.
4.4 O gabarito da 1º fase ( prova objetiva ) será publicado no Diário Oficial do Município e no site da
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB www.emdurb.com.br na
data de 28/06/2011.
4.5 O resultado final do processo seletivo será publicado no Diário Oficial do Município e no site da
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB www.emdurb.com.br na
data de 19/07/2011.

5. DOS RECURSOS
5.1 Serão admitidos recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil
seguinte ao da divulgação do gabarito da 1ª fase e do resultado final.
5.2 O recurso devidamente fundamentado deverá ser dirigido à Comissão Organizadora do Processo Seletivo
e protocolizado no Setor de Expediente – sala 04 da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e
Rural de Bauru, Praça João Paulo II s/nº - Jardim Santana, sendo que serão liminarmente indeferidos os que
não trouxerem fatos novos ou interpostos fora do prazo previsto.
5.3 Não serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5.4 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis
ao candidato, a critério da Comissão.
5.5 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões), o(s) ponto(s) referente(s) à(s) mesma(s)
será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos ao mesmo cargo.
5.6 A Comissão Examinadora do Processo Seletivo, após análise do recurso da 1ª fase, decidirá sobre sua
aceitação e publicará o resultado no Diário Oficial do Município, no dia 09/07/2011.
5.7 Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito.
A Comissão examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos,
não cabendo pedido de reconsideração ou recurso adicional pelo mesmo motivo.

6. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO EMPREGO
6.1 O candidato somente será investido no emprego, se atender as seguintes exigências:
a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo;
b) Apresentar os documentos que comprovem os requisitos exigidos no item 2.1 deste edital, incluindo, os
seguintes:
- Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas eleições ou procedido a justificação na forma da lei;
- C.P.F., R.G.,
- Prova de Escolaridade do ensino fundamental completo
- Uma foto 3X4 recente,
- Declaração de não ocupar função pública e remunerada, exceto os acúmulos permitidos pela Lei,
- Atestados de antecedentes criminais,
- Certidão de nascimento, e ainda, se for o caso, certidão de casamento e de nascimento dos descendentes, e
- Demais documentos necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
c) Não registrar antecedentes criminais;
d) Comparecer na data, local e horário estabelecidos na convocação;
e) Gozar de boa saúde física e mental, que será avaliada em perícia médica realizada pela EMDURB.
f) Residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima desde que autorizado, nos termos do artigo
14, inciso XII da Lei Municipal nº 3.781/94, atualizada pela Lei Municipal nº 5.805/09.
6.2 Não serão nomeados ex-servidores/ex-empregados públicos demitidos por justa causa e/ou exonerados
a bem do serviço público nos últimos 05 (cinco) anos, em qualquer ramo do setor público, bem como os
candidatos que tenham sido condenados por crimes contra a Administração Pública.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 O ato de inscrição importa o conhecimento das presentes instruções e a aceitação total das condições do
PROCESSO SELETIVO, nos termos do edital.
7.2 A EMDURB não está obrigada a convocar todos os candidatos aprovados, fazendo a convocação conforme
a sua necessidade e conveniência.
7.3 Os casos omissos neste edital serão esclarecidos e resolvidos pela Comissão Organizadora e Examinadora
do Processo Seletivo.
7.4 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Processo Seletivo, devendo ainda manter atualizado seu endereço para
correspondência, junto ao órgão realizador, inclusive após o resultado final.
7.5 O Processo Seletivo terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da homologação final dos
resultados, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da EMDURB.
7.6 A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, não se responsabiliza
de qualquer modo pelo transporte, alojamento, e/ou alimentação dos candidatos, durante a realização das
provas, bem como pelos custos decorrentes dos documentos necessários para inscrição e/ou posse do
candidato, quando da realização das etapas do presente processo seletivo.
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA DA PROVA PORTUGUÊS
· Sílabas: Tônicas e átonas;
· Fonemas e letras;
· Classe de palavras (substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, verbos e tempos verbais,
numeral;advérbio, interjeições e preposições)
· Gênero (masculino e feminino);
· Sinônimos e antônimos;
· Diminutivos e aumentativos;
· Homônimos e parônimos;
· Encontros vocálicos e consonantais, dígrafos;
· Orações, sujeito e predicado;
· Leitura e interpretação de textos.

Obs: NÃO SERÃO OBSERVADAS AS ALTERAÇÕES PREVISTA NA ÚLTIMA REFORMA DA
ORTOGRAFIA DA LINGUA PORTUGUESA.

PROGRAMA DA PROVA DE MATEMÁTICA
· Numerais naturais;
· Operações com números naturais;
· Sistema de numeração decimal;
· Sistema monetário real;
· Números racionais;
· Operações com números racionais;
· Tratamento da informação;
· Números ordinais;
· Classificação de números: maior, menor, dobro, metade, etc;
· Contagens em escalas: ascendestes e descendentes;
· Composição e decomposição;
· Números primos.
· Espaço e forma;
· Grandeza e medidas;
· Tabelas e gráficos.

PROGRAMA DA PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
· A História do Brasil, Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República;
· As grandes navegações (Portugal e Espanha);
· Os estados brasileiros e as regiões brasileiras (Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul);
· O governo dos municípios(quem governa o município, poder legislativo, poder judiciário e

serviços públicos);
· O município: a área urbano e área rural;
· Os mares e rios;
· A população brasileira: formação do povo brasileiro, costumes e tradições;
·                            Assuntos relevantes contemporâneos;

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO:
OCORRÊNCIAS

DATA
1ª Publicação
12/05/2011

2ª Publicação
14/05/2011

3ª Publicação
17/05/2011

Período de inscrições
08/06 à 14/06/2011

Publicação de inscrições  indeferidas e publicação da realização da prova objetiva
18/06/2011

Prova objetiva
26/06/2011

Gabarito da prova objetiva
28/06/2011

Período de recurso da prova objetiva
29/06 a 05/07/2011

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 08:00 às 11:00 e  das 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
CELIA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO
DIRCEU PEREIRA DE ANDRADE
EUNICE RIBEIRO CAVALCANTE
MÁRCIA GONÇALVES TEIXEIRA
MARIA CLAUDIA PEREIRA DE JESUS
MARILZA MACHUCA ROSSOTTI
MARLENE DA SILVA GOMES
MARLENE DE LIMA
VILMA APARECIDA LOPES COPI

Bauru, 13 de maio de 2011.

Resultados dos  recursos e relação de aprovados da prova objetiva e convocação a para prova prática
09/07/2011

Publicação da Classificação final
19/07/2011

Período de recurso da classificação final
21/07 a 27/07/2011

As datas contidas neste cronograma poderão sofrer alterações, que serão devidamente divulgas no Diário
Oficial do Município.

Bauru,12 de Maio de 2011.

Antonio Mondelli Junior
Presidente da EMDURB
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Atos da Mesa Diretora

PODER LEGISLATIVO
Roberval Sakai Bastos Pinto

Presidente

RESOLUÇÃO Nº 495
De 10 de maio de 2011

Disciplina a guarda de
documentos históricos e a
inutilização de documentos
inservíveis gerados na
Câmara Municipal de
Bauru e dá outras
providências.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 15, item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga a seguinte
Resolução:
Art. 1º - Esta resolução disciplina a maneira de guardar os documentos permanentes, e os de

valor histórico e arquivos em VHS da Câmara Municipal, bem como dispõe sobre a

inutilização dos inservíveis.

  § 1º - Os documentos da Câmara Municipal são de duas categorias:

I - permanentes, os de natureza histórica, os prontuários de servidores e

vereadores, e aqueles que a comissão de análise criada no § 2º, assim

definirem;

II - de uso corrente, aqueles que estão sendo utilizados ou que ensejam consultas

frequentes e aqueles que não tiveram vencido seu prazo de vigência para

fins do previsto no art. 1º.

  § 2º - Para decidir sobre o enquadramento dos documentos referidos no parágrafo anterior,

fica constituída uma comissão integrada por um membro de cada Diretoria existente

na Câmara, que contará com o apoio técnico das Consultorias Jurídica e Financeira

da Câmara.

  § 3º - Os trabalhos da comissão definida no parágrafo anterior deverão ser iniciados pelos

documentos do acervo da Câmara que já foram microfilmados ou digitalizados, bem

como pelos de uso corrente que não mais produzam efeitos, para fins de decidir pela

dilaceração ou não.

  § 4º - Os documentos considerados de natureza histórica, depois de microfilmados ou

digitalizados, serão encaminhados ao Núcleo de  Documentação e Pesquisa Histórica

“Gabriel Ruiz Pelegrina”, da  Universidade do Sagrado Coração, com o qual a Câmara

mantém  convênio para a sua guarda e conservação.

Art. 2º-  São documentos produzidos no âmbito do Legislativo:

I – que deverão ser preservados após sua microfilmagem ou digitalização,

sendo então encaminhados ao arquivo histórico: Projetos de Lei Aprovados;

Projetos de Resolução Aprovados; Projetos de Emenda Aprovados; Projetos

de Decreto Legislativo Aprovados; Ações de Inconstitucionalidade

Transitadas em Julgado; Processos de Cassação de Mandato, Renúncia ou

falecimento; Processos de Comissão Especial de Inquérito; Livros Anuais

de Autógrafos, Atas, Emendas à Lei Orgânica, Resoluções, Decretos

Legislativos, Atos da Mesa; Leis; cópias de contratos contraídos pela Câmara;

II - que deverão ser guardados até dois anos após o término da legislatura que

os originou, devendo ser preservados apenas os arquivos resumidos dos

bancos de dados da Câmara, dispensadas a sua digitalização ou

microfilmagem: moções; requerimentos; indicações; correspondência

expedida;  balancetes e relatórios recebidos das diversas secretarias,

autarquias e empresas públicas; correspondência recebida;  projetos de leis,

resoluções, emendas e decretos legislativos que foram retirados;

correspondências recebidas; balancetes e relatórios dos órgãos públicos;

folhas de pagamento; certidões; ofícios; frequências de servidor; registro de

ponto; outros documentos que a comissão prevista no § 2º do artigo 1º assim

decidir.

III - que dispensarão microfilmagem ou digitalização, os  que, com mais de

cinco anos de sua elaboração, depois de analisados conclusivamente pelo

Tribunal de Contas, serão inutilizados desde que não tenham pendências

jurídicas ou litígios em andamento: anexos dos projetos de decreto legislativo

referentes às contas do Município ou do Legislativo; comprovantes contábeis;

documentos de adiantamentos, editais licitatórios, portarias, patrimoniação

e despatrimoniação de bens; documentos de execução orçamentária e

extraorçamentária, e outros com as mesmas características, que a comissão

referida no § 2º do art. 1º, decidir pela sua inutilização.

   § 1º - As fitas VHS, depois de digitalizadas e arquivadas por assunto ou outra maneira de

identificá-las, poderão ser descartadas.

  § 2º - Os documentos referidos nos incisos II e III deste artigo, observadas as regras

estabelecidas poderão ser destruídos mediante dilaceração mecânica e as aparas obtidas

poderão ser vendidas e a receita ser recolhida ao erário municipal.

Art. 3º - A produção master da TV Câmara é de natureza histórica e documental, sendo

garantida sua preservação pela própria emissora em meio adequado.

Art. 4º - Os arquivos em áudio e vídeo de sessões e audiências públicas promovidas pelo

Poder Legislativo constituem-se ata eletrônica.

Art. 5º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 10 de maio de 2011.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO

Presidente

LUIZ CARLOS BASTAZINI        CHIARA RANIERI BASSETTO

           1° Secretário                2ª Secretária

Registrada na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA

Diretora de Apoio Legislativo

LEI Nº 6048

06 de abril de 2011

Autoriza os Procuradores

Municipais a conciliar, transigir ou

desistir nos processos de

competência dos Juizados Especiais

das Fazendas Públicas,

regulamentados pela Lei Federal nº

12.153, de 22 de dezembro de 2.009.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO, Presidente da Câmara Municipal de

Bauru, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade com o que dispõe o Artigo 38,

Parágrafos 6º e 8º, da Lei Orgânica do Município de Bauru, considerando a rejeição do Veto Parcial aposto

pelo Senhor Prefeito Municipal, pelo Plenário desta Casa de Leis, publica a complementação da Lei nº

6048, de 06 de abril de 2011, nos seguintes termos:



 63DIÁRIO OFICIAL DE BAURUSÁBADO, 14  DE MAIO DE 2.011

“Art. 3º - Trimestralmente será encaminhado à Câmara Municipal de Bauru os acordos firmados no

período.“

Bauru, 13 de maio de 2011.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO

Presidente

LUIZ CARLOS BASTAZINI

1º Secretário

Projeto de iniciativa do

PODER EXECUTIVO

Registrada na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara,na mesma data.

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA

Diretora de Apoio Legislativo

PORTARIA RH.043/2011, NOMEANDO o Sr. BRUNO GARCIA PEREZ no cargo efetivo de

ASSISTENTE LEGISLATIVO I, conforme classificação obtida no Concurso Público – 6º lugar – a partir

de 13/05/2011.

Registrada na Diretoria de Recursos Humanos.

Wilson B. Volpe – D. Rec. Humanos

ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA SESSÃO
ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2011.

USO DA TRIBUNA: RICARDO BARREIRA – Presidente da Federação Espírita de Umbanda
e Candomblé do Estado de São Paulo “Reino de Oxalá” – falará sobre os
dois anos da Lei nº 5747, que trata do dia Municipal da Comunidade
Umbandista.

ORADORES INSCRITOS:

FRANCISCO CARLOS DE GOES - PR
GILBERTO DOS SANTOS - PSDB
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA - DEM
LUIZ CARLOS BASTAZINI – PP
LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA - PTB
MARCELO BORGES DE PAULA - PSDB
MOISÉS ROSSI - PPS
NATALINO DAVI DA SILVA - PV
PAULO EDUARDO DE SOUZA - PSB
RENATO CELSO BONOMO PURINI - PMDB
ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO - PP
ROQUE JOSÉ FERREIRA - PT
AMARILDO DE OLIVEIRA - PPS
CHIARA RANIERI BASSETTO - DEM
FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO - PDT
FERNANDO MANTOVANI - PSDB

Bauru, 13 de maio de 2011.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO
Presidente

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA
Diretora de Apoio Legislativo

Atos da Diretoria

Editais e Avisos

DE ACORDO COM O ARTIGO 17, ALÍNEA C, DA RESOLUÇÃO 263/90, COM REDAÇÃO DADA
PELA RESOLUÇÃO 399/01, A SESSÃO ORDINÁRIA SERÁ REALIZADA ÀS 14H00.

PAUTA Nº 15/2011
15ª SESSÃO ORDINÁRIA

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA A SESSÃO A SER REALIZADA EM 16 DE
MAIO DE 2011

SEGUNDA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

   010/11 Projeto de Lei 03/2011, que autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno
à Empresa Metal Nobre Bauru Ltda. - ME em regime de concessão de Direito
Real de Uso.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   062/11 Projeto de Lei que altera o § 3º do Art. 14 da Lei nº 5825, de 10 de dezembro de
2009, que disciplina o uso do passeio e logradouros públicos e dá outras
disposições. (calçadas)
Autoria: MOISÉS ROSSI

   084/11 Projeto de Lei que cria o “Dia Municipal do Autismo”.
Autoria: PAULO EDUARDO DE SOUZA

PRIMEIRA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

   279/10 Projeto de Lei nº 151/10, que concede aos proprietários de um único imóvel no
município, isenção de taxas e de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza -
ISSQN, para construção, reforma e dá outras providências.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   001/11 Projeto de Lei nº 153/10, que altera os anexos das Leis nº 5762, de 07 de julho de
2009 (dispõe sobre LDO para elaboração da LOA 2010) e Lei nº 5942, de 06 de
julho de 2010 ( Dispõe sobre a LDO para elaboração da LOA 2011).
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   086/11 Projeto de Lei nº 30/11, que autoriza a transposição de recursos no Orçamento
do Município, em favor da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

Bauru, 13 de maio de 2011.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO
Presidente

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA
Diretora de Apoio Legislativo

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL 8666/93

PROCESSO DA 17/2009
TP: 01/2009
Contrato DA 06/2010
Objeto: Contrato de prestação de serviços de fornecimento de auxílio alimentação.
Contratada: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
Valores atualizados em virtude da Lei Municipal nº 6035 de 19/03/2011.
R$ 301,86 (trezentos e um reais e oitenta e seis centavos) - Servidores ativos, inativos e pensionistas.
R$ 201,24 (duzentos e um reais e vinte e quatro centavos) - Estagiários e mirins.

CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU
Praça Dom Pedro II, 1-50

Fone: 3235-0600

Pauta das Sessões
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Saúde participa do III Seminário de Humanização das
Assistências Obstétricas e Neonatal

Estão abertas as inscrições para o
III Seminário de Humanização das
Assistências Obstétrica e Neonatal
marcado para o dia 17 de maio, próxima
terça-feira, no Auditório do Senac.

O evento conta com a parceria
entre a Secretaria Municipal de Saúde,
através do Banco de Leite Humano, e o
Serviço Nacional do Comércio (SENAC).

As inscrições podem ser
realizadas através do site www.sp.senac.br/
bauru ou pelo telefone (14) 3321-3199.

Uma das motivações para a
realização desse evento é o trabalho de
estudos e experiências dos membros do
GAAME (Grupo de Apoio ao Aleitamento
Materno Exclusivo), que é formado em sua
maioria por profissionais, voluntários das
diversas disciplinas da área da saúde.

O Grupo visa à atualização, a
divulgação, o aprimoramento e a
capacitação em aleitamento materno. As

Instituições que desenvolvem as ações
junto com o GAAME são a Secretaria
Municipal de Saúde e o SENAC Bauru,
com uma área de abrangência de atuação
em Bauru e Região.

De acordo com a coordenação,
este evento tem por objetivo promover
nova reflexão sobre fatores que envolvem
o ciclo gestação, parto e puerpério, para
contribuir na redução da taxa de cesárea e
auxiliar na melhoria do atendimento à
mulher e ao recém-nascido, sempre como
evento integrante da Semana Mundial pelo
Respeito ao Nascimento. A Semana ocorre
desde 2004, durante o mês de maio, como
projeto da AFAR (Aliança Francesa para o
Nascimento Respeitoso) e é realizada em
vários países.

No ano de 2011, o tema é “Meu
Parto, Meu Corpo, Meu Bebê. A Escolha é
Minha”. O tema é resposta consciente e
informada das mulheres considerando as

assistências, obstétrica e neonatal,
recebidas em vários países da mesma forma
que no Brasil, onde muitos são os relatos
de sofrimento, solidão, desrespeito e até de
maus tratos sofridos pelas parturientes,
usurpando, desta forma, o direito da mulher
de ter este momento como um ritual de
passagem positivo e intenso em sua
sexualidade, em sua vida.

Segue a programação das
palestras que serão ministradas:
Programação:
o 8h – Recepção
o 8h15 – Abertura (Dra. Cláudia Magalhães
– UNESP Botucatu)
o 8h45 – “Violência Institucional na
Atenção Obstétrica” (Dra. Janaína
Marques – USP)
o 9h30 - “Experiências bem sucedidas:
Comissão Perinatal, Movimento BH
Pelo Parto Normal e Aleitamento
Materno” (Dra. Gisele Maciel)

o 10h 30 – Intervalo
o 10h 45 – “www.PartonoBrasil.com:
Obs te t r í c ia ,  In te rne t  e
Empoderamento”  (Ana  Caro l ina
Franzon – São Paulo)
o 11h 30 – Intervalo para Almoço
o  14h  –  Apresen tação  do
documentário: “De volta para Casa
Vídeo – Documentário sobre Parto
Domic i l i a r  à  Luz  da  Evidênc ia
Científica e da Vivência Emocional do
Parto e Nascimento” (Eleonora de
Moraes  –  Ps icó loga  e  Doula  –
Ribeirão Preto)
o 15h 00 – Depoimento
o 15h 30 – Intervalo
o 15h 45 - Apresentação “Parto do
Princípio – Mulheres em Rede pela
Maternidade Ativa” (Heloisa Salgado
– Doula, ativista da PP – Ribeirão
Preto)
o 16h 15 – Encerramento

Neste sábado tem coleta domiciliar da Campanha do
Agasalho

A Secretaria Municipal do Bem
Estar Social, juntamente com os parceiros
da Campanha do Agasalho 2011, promove
neste sábado, 14/05, a coleta domiciliar da
Campanha do Agasalho.

A arrecadação domiciliar terá
início às 08h e será realizada pelos
Atiradores do Tiro de Guerra de Bauru. O
ponto de concentração será a sede da Sebes,
na Av. Alfredo Maia, quadra 01.

A coleta deste sábado passará pela
região que abrange os bairros Mary Dota/
Beija Flor/ Parque Vista Alegre/ São

Geraldo e adjacências. No dia 28/05 será a
vez da região da Vila Falcão/ Industrial/
Bela Vista.

A coordenação da Campanha
orienta a população para que separe com
antecedência as peças em bom estado que
podem ser utilizadas, o que facilitará a
atuação da equipe no dia da coleta
permitindo que mais casas possam ser
visitadas.

Neste ano a Sebes conta com mais
de 203 postos fixos de arrecadação e 57
empresas parceiras. Até o momento foram

arrecadadas 10 mil peças que foram
distribuídas ao Albergue Noturno (para a
população atendida na entidade e
população de rua) e nos bairros Vila
Santista, Jardim Solange, Jardim Jandira e
Jardim São Francisco. A meta é arrecadar
150 mil peças de roupas e cobertores.

A Campanha do Agasalho 2011
foi lançada oficialmente em Bauru, no dia
11 de abril, sob coordenação da Secretaria
Municipal do Bem-Estar Social e Fundo
Social de Solidariedade e diversos
parceiros.

De acordo com a Secretária do Bem
Estar Social, Darlene Tendolo, a distribuição
neste ano segue a do ano passado, pois a
logística de distribuição funcionou de modo
eficiente. O material chega à Sebes e já é
encaminhado para a entidade, que fica
responsável pela distribuição das peças.

No ano passado, a Campanha do
Agasalho arrecadou 115.193 peças de roupas
e 2.612 cobertores que foram distribuídos
em 38 bairros de vulnerabilidade social.
Em 2010 foram disponibilizados 336
postos.


