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Diário Oficial de Bauru

DECRETO Nº 11.542, DE 16 DE MAIO DE 2.011
P. 23.263/11 Convoca a I Conferência Municipal de Segurança  Alimentar e Nutricional
Sustentável.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art.
51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, e em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional–COMSEA,

D E C R E T A
Art. 1º Fica convocada a I Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Sustentável, que tem como objetivo construir compromissos para efetivar o direito à alimentação, previsto
no art. 6º da Constituição Federal e da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nas esferas
de governo, com a participação da sociedade civil, que será realizada no dia 06 de julho de 2.011 das 9h às
13h na sede do SESC-BAURU, na rua: Aureliano Cardia, nº 6-75, Vila Cardia, terá como tema central:
“Alimentação Adequada e Saudável: Direito de Todos”.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste decreto, será por conta de dotação própria
do orçamento da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 16 de maio de 2.011.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

DARLENE MARTIN TENDOLO
SECRETÁRIA DO BEM-ESTAR SOCIAL

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 11.546, 18  DE MAIO DE 2.011
Declara “HÓSPEDE OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BAURU” a Ilustríssima Senhora ILSE RODERICK.

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

CONSIDERANDO – que a Ilustríssima Senhora nasceu na Alemanha e seus pais migraram para
o Brasil logo após a 2ª Guerra Mundial; passou sua infância em Minas Gerais e depois se mudou para os
Estados Unidos;

CONSIDERANDO – que trabalha com a agência internacional Key Travel Inc. de Nova Iorque,
que promove turnês de Orquestras Sinfônicas, corais e artistas renomados da música erudita pelo mundo
todo;

CONSIDERANDO – que antes do trabalho desenvolvido pela Sra. Ilse, essa agência enviava
seus artistas apenas para Europa, Austrália e Japão e foi por meio dela que houve uma conexão entre os
grandes nomes da música internacional e o Brasil;

CONSIDERANDO – que a Sra. Ilse já trouxe a Bauru a Brass Symphony Orchestra da
Universidade de West Michigan, USA; a Sacramento Youth Symphony Orchestra de Sacramento, Califórnia;
o Mona Shores Choral de Muskigan Michigan e o Blue River Choral de Wichita, Kansas;

CONSIDERANDO – que Bauru será a única cidade do interior do Brasil a receber a turnê Doane
Choir, sendo que as outras apresentações acontecem em capitais como Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo
e locais considerados como patrimônio da humanidade como Ouro Preto;

CONSIDERANDO - por fim, que é a primeira turnê do Doane Choir pela América Latina e que
se apresentarão em Bauru no dia 20 de maio de 2.011, no Santuário do Sagrado Coração - USC, às
19h,

D E C R E T A
Artigo único.        É declarada “HÓSPEDE OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BAURU” a Ilustríssima

Senhora ILSE RODERICK.
Bauru, 18 de maio de 2.011.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES

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
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.

CONTRATO Nº 6.383/11 - PROCESSO Nº 19.640/10 (Apenso os processos nº 20.734/10, 24.180/10,
32.225/10 e 14.386/10)- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: PIRES
TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta
anexada ao Processo Administrativo nº 19.640/10 (Apenso aos Processos nº 20.734/10, 24.180/10, 32.225/
10 e 14.386/10) a fornecer ao CONTRATANTE aquisição de 360m (trezentos e sessenta metros) de cabo de
aço de 1/8 de polegada encapado, 34 (trinta e quatro) clipes para cabo de aço, 09 (nove) esticadores de cabo
de aço, 17 (dezessete) telhas onduladas, 54 (cinquenta e quatro) parafusos para fixação de telhas de
fibrocimento, 70m (setenta metros) de conduíte liso 1”, 03 (três) discos de corte de madeira com videa para
maquita, 01 (um) jogo de brocas de vídea/concreto (5, 6, 8, 10 e 12mm), 01 (um) jogo de brocas para aço
(5, 6, 8 e 10mm), jogo de brocas para madeira (5, 6, 8 e 10mm), 01 (uma) trena de 10 metros, 01 (um) maço
de prego 12x24, 05 (cinco) rolos para pintura de lã carneiro 23cm, 01 (uma) caixa de embutir para 16
disjuntores, 30 (trinta) caixas 4x2, 10 (dez) sacos de 50kg de cimento, 10 (dez) sacos de 20kg de cal, 04
(quatro) rolos de fita isolante, 01 (uma) fita passa fio de 30m, melhor descrito no anexo I do edital nº 005/
11 – PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 2.023,97 – MODALIDADE:  Pregão Presencial nº 002/
10 – PROPONENTES: 03 – ASSINATURA: 03/05/2.011, conforme art. 61, parágrafo único da Lei
Federal nº 8.666/93.

TERMO DE ADITAMENTO DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 551/11 - PROCESSO N° 52.018/10 Ap.
44.169/09 (capa) – OUTORGANTE DONATÁRIO: – MUNICÍPIO DE BAURU – OUTORGANTE
DOADOR: - NEWTON MARTINS e MARIA IZABEL PINHO DE ASSIS MARTINS – OBJETO: -
Devido a um equívoco na identificação dos imóveis a serem doados para a Prefeitura Municipal de Bauru
a redação da Cláusula Primeira do Termo de Doação nº 551/11 passa a ter a seguinte redação:1. OBJETO
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DO TERMO O presente termo tem por objeto os imóveis a seguir descritos: a) Setor 05, Quadra 1110,
parte Lote 20 – Antiga Fazenda Grande Um terreno correspondente a uma gleba de terras de formato
irregular, anexa ao Córrego Água do Sobrado, na antiga Fazenda Grande, nesta cidade de Bauru, identificada
como parte da Área II, medindo 13,32 metros de frente no rumo 5º59’17” NW confrontando como o leito
carroçável da Rua Fortunato Resta, quarteirão 11, do lado direito de quem da via pública olha para o
imóvel, partindo de um ponto cravado no prolongamento da Rua Luiz Bortoni, quarteirão 09, lado par,
segue em curva à direita com raio de 2,50 metros até outro ponto e deste segue em reta na distância de 1,30
metros até alcançar a linha dos fundos e dividindo nestas duas linhas, com parte desta mesma gleba, atual
alinhamento da Rua Fortunato Resta, quarteirão 11, lado par, e finalmente 10,09 metros nos fundos, no
rumo 29º54’ SE dividindo nesta linha com o leito carroçável da Rua Fortunato Resta, quarteirão 11, antes
terrenos de propriedade de Miguel Munhoz Boninha e outros, sendo este parte do lote 20, da quadra 1150,
do setor 05, encerrando uma área de 23,82 metros quadrados. Referido terreno consta pertencer a NEWTON
MARTINS, conforme Matrícula nº 46.622 do 1º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru. b)
Setor 05, Quadra 1110, parte Lote 20 – Antiga Fazenda Grande. Terreno correspondente a uma gleba
de terras de formato irregular, anexa ao Córrego Água do Sobrado, na antiga  Fazenda Grande, nesta  cidade
de Bauru,  identificada como  parte da Área II cujo perímetro inicia-se em um marco cravado no alinhamento
do prolongamento da Rua Luiz Bortoni, quarteirão 09, lado par, distante 28,28 metros mais a curva de
esquina da Rua Bernardino de Campos, daí segue em curva à direita com raio de 2,50 metros até outro
marco e deste segue 37,10 metros até outro marco e dividindo nestas duas linhas com parte desta mesma
área, daí com deflexão à esquerda segue com o rumo de 19º26’SE na distância de 13,37 metros até outro
ponto, e dividindo nesta linha com terreno de Miguel Munhoz Boninha e outros, daí com deflexão a esquerda
segue na distância de 34,50 metros até outro ponto e deste segue com curva à direita com raio de 2,50
metros até outro marco e dividindo nestas duas linhas com parte desta mesma área, daí com deflexão à
esquerda segue com rumo de 05º59’16,5”NW na distância de 18,00 metros até outro marco, onde teve
início a presente descrição e confrontando nesta linha com o prolongamento da Rua Luiz Bortoni, quarteirão
09, lado par, encerrando uma área de 500,52 metros quadrados. Referido terreno consta pertencer a NEWTON
MARTINS, conforme Matrícula nº 46.622 do 1º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru.”
(NR).- DATA: 05/05/11.

Secretaria da Administração
Richard Vendramini

 Secretário

Seção II
Secretarias Municipais

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EXONERAÇÃO: A partir 16/05/2011, portaria nº 989/2011, exonera, a pedido,   GIANINA SAVI DE

SANTIS GUEDES, RG nº 22.876.936, matrícula nº 30.329, do cargo em comissão de Assessor
Administrativo do Gabinete, do Gabinete do Prefeito, conforme protocolo/e-doc n° 29.790/2011.

FALECIMENTO: Comunicamos o falecimento da pensionista MARCILIA DE SOUZA MARCELINO,
matrícula nº 902.607, RG nº 10620882, ocorrido em 29/03/2011, conforme protocolo/e-doc nº 21.770/
2011.

RETIFICAÇÃO: No D.O.M nº 1956 de 14/05/2011: Onde se lê: TRANSFERÊNCIA: A partir de 14/05/
2011, portaria nº 0903/2011, transfere o servidor JOÃO ALVES DE SOUZA GOMES, RG nº 28.220.172-
4... Leia-se:...  RG nº 28.200.172-4...

Em atendimento a emenda à Lei Orgânica nº 45 de 20/09/99, publicamos abaixo os vales-compra

fornecidos pela Prefeitura Municipal de Bauru referentes ao 1º trimestre de 2011.

JANEIRO
BENEFICIÁRIOS QUANTIDADE     VALORES R$
SERVIDORES 5263      R$ 1.079.437,16
APOSENTADOS 1410      R$ 284.644,16

PENSIONISTAS 542      R$ 96.302,94
ESTAGIARIOS 57      R$ 7.786,72
MENORES APRENDIZES 116      R$ 14.144,95
MUNICIPALIZADOS 14      R$ 691,73
TOTAL 7402      R$ 1.483.007,66

FEVEREIRO
BENEFICIÁRIOS QUANTIDADE     VALORES R$
SERVIDORES 5283      R$ 1.095.678,97
APOSENTADOS 1398      R$ 288.242,44
PENSIONISTAS 542      R$ 104.081,94
ESTAGIARIOS 52      R$ 7.199,92
MENORES APRENDIZES 120      R$ 16.614,74
MUNICIPALIZADOS 13      R$ 2.699,97
TOTAL 7408      R$ 1.514.517,98

MARÇO
BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS VALORES R$
SERVIDORES 5338  R$ 1.086.971,78
APOSENTADOS 1403  R$ 287.187,39
PENSIONISTAS 546  R$ 103.352,54
ESTAGIARIOS 54  R$ 7.332,44
MENORES APRENDIZES 127  R$ 17.516,39
MUNICIPALIZADOS 13  R$ 2.647,83
TOTAL 7481  R$ 1.505.008,38

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria Municipal da Administração, informa a prorrogação
das inscrições do Concurso Público para o cargo de Especialista em Saúde – Médico Sanitarista; Médico
Pediatra; Médico Cirurgião; Médico Ortopedista; Médico Psiquiatra; Médico Perito; Médico Clínico; Médico
Infectologista e Médico Ginecologista. Os interessados poderão dar continuidade às inscrições no período
de 09 à 20 de maio de 2011, no Departamento de Recursos Humanos, na Av. Nuno de Assis n° 14-60
Jd Santana 1° andar Sala 05, Bauru, no horário das 09h às 16h, ficando mantidas as demais condições
estabelecidas nos Editais nº 14/2011; 15/2011; 16/2011; 17/2011 e 18/2011.

Bauru, 05 de maio de 2011.
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os candidatos relacionados abaixo deverão comparecer no Departamento
de Recursos Humanos, situado na Av. Nuno de Assis 14-60, Jd Santana, nos dias e horários indicados.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 943/2011: 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) DENISE MARGARETE COSTA ARROYO portador do RG
12.127.418-4, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 21° 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 20/05/11 DAS 08HS00 AS 11HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 944/2011: 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) IVONE MARIA FORATO GALLEGO portador do RG 12.173.581-
3, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 22° 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 20/05/11 DAS 08HS00 AS 11HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 945/2011: 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) FATIMA APARECIDA MORALES COSTA portador do RG
14.808.993-8, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 23° 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 20/05/11 DAS 08HS00 AS 11HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 946/2011: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de
ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, no quadro de
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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) MARIA ISABEL SATO portador do RG 13.340.220, em virtude do (a)
mesmo (a) haver se classificado em 24° 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 20/05/11 DAS 08HS00 AS 11HS30.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 947/2011: 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) RUTH DE SOUZA portador do RG 18.036.903, em virtude do (a)
mesmo (a) haver se classificado em 25° 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 20/05/11 DAS 08HS00 AS 11HS30.

REPUBLICANDO A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE
AGENTE EDUCACIONAL – SECRETÁRIO DE ESCOLA (REALIZADO EM 20/03/2011), EM
RAZÃO DE TER SAÍDO COM INCORREÇÕES.

CLAS. NOME                                                                           TOTAL
1º Renato Aparecido Tristão 90
2º Tairini Yuri De Andrade 88
3º Kelrry Stephanie De Oliveira 84
4º Sílvia Helena Corrêa Da Conceição 84
5º Murilo Gaspar Pascuotte 82
6º Mariélle Dos Santos Freitas 82
7º Fatima Carvalho Ribeiro 80
8º Solange Dos Santos Mesquita 80
9º Keyla Cristina Dos Santos 80
10º Antonio Jorge Vendramini 78
11º Rosana De Fátima Batista Zotto Crivelari 78
12º Ana Lucia Debia Neves 78
13º David Erba 78
14º Tarisa Dos Santos 78
15º Ana Cláudia Martins Da Silva 78
16º Fernanda Oscar Morais Caricati 78
17º Priscila Peres 78
18º Marcos Eduardo Mantovani 78
19º Henrique Correa Da Silva Braga De Melo 78
20º Vivianne Ferreira Dos Santos 78
21º Elvis Henrique Moraes 78
22º Simone Maria Azevedo Pompei Neves 76
23º Alida Rebeca Olive 76
24º Fatima Cristina Da Silva 76
25º Adalton Kameyuki Naka 76
26º Luís Davi Venturino 76
27º Cleuma Alves Barbosa 76
28º Rita De Cassia Aparecida Pereira Aguirre 76
29º Margarete De Oliveira 76
30º Izabel Machado De Oliveira 76
31º Denise Neves De Freitas 76
32º Beatriz Campos De Almeida Pinto 76
33º Daniele Capelim 76
34º Caroline Capossi 76
35º Daiane Garcia Da Silva 76
36º Fernanda Paula Simionato 76
37º Luciane Dionizio De Souza 76
38º Gabriel Fagundes De Noronha 76
39º Mauricio Fernando Pioto Casellato 76
40º Symar Joao Oliveira Costa 76
41º Mariana Hortolani Rodrigues 76
42º Aline Ferraz Gringo Dos Santos 76
43º Tariane Franciele Bastos Pereira Floriano 76
44º Raphael Soares Bonfim 76
45º Everton Antonio Sylvestre 76
46º Anny Gabriele De Souza 76
47º Jane Aparecida Silva Moretto 74
48º Iolanda Nogueira Lima 74

49º Karina Aparecida Malini 74
50º Rosana Cristina De Morais 74
51º Juliana Zonatto 74
52º Cesar Augusto Joel De Oliveira 74
53º Michel Martins Santos 74
54º Roberta Fontana Marinato 74
55º Paulo Ricardo Tavares 74
56º Débora Delgado De Souza 74
57º Pedro Augusto Denicolai 74
58º Josiane Miranda Oliveira 74
59º Rochely Luizi Costa Joel 74
60º Lizandra Fernandes Marques 74
61º Maria Do Carmo Piza Aoki 72
62º Lilian Formenti Moreno 72
63º Nelson Clemente De Oliveira 72
64º Andrea Cristina Ribeiro 72
65º Alessandra Pereira Lima 72
66º Marcelo Barraviera 72
67º Flavia Ribeiro Zanella 72
68º Alexandre Hideo Shimizu 72
69º Rosana Maria De Souza 72
70º Ana Paula Marques De Souza 72
71º Simone De Fátima Moreira 72
72º Juliana De Lima Conrado 72
73º Luciane Dos Santos Silva 72
74º Fábio Luis Moreira 72
75º Ivy Tatiane Ferreira 72
76º Gilene Fernanda Silva 72
77º Luis Adolfo Beijo 72
78º Paula Regina Alves De Godoi 72
79º Lucas Vicente Rosa Pelegrina 72
80º Adriano Sato 72
81º Andressa Barraviera Tiossi 72
82º Flávia Outeiro Pinto 72
83º Aline Renata Pedroso Da Silva 72
84º Carolina Da Silva Arruda Schweter 72
85º Josiane Gomes De Moraes 72
86º Ana Carolina De Paula Nicolin 72
87º Mariana Raquel Da Cruz Vegian 72
88º Karysnay Leal Silva 72
89º Jéssica Bispo Batista 72
90º Flavia Andrade Piocopi 72
91º Jose Carlos Miranda 70
92º Sandra Mara Scarabelo Maia 70
93º Rogério Bellini 70
94º Carlos Cesar Mucheroni 70
95º Ana Lucia Valderramas Encinas 70
96º Ivani Yukiko Sakata De Souza 70
97º Eliane Thomazini De Almeida 70
98º Rita De Cássia Rodrigues Novaes 70
99º Maria Eliza Ernandes Da Cunha 70
100º Rogerio Aparecido Leite 70
101º Mirela Aparecida Lopes Garcia Mazziero 70
102º Hamilton Antunes Dos Reis Junior 70
103º Regina Miranda Da Silva Torres 70
104º Viviane Dos Santos Monteiro Joel 70
105º Evani Lima Fukumoto 70
106º Lucy Ferreira Teraoka 70
107º Leandro Jose Guarnetti 70
108º Daniela Martins De Carvalho 70
109º Cristina Valeria Carreira Impronta 70
110º Karina Barbosa Orlandi 70
111º Rosali Cristina Rodrigues Constantino 70
112º Rosemeire Filippini Salina 70
113º Daniela Aparecida Victorino Pinheiro 70
114º Adriana Piedade Mesquita 70
115º Wagner Candido Cunha 70
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116º Alcides Dos Santos Gonçalves Neto 70
117º Merian Regina De Souza Franco 70
118º Simone Regina Da Silva 70
119º Maximiano Fernandes Iglésias Silva De Abreu 70
120º Aline Raquel Crepaldi Fuzeto 70
121º João Carlos De Souza 70
122º Natalia Polidoro Da Silva 70
123º Kristian Bueno Brandão 70
124º Carolina Bortolomai 70
125º Joyce Kawano Silva 70
126º Driely Ungaro Verinaud Brando 70
127º Janaina Antunes De Morais 70
128º Camila Apolonio Rodrigues 70
129º Enila Mota Romão 70
130º Monique Cristina Rosa Affonso 70
131º Luis Fernando Mendes Dos Santos 70
132º Ana Suellen Martins 70
133º Franciny Quinelato Da Silva 70
134º Felipe Do Nascimento 70
135º Jonathan Wagner Ramos Sanches 70
136º Fernando Sant’ana Parizotto 70
137º Maria Ines Simoes Silva 68
138º Marisa Valverde Kazedani 68
139º Adalto Granja Pereira 68
140º Deusa Dulceia Angelino 68
141º Darlene Lima Marques Gasparoto 68
142º Claudia Cristina Marques Dos Santos 68
143º Francisco Secco Cristovao 68
144º Cristiane Aparecida Orni 68
145º Andrea Fioruci Caricati 68
146º Décio De Sousa Junior 68
147º Eduardo Aparecido Fassina 68
148º Jeferson Santos Augusto 68
149º Rosa Malena Pignatari 68
150º Fiorela Liria Vanzella 68
151º Katia Roberta Xavier 68
152º Renato Silva Fernandes 68
153º Pablo Herrera Neves 68
154º Silvana Alves Da Silva De Oliveira 68
155º Ana Paula Giacomini F. Dos Santos 68
156º Arnaldo Zerlotti Junior 68
157º Marcelo Da Silva Paini 68
158º Alex Alessandro Duarte 68
159º Rodrigo Shizuo De Amorim 68
160º Tatiane Cristine Emygdio Da Silva 68
161º Gilze Ribeiro Moreno 68
162º Juliana Sayuri Sakai 68
163º Camila La Facin 68
164º Nádia Tais Nicolin 68
165º Lorenzo Gomes Mascetra 68
166º Renata Cavalcante Da Cruz 68
167º Maiury Cristine Ferraz Silverio 68
168º Flavia Martins Peçanha 68
169º Priscila Gil 68
170º Debora Cristina Da Silva Calestini 68
171º Daniel Fagundes De Noronha 68
172º Catharina Andrade Da Silva 68
173º Janaína Regina De Oliveira Luis Augusto 68
174º Ariella Reis Do Nascimento E Castro 68
175º Suzan Martins Pereira 68
176º Bruna Larissa Ribeiro 68
177º Heloiza De Lima Lourenco 68
178º Rodrigo De Abreu Santos 68
179º Debora Naliati De Vasconcelos 68
180º Jessica Antonio Delgado 68
181º Nathalie Dyane Miranda 68
182º Roger Alberto Pereira Zukas Calixto Bitar 68

183º Fernanda Marcelino Galvani 68
184º Bianca Rocha Silveira 68
185º Gustavo Silveira Carriço 68
186º Gabriela De Souza Leite 68
187º Rogerio Aparecido Da Silva 68
188º Gabriela De Cerqueira Chimbo 68
189º Fernanda Gardiolo 68
190º Antonio Soares Valente Filho 66
191º Arlete Teresinha Pereira Gonçalves 66
192º Vera Lucia Domeneghetti Smaniotto 66
193º Eliane Maia 66
194º Elaine Bacelar Corral 66
195º Conceição Aparecida De Jesus Fabri 66
196º Elaine Regina Pereira Mattos 66
197º Vânia Paula Rodrigues Quintana 66
198º Valeria Polo Domene 66
199º Ronildo Deleao Leite 66
200º Fabian Washington De Oliveira 66
201º Ana Cristina Felix Carvalho De Oliveira 66
202º Eliana Gonçalves Rodrigues Balancieri 66
203º Luiz Carlos De Lima Moura 66
204º Nilda Cardoso 66
205º Liliane Maria Fernandes Pereira 66
206º Andrea Campos Franco 66
207º Adriana Akemi Augusto 66
208º Denise Mussi Hunzecher Ferreira 66
209º Ioná Assis De Souza 66
210º Laura Adriana Gomes Pinheiro 66
211º Ethel Karla Dacax 66
212º Yone Aparecida Dos Santos 66
213º Ronaldo Carelli Marchesini 66
214º Paula Regina Decimoni 66
215º Paulo Sergio Carrara 66
216º Carla Alexsandra Dos Santos Slompo 66
217º Debora Rafael Faria 66
218º Roberta Morais Losilla Dos Santos 66
219º Sandra Keila Francisco Soares 66
220º Maysa Aparecida De Moura 66
221º Tiago Vitti 66
222º Francine Leme Grisolia 66
223º Ana Cristina Fracalossi 66
224º Michele Carla Ribeiro Corrêa 66
225º Evelin Francini De Oliveira 66
226º Jean Mauricio Morales 66
227º Marina Martins Leite 66
228º Giordana De Freitas Colacino 66
229º Gunther Willians Martins 66
230º Josiane Antonia Modesto Vieira 66
231º Loiana Janete Simas Sanchez 66
232º Jussara De Jesus Souza Pelegrino 66
233º Willian De Souza Nicácio 66
234º Pamella A. L. Rodrigues 66
235º Simony Alessandra Rosalin Carneiro 66
236º Natalia Cavalieri Attuy 66
237º Denis Marcelo Perucci 66
238º Viviane Aparecida G. Goulart Rodrigues 66
239º Lucas Assumpção Althaus 66
240º Cassiane Gomes Pereira Falqueiro 66
241º Ana Paula Pires Ferrarezi De Campos 66
242º Valeria Soares Martins Francisco 66
243º Hugo Gomes Ladeira 66
244º Shádya Saadeh 66
245º Adriana Santos Santana 66
246º Gustavo Coelho Lopes 66
247º Juceliana Briqueiz Hader 66
248º Valdemir Jeronimo Junior 66
249º Sabrina Liliani De Oliveira 66
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250º Ana Silvia Carvalho Ribeiro Gomes 66
251º Suellen Regina Rosa Bataiola 66
252º Adriane Cristina Marques Da Silva 66
253º Andreia Paludetto 66
254º Ana Carolina Lopes 66
255º Victor Rocha Silveira 66
256º Fabio Yoshio De Amorim 66
257º Samira Ghosn Inácio 66
258º Merylyn Elen Braglin 66
259º Marcelo Caparroz 66
260º Aline Campos Padovivi 66
261º Tamires Cristina De Oliveira 66
262º Carolina Maia Silva 66
263º Jéssica Cristina Soares Lopes 66
264º Rodrigo De Alcântara Corral 66
265º Edson Aparecido Therezao 64
266º Marli Monteiro Maia Tiritan 64
267º Terezinha De Fatima Losnachi De Mello 64
268º Angela Celene De Campos Franco 64
269º Andrea Cristina De Siqueira 64
270º Rosemary Ferreira Cachavara 64
271º Roseli Conceiçao Da Silva Cafe 64
272º Claudia Regina Manzano Gadin 64
273º Roseli Aparecida Grego Oici 64
274º Valcilene Terenciani 64
275º Cristiani Fernandes Gomez 64
276º Telma Camilo Da Silva Florentino 64
277º Angela Rogeria Da Silva Carrascosa 64
278º Claudia Regina De Mello Grilo 64
279º Jocelaine Aparecida Da Silva Ribeiro 64
280º Simone Manfrin Magrini Durigan 64
281º Karina Decimoni 64
282º Sérgio Castilho 64
283º Magali Montoya Mesas 64
284º Danilo Vasconcelos Pires De Camargo 64
285º Cristiane Aparecida Luciano 64
286º Debora Jose Dos Santos 64
287º Viviane Da Silva Castro Fernandes 64
288º Carlos Jose Fabris 64
289º Clarice Aparecida Boschetti 64
290º Marcio Rogerio Da Silva Nascimento 64
291º Ana Amélia Garcia Viegas 64
292º Helen Jenifer Ribeiro Paroliz 64
293º Gláucia Dal’evedove De Paula 64
294º Priscila Shizue De Amorim Lima 64
295º Elicéia Facirolli Do Nascimento 64
296º Fabricio Garcia Cordeiro 64
297º Cassia Lindolm Bannach 64
298º Patricia Henrique Da Silva 64
299º Leticia Luna Ribeiro De Souza 64
300º Patricia Fonseca Amorim Silva 64
301º Andrea Cristina Da Silva 64
302º Priscila Correa De Godoy 64
303º Elda Oolibama Sousa Santos 64
304º Jeruza Tiritilli 64
305º Camilla Stella Bergamo Cham 64
306º Léa Marisa Dos Santos 64
307º Marcio Henrique Merschmann Fabis 64
308º Angélica Cristina De Oliveira Martins 64
309º Angela Maria Candido 64
310º Daniela Regina Camargos Bircol 64
311º Fabio Yassumoto 64
312º André Ferreira Ruiz 64
313º Mara Regina Candido De Souza 64
314º Mirian Aparecida Camargo 64
315º Danielle Claudino 64
316º Anabel Aparecida Marques Barboza 64

317º Larissa De Oliveira Paula 64
318º Neli Martins Serrano De Almeida 64
319º Adriana Bernardino Da Silva Dumalak 64
320º Denise Da Silva Maximo Techera 64
321º *Marilia Da Costa Camargo 64
322º Danielly Aline Dionizio 64
323º Viviane Leitão 64
324º Ana Paula Da Silva 64
325º Lidyane Petelinkar Jacintho 64
326º Daniele Aparecida Pereira 64
327º Tatiane Ferreira De Deus 64
328º Nathalia Toloy Silva 64
329º Josemari Nicolini De Souza 64
330º Douglas Augusto Americo Da Silva 64
331º Gisele Cardoso Costa 64
332º Fabiana Bento Dos Reis Santos 64
333º Bruno Henrique Vilani Manso 64
334º Andressa Cini De Oliveira 64
335º Francislene Rochelle Marques Da Silva 64
336º Claudia Cherubim Melleiro Simini 64
337º Natalia Murca Pires 64
338º Jully Andressa Franco 64
339º Marilia Regis Da Silva 64
340º Fernanda Laranjeira Trentin 64
341º Lea Regina Padilha 64
342º Diego Pini Da Silva 64
343º Joyce Martins Da Silva 64
344º Patricia Roque Da Fonseca 64
345º Bruno Henrique Francisco 64
346º Bianca Stecca Lisboa 64
347º Priscila Sayuri De Freitas Fujisawa 64
348º Monize Karen Sant’ana Gonçalves 64
349º Priscila Saraiva De Lima 64
350º Igor Gomes Ladeira 64
351º Katya Dos Santos Augustinho 64
352º Thamyris Domeneghetti 64
353º Tácia Tiemi Takamoto 64
354º Fernanda Aparecida Rodrigues 64
355º Silvia  Martins De Camargo Rodrigues 62
356º Sonia Magali Grecco Pereira 62
357º Maria Aparecida Pereira Cruz 62
358º Patricia Donizete Da Cruz Dias 62
359º Adriana Elizabete Soares Prestes 62
360º Silvana Victorino Dos Santos Ribeiro 62
361º Vania Maria Moço 62
362º Estela Regina Duchatsch Costa 62
363º Andrea Cristina Sampaio Lipe Papassoni 62
364º Cibele De Fatima Rodrigues Ribeiro 62
365º Sandra Regina Dos Santos 62
366º Marisol De Andrade 62
367º Rosangela Aparecida Soares Leandro 62
368º Valmir Teixeira Da Luz 62
369º Andreia Luiza Rodrigues Caride 62
370º Lucilene Rodrigues Barboza 62
371º Regiane Lemos Cipriano 62
372º Cristiane Regina De Souza Azenha 62
373º Sueli Pereira Da Silva Ramos 62
374º Erica Fabiana Muniz De Souza Campos 62
375º Erika Charlois De Jesus 62
376º Shirlei Martins 62
377º Alessandra De Aguiar Silva 62
378º Sonia Aparecida Dos Santos Oliveira Neves 62
379º Aparecida Donizeti De Paula Tavares 62
380º Edna Gouveia Dutra 62
381º Ivan Alberto Pioto 62
382º Adriane Aparecida Santana 62
383º Marisa Cristina Goncalves 62
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384º Nivaldo Gomes Da Silva Rodrigues 62
385º Mauricio Ricardo Vital 62
386º Michelle Cristina R. Francelino Moreira 62
387º Alexandre Augusto Roberto 62
388º Rogerio Pinheiro 62
389º Maria Márcia Da Silva 62
390º Ednaldo Alves Costa 62
391º Carlos Flávio De Paula 62
392º Vanessa Cristiane De Morais 62
393º Carlos Eduardo Vasconcelos De Oliveira 62
394º Edson Ricardo Dos Santos 62
395º Silvana Lima Lopes 62
396º Mauricio Barbosa Oliveira 62
397º Roberta Sventickas 62
398º Flavia Correa Tiritan 62
399º Pâmela Dinato Pereira E Silva 62
400º Marieta Falqueiro Da Silva 62
401º Roberta Hermoso Antunes De Moura 62
402º Kleber Sousa Machado 62
403º Deborah Borges Furtado 62
404º Jurandir Pereira Da Costa Dias 62
405º Ana Lucia Da Silva Wanderley 62
406º Daniela Dos Santos Silva 62
407º Fernando Amaral Martins 62
408º Franceline Ribeiro De Castro 62
409º Mariluci Dos Santos 62
410º Rodrigo Gonçalves Dias 62
411º Carolina Moreira Saihg 62
412º Elys Marina Corrêa Valle 62
413º Ariadne Christina Do Nascimento E Castro 62
414º Simone De Fátima Zanolli 62
415º Juliana Merli Duarte 62
416º Priscila Amorim Da Costa 62
417º Aline Domeneghetti Smaniotto 62
418º Gisele Gouvea Da Silva 62
419º Jose Ivo Pereira Da Silva Filho 62
420º Adriana Moreira Dos Santos 62
421º Daiane Cesario Martins 62
422º Jaqueline De Castro Ishida 62
423º Aline Florencio Placido 62
424º Gabriel Henrique Alonso 62
425º Bianca Dos Santos Melo 62
426º Sara De Franco 62
427º Soraia Silva Marcomini Fernandes 62
428º Tamires Serrano Gomes Da Silva 62
429º Manoela Dourado De Macedo 62
430º Andressa Paludetto 62
431º Meriza Cristina Da Silva Alcides 62
432º Tamiris De Oliveira Alves 62
433º Andressa Aparecida Barbosa Braite 62
434º Jessika Rodrigues Dos Reis 62
435º Juliana Alves Salvador 62
436º Joyce Bernardes De Oliveira 62
437º Higor Boconcelo 62
438º Taysa Cristine Alves Pereira 62
439º Felipe Augusto Dos Santos Camargo 62
440º Antonio Nelson Vegian 60
441º Lúcia Cristina De Araújo 60
442º Sandra Mara Leizico 60
443º Maria Isabel Sato 60
444º Maria Claudete Bernardo 60
445º Marisa Pimentel Da Silva 60
446º Rosimeire Maria De Oliveira Offerni 60
447º Rosana Miranda De Goes 60
448º Vania Rosimeire Valentim 60
449º Dórice Adriana Mendes Reis 60
450º Solange Regina Araponga Zulian 60

451º Cláudia Aparecida Teixeira Da Silva 60
452º Geraldo Ferreira Lima Filho 60
453º Lucilene Ferreira Padilha 60
454º Solange Sanquetti Cabo 60
455º Terezinha Maffei 60
456º Fabiana Moya 60
457º Moacir Gonçalves Ferreira 60
458º Maria Benedita Moreira 60
459º Claudia Bellini 60
460º Carla Andreia Garcia Da Silva 60
461º Luciana Saviolli Moreno 60
462º Wellington Monteiro Augusto 60
463º Eliana Pereira Damasceno 60
464º Lucidalva Ines Rodrigues Damasceno 60
465º Nivea Maria Maturana 60
466º Luciana Aparecida Cossi 60
467º Sergio Tadeu Cesario 60
468º Fabiana De Faria Genipe 60
469º Kelly Cecilia Alves Pereira 60
470º Renata Cristina Da Costa Silveira Sanches 60
471º Aurilia Amarante De Sousa Silva 60
472º Cristiana Dos Santos Silva Oliveira 60
473º Simone Riquielme Garcia Rodrigues 60
474º Adna Coelho De Aquino Oliveira 60
475º Karina Martins Iachel 60
476º Kelly Aparecida De Queiroz Menezes Da Silva 60
477º Luciana Amaral D’oliveira Gimenes 60
478º *Rosalvo Lourenço De Melo 60
479º Graziele Aparecida Azevedo 60
480º Jaqueline Mukoyama Da Silva 60
481º Claudia Ignes De Oliveira 60
482º Eliana De Fatima Martelo Da Silva 60
483º Paulo Roberto De Paula Junior 60
484º Eloiza Cristina Moreira Correa 60
485º Wilton Regis Da Silva Santos 60
486º Franciele Molina Carvalho Marques 60
487º Daniela Woelke Moscão 60
488º Alisseia Luciana De Souza Munhoz 60
489º Hugo César Araujo De Santana 60
490º Adriana Contrera Tadano 60
491º Edna Francisca Ignácio Nogueira 60
492º Fernanda Tragante 60
493º Raquel Sales Da Silva 60
494º Amanda Neves De Assis 60
495º Kelly De Oliveira Christinelli 60
496º Emerson Eduardo Gomes Da Silva 60
497º Erica Viviane Catelli 60
498º Aline Priscila Nogueira 60
499º Francielle De Cassia Paini 60
500º Tarusca Cristina De Souza Estruque Faria 60
501º Ana Paula Piza Aoki 60
502º Livia Alves Tripoli De Araujo 60
503º Aline Meireles Marques 60
504º Julio César Custódio 60
505º Ana Graziella Terto Dias 60
506º Luiz Gustavo De Olveira 60
507º Priscila De Moraes Rodrigues 60
508º Vanicia Cristina Bomfim 60
509º Julio Cesar Reis 60
510º Natalia Zuchi Martins 60
511º Gustavo Henrique Hungaro Barbosa 60
512º Lidiane Ap Gomes Faustino 60
513º Ana Paula Marques 60
514º Taiza Fabrao Galdino 60
515º Geiza Suelen Cazaça Mariano 60
516º Jaqueline Medeiros 60
517º Leandro Oliveira Ferrari 60
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518º Lidiana Cassia Soares Freitas 60
519º Maurilio Joao Lopes Neto 60
520º Adiel Pereira Pardinho 60
521º Cristina Gomes Barbosa De Andrade 60
522º Renata Aparecida Ruiz 60
523º Joice Dos Santos Alves Silva 60
524º Giselle Duda Rodrigues Casale 60
525º Renata Regina Dos Santos 60
526º Francielle Herculano Bertone 60
527º Rosilei Pires De Abreu 60
528º Alexandre Seiti Toshioka 60
529º Lucas Da Silva Martins 60
530º Mayara Quintana De Campos 60
531º Nayara Francine Sanches 60
532º Juliana Teixeira Grillo Damada 60
533º Aline Louzada De Mello 60
534º Amanda Pimentel Da Silva 60
535º Cristiane Elaine Machado 60
536º Aline Pereira Matias 60
537º Fabricio Derkian Clementino Da Silva 60
538º Amanda Tomaz Maia 60
539º Elaine De Sousa Candido 60
540º Cristiane Martins Da Silva 60
541º Yohana Santana Martins 60
542º Wesley Machado Fucciolo 60
543º Lucas Augusto Cardoso 60
544º Fernando Cesar Leandro 60
545º Janaina Helena Gonzaga Severino 60
546º Thabata Grilo Baptista 60
547º Wallace Alves Dos Santos Araujo 60
548º João Pedro Da Costa 60

*CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EDUCACIONAL
– SECRETÁRIO DE ESCOLA, DOS CANDIDATOS QUE DECLARARAM SER PORTADOR DE
DEFICIÊNCIA (ATENDENDO AO DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA LEI Nº 5215 DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2004).

CLAS NOME                                                                             TOTAL
321º Marília Da Costa Camargo 64
478º Rosalvo Lourenço De Melo 60

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

Bauru, 19 de maio de 2011.
A Comissão

TORNA SEM EFEITO: PORTARIA Nº 845/2011: O Diretor de Departamento de Administração de
Pessoal, no uso de suas atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE:
Tornar Sem Efeito a PORTARIA N.º 2877/2010 que nomeou o (a) Sr(a). NILSON LUCIANO DA SILVA,
portador (a) do RG n.º 284197579 no cargo efetivo de “AGENTE EM MANUTENÇÃO,
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – MOTORISTA”, EM RAZÃO DE DESISTENCIA.

PORTARIA Nº 948/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 655/2011 que nomeou o (a) Sr(a). LUCIMAR DE PAULA BELLO, portador (a) do RG
n.º 308893335 no cargo efetivo de “ASSISTENTE  EM SERVIÇOS NA ESCOLA - AUXILIAR DE
CRECHE”, por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 949/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 448/2011 que nomeou o (a) Sr(a). JOAO CARLOS SALES, portador (a) do RG n.º
419112364 no cargo efetivo de “AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO”, por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40,
parágrafo 3° do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 950/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito

a PORTARIA N.º 507/2011 que nomeou o (a) Sr(a). FABIANA MERCADO SANTOS, portador (a) do
RG n.º 340370798 no cargo efetivo de “AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO”, por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40,
parágrafo 3° do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 951/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 509/2011 que nomeou o (a) Sr(a). ERIKA ARRAIS PETER, portador (a) do RG n.º
3002491257CE no cargo efetivo de “ESPECIALISTA EM SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA”, por
não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 952/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 760/2011 que nomeou o (a) Sr(a). ALEX CREPALDI, portador (a) do RG n.º 133408838
no cargo efetivo de “TECNICO EM GESTÃIO ADMINSITRATIVA E SERVIÇOS - COMPRADOR”,
por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 953/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 761/2011 que nomeou o (a) Sr(a). WILSON FOGAÇA JUNIOR, portador (a) do RG n.º
286363524 no cargo efetivo de “TECNICO EM GESTÃIO ADMINSITRATIVA E SERVIÇOS -
COMPRADOR”, por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 954/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 513/2011 que nomeou o (a) Sr(a). EDVALDO GABRIEL, portador (a) do RG n.º
3288611201 no cargo efetivo de “TECNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL/ INFRA-ESTRUTURA -
DESENHISTA TECNICO”, por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 955/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 518/2011 que nomeou o (a) Sr(a). LUCAS RAMIRO PEREIRA, portador (a) do RG n.º
289870604 no cargo efetivo de “TECNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL/ INFRA-ESTRUTURA -
DESENHISTA TECNICO”, por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 956/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 454/2011 que nomeou o (a) Sr(a). MARIA ANTONIETA CASETTARI TRINDADE,
portador (a) do RG n.º 11907442 no cargo efetivo de “ESPECIALISTA EM SAUDE - ENFERMEIRO”,
por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 957/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 785/2011 que nomeou o (a) Sr(a). BETIZA DE OLIVEIRA CARDOSO MATHEUS,
portador (a) do RG n.º 300755892 no cargo efetivo de “TECNICO EM SAUDE - TECNICO DE
FARMACIA”, por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 958/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 521/2011 que nomeou o (a) Sr(a). MARIA NILZA FERREIRA, portador (a) do RG n.º
6236324 no cargo efetivo de “ASSISTENTE EM SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA”, por
não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 959/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 677/2011 que nomeou o (a) Sr(a). ANA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES, portador
(a) do RG n.º 112268912 no cargo efetivo de “ASSISTENTE EM SERVIÇOS NA ESCOLA -
MERENDEIRA”, por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru.
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PORTARIA Nº 960/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 681/2011 que nomeou o (a) Sr(a). MARTA CRISTINA DOS REIS, portador (a) do RG
n.º 139217721 no cargo efetivo de “ASSISTENTE EM SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA”,
por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 961/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 765/2011 que nomeou o (a) Sr(a). MARIA ALVES DA SILVA JESUS, portador (a) do
RG n.º 17187626X no cargo efetivo de “ASSISTENTE EM SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA”,
por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 962/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 766/2011 que nomeou o (a) Sr(a). SILVIA DOS SANTOS FALCAO, portador (a) do
RG n.º 155111760 no cargo efetivo de “ASSISTENTE EM SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA”,
por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 963/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 768/2011 que nomeou o (a) Sr(a). ALICE ALVES, portador (a) do RG n.º 17559809 no
cargo efetivo de “ASSISTENTE EM SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA”, por não atender
dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
de Bauru.

PORTARIA Nº 964/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 458/2011 que nomeou o (a) Sr(a). FABRICIO BRAGA RASSY, portador (a) do RG n.º
95002027611CE no cargo efetivo de “ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE - MEDICO
VETERINARIO”, por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 965/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 771/2011 que nomeou o (a) Sr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA, portador (a) do RG n.º
200607339 no cargo efetivo de “ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/ INFRA-ESTRUTURA -
PINTOR DE OBRAS”, por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 966/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 460/2011 que nomeou o (a) Sr(a). LUIZ ANTONIO PEREIRA FELIX, portador (a) do
RG n.º 11854934 no cargo efetivo de “ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/ INFRA-
ESTRUTURA - PEDREIRO”, por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3°
do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 967/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 463/2011 que nomeou o (a) Sr(a). PAULO ROBERTO DA SILVA, portador (a) do RG
n.º 16155972 no cargo efetivo de “ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/ INFRA-ESTRUTURA
- PEDREIRO”, por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 968/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 465/2011 que nomeou o (a) Sr(a). PEDRO MAFRA RAMOS, portador (a) do RG n.º
264283739 no cargo efetivo de “ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/ INFRA-ESTRUTURA -
PEDREIRO”, por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 969/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 468/2011 que nomeou o (a) Sr(a). MARCOS ROBERTO ALBERTI, portador (a) do
RG n.º 202962878 no cargo efetivo de “ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/ INFRA-

ESTRUTURA - PEDREIRO”, por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3°
do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 970/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 469/2011 que nomeou o (a) Sr(a). WESLEY RODRIGO RIBEIRO MARIN, portador
(a) do RG n.º 405563504 no cargo efetivo de “ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/ INFRA-
ESTRUTURA - PEDREIRO”, por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3°
do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 971/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 532/2011 que nomeou o (a) Sr(a). MARIANE TAVARES DA SILVA, portador (a) do
RG n.º 354006319 no cargo efetivo de “TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS -
PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO”, por não atender dispositivos legais, de acordo
com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 972/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 663/2011 que nomeou o (a) Sr(a). LYVIA MARIA FERNANDES CANHO, portador
(a) do RG n.º 338095007 no cargo efetivo de “ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO -
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL”, por não atender dispositivos
legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 973/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 525/2011 que nomeou o (a) Sr(a). HELOISA LORENZETTE, portador (a) do RG n.º
418946620 no cargo efetivo de “ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR
SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL”, por não atender dispositivos legais, de acordo
com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 974/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 530/2011 que nomeou o (a) Sr(a). SUELI FLORINDO, portador (a) do RG n.º 420183486
no cargo efetivo de “ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO
DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL”, por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40,
parágrafo 3° do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 975/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 772/2011 que nomeou o (a) Sr(a). MARISILDA SAMPIETRO CRISCIONE, portador
(a) do RG n.º 11100211 no cargo efetivo de “ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO -
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL”, por não atender dispositivos
legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 976/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 774/2011 que nomeou o (a) Sr(a). MARIA APARECIDA GONÇALVES, portador (a)
do RG n.º M3107432 no cargo efetivo de “ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO -
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL”, por não atender dispositivos
legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 977/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 776/2011 que nomeou o (a) Sr(a). ELISA MARIA PAPASSONI, portador (a) do RG n.º
174484410 no cargo efetivo de “ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR
SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL”, por não atender dispositivos legais, de acordo
com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru

PORTARIA Nº 978/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 534/2011 que nomeou o (a) Sr(a). JESSE FERREIRA, portador (a) do RG n.º 12924155
no cargo efetivo de “ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/ INFRA-ESTRUTURA -
SERRALHEIRO”, por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru.
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PORTARIA Nº 979/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 485/2011 que nomeou o (a) Sr(a). EDINALDO MACHADO DE OLIVEIRA, portador
(a) do RG n.º 88278578 no cargo efetivo de “ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E
TRANSPORTE - SERVENTE DE LIMPEZA”, por não atender dispositivos legais, de acordo com o art.
40, parágrafo 3° do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru

PORTARIA Nº 980/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 782/2011 que nomeou o (a) Sr(a). JOAO EURIDES PEREIRA, portador (a) do RG n.º
182181996 no cargo efetivo de “ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E
TRANSPORTE - SERVENTE DE LIMPEZA”, por não atender dispositivos legais, de acordo com o art.
40, parágrafo 3° do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 981/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 484/2011 que nomeou o (a) Sr(a). GERALDO CESAR DE OLIVEIRA, portador (a) do
RG n.º 10346730 no cargo efetivo de “ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E
TRANSPORTE - SERVENTE DE LIMPEZA”, por não atender dispositivos legais, de acordo com o art.
40, parágrafo 3° do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 982/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 569/2011 que nomeou o (a) Sr(a). DEBORAH CATHERINE SALLES BUENO, portador
(a) do RG n.º 325426971 no cargo efetivo de “TECNICO EM SAUDE - TECNICO DE
ENFERMAGEM”, por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3° do Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais  de Bauru.

PORTARIA Nº 983/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 911/2011 que nomeou o (a) Sr(a). MARIANA SEMENTILE DE OLIVEIRA, portador
(a) do RG n.º 444362599 no cargo efetivo de “ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E
SERVIÇOS - ATENDENTE”, EM RAZÃO DE DESISTENCIA.

PORTARIA Nº 984/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 858/2011 que nomeou o (a) Sr(a). MIRELE CAROLINA RIBEIRO CORREA, portador
(a) do RG n.º 326907142 no cargo efetivo de “AUXILIAR EM SAUDE - AUXILIAR DE REGULAÇÃO
EM SERVIÇOS DE SAUDE”, EM RAZÃO DE DESISTENCIA.

PORTARIA Nº 986/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 783/2011 que nomeou o (a) Sr(a). DEBORAH DE MENEZES, portador (a) do RG n.º
13498610 no cargo efetivo de “ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E
TRANSPORTE - SERVENTE DE LIMPEZA”, EM RAZÃO DE DESISTENCIA.

PORTARIA Nº 987/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 752/2011 que nomeou o (a) Sr(a). ROCHELY LUIZI COSTA JOEL, portador (a) do
RG n.º 345305875 no cargo efetivo de “AGENTE ESPORTIVO CULTURAL E SOCIAL-AGENTE
SOCIAL”, EM RAZÃO DE DESISTENCIA.

PORTARIA Nº 988/2011: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993. RESOLVE: Tornar Sem Efeito
a PORTARIA N.º 639/2011 que nomeou o (a) Sr(a). DEBORAH DE MENEZES, portador (a) do RG n.º
13498610 no cargo efetivo de “ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - AUXILIAR DE
CRECHE”, EM RAZÃO DE DESISTENCIA.

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 37/2011 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
cadastro de reserva para o provimento do Cargo Público Efetivo vago de ASSISTENTE DE SERVIÇOS

NA ESCOLA – MERENDEIRA, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem
criados durante o prazo de validade do Concurso Público em questão. 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 824 /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 serão divulgados no Edital de Convocação
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 19 (dezenove) de julho de 2011.
8. A descrição das Atribuições Básicas do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DA INSCRIÇÃO:
Cargo: Assistente de Serviços na Escola – MERENDEIRA
Vaga(s): 01
Escolaridade /Pré-Requisito: Ensino Fundamental Completo
Vencimentos ¹: R$ 787,50
Benefícios ²: R$ 395,00
Jornada Básica de Trabalho: 40 horas/semanais
Valor Inscrição : R$ 15,00

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

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de
1.988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão
do Ensino Fundamental, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular,
devidamente registrado no órgão competente) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados
no Capítulo XIII, Item 4 deste Edital;
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
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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$ 15,00 (quinze reais), importância não restituível sob
qualquer hipótese, que deverá ser efetuado em dinheiro, diretamente nas Agências da Caixa Econômica
Federal (CEF), na Conta nº 20.073-2, Agência nº 0290, Operação 006, da Prefeitura Municipal de
Bauru. Não serão aceitos depósitos em cheque e depósitos efetuados nos terminais eletrônicos
(envelopes), via postal, fac-símile (fax), transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou
extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a
qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item,
a mesma será cancelada.
2.2) Preenchimento do Formulário de Inscrição – O candidato terá 02 (duas) opções para providenciar
o preenchimento do Formulário de Inscrição, sendo elas: via internet ou presencialmente.
a) Preenchimento do Formulário de Inscrição Via Internet: O Formulário de Inscrição estará
disponibilizado, via internet, no período designado para inscrições (vide Item 2), através do site:
www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_administracao/concursos.aspx
b) Preenchimento do Formulário de Inscrição Presencialmente: O candidato poderá dirigir-se ao
NÚCLEO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL – NAPEM,
no endereço indicado no Item 2 deste Capítulo, no período designado para inscrições, para providenciar o
preenchimento de seu Formulário de Inscrição.
2.3) Efetivação da Inscrição – O candidato deverá comparecer no endereço indicado e no período
estabelecido no Item 2 deste Capítulo, para providenciar a Efetivação de sua inscrição, devendo, para
tanto, apresentar a seguinte documentação: Cédula de Identidade RG (original), CPF (original) , Formulário
de Inscrição (preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Item 2.2 deste Capítulo)
e Comprovante de Depósito Identificado referente à Taxa de Inscrição, efetuado conforme instruções
estabelecidas no Item 2.1 também deste Capítulo. A inscrição do candidato somente será válida após a
sua Efetivação, nos termos indicados neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato
ficará impossibilitado de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos à
título de Taxa de Inscrição.
3. Inscrição Por Procuração: Em caso de Inscrição por Procuração, o Procurador, devidamente constituído
exclusivamente para este ato, deverá apresentar no ato da Inscrição: o Formulário de Inscrição, devidamente
preenchido, o Instrumento de Mandato (Procuração), Identidade do Procurador (original e cópia), o
Comprovante de Depósito Identificado referente ao recolhimento da Taxa de Inscrição (vide Item 2.1),
bem como Cópias Legíveis da Cédula de Identidade RG e CPF do candidato que representa. Ficará
dispensado de apresentar o Instrumento de Mandato aquele que apresentar, na Efetivação da
Inscrição, o Formulário de Inscrição já preenchido e assinado pelo próprio candidato.
3.1) Será exigido 01 (um) Instrumento de Mandato por candidato e este ficará retido na Efetivação da
Inscrição, salientando que o candidato e seu procurador são responsáveis pelo preenchimento e informações
prestadas ao cadastro, arcando com eventuais erros.
4. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de
Inscrição, sendo este efetuado via internet ou presencialmente.
4.1) As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato,
reservando-se à Prefeitura Municipal de Bauru o direito de excluir do Concurso Público aquele que não
preencher o documento oficial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.

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 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
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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: Assistente de Serviços na Escola - MERENDEIRA
Prova Objetiva: Atualidades;Língua Portuguesa;Matemática
Nº Questões: 40
Peso: 100
Caráter: Eliminatório e Classificatório
Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Assistente de Serviços na Escola -
Merendeira será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista
para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) 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 19 (dezenove) 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 Assistente de Serviços na Escola - Merendeira
terá caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois e meio) pontos a cada questão correta.
A nota final corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado aquele que
obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
5. Os resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para correspondência
e demais dados, junto ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº
14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo
para o qual se inscreveu.
8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de
acordo com sua conveniência e oportunidade.
9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:
a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03).

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e
interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru.
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado
neste Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo,
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues
pelo candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não
serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e
que constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual
o Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como
seu número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
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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 824/2011.

              ANEXO I

              DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA – MERENDEIRA
Manter a organização e a limpeza do ambiente de trabalho (cozinha e dispensa). Preparar e cozinhar os
alimentos. Seguir o manual de Boas Práticas para Manipuladores de alimentos entregue pelo Departamento
de Merenda Escola.  Auxiliar em tarefas afins.

   ANEXO II

         CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA – MERENDEIRA

PROVA OBJETIVA:

ATUALIDADES
1. Fatos amplamente divulgados pela mídia, ocorridos a partir de maio de 2010, em diversas áreas, tais
como: política, economia, cultura, sociedade, saúde, esporte, educação, tecnologia e meio ambiente, em
Bauru, no Brasil e no Mundo.

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1. Leitura, compreensão e interpretação de texto.
2. Alfabeto e ordem alfabética, vogais e consoantes.
3. Encontros vocálicos consonantais e dígrafo.
4. Sílaba: separação, classificação quanto ao número de sílaba e quanto à sílaba tônica.
5. Valor semântico das palavras, sinônimos, antônimos e polissemia; homônimos e parônimos.
6. Denotação e Conotação.
7. Figuras de linguagem.
8. Regras de acentuação e ortografia.
9. Pontuação.
10. Morfologia – classe das palavras.
11. Sintaxe: Tipos de frase – oração – período.
12. Termos da oração – essenciais, integrantes e acessórios.
13. Período composto por coordenação e subordinação.
14. Concordância verbal e nominal, colocação pronominal.
15. Crase Questões ortográficas: uso do, mas/mais; afim / a fim; onde/aonde; mau/mal; senão/ se não;
porque/porquê/ por que/ por quê, e outras dificuldades do gênero

Sugestões de Bibliografia:
1.  MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo. Saraiva
2. CUNHA, Celso e Lindley Cintra. Nova Gramática do Português Contemporâneo
3. BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. (www.4shared.com.)
4. NETO, Pasquale Cipro e Ulisses Infante. Gramática da Língua Portuguesa. (www.livrosgratis.net.)
6. Sugestões de sítios de estudo:
7. www.gramaticaonline.com.br
8. www.paulohernandes.pro.br
9. www.academia.org.br
10. www.português.com.br

MATEMÁTICA
Programa
1. Sistema de Numeração Romano;
2. Números Naturais:  operações e propriedades;
3. Números Inteiros: operações e propriedades;
4. Mínimo Múltiplo Comum (M.M.C.) e Máximo Divisor Comum (M.D.C.);
5. Números Racionais, representação fracionária e decimal: operação e propriedades;
6. Números Irracionais e Reais: operações e propriedades;
7. Equação de 1º Grau: resolução e problemas;
8. Equação  de 2 º Grau: resolução e problemas;
9. Razão e proporção;
10. Regra de três simples e composta;
11. Porcentagem;
12. Juros simples;
13. Medidas de: comprimento, área, superfície, volume, massa, capacidade e tempo;
14. Sistema Monetário Brasileiro (dinheiro);
15. Resolução de situações problema;

Bibliografia:
1. BONJORNO, J.R., e BONJORNO, R. Matemática, Pode Contar Comigo: 2º,3º,4º e 5º ano. São Paulo:
Editora FTD;
2. FRANÇA, E., BORDEAUX, A.L., RUBINSTEIN, C., OGLIARI, E., MIGUEL, V. Matemática, Para
Gostar e Aprender: 2º,3º,4º e 5º ano. São Paulo: Editora do Brasil;
4. MIANI, Marcos. Matemática:  2º,3º,4º e 5º ano. São Paulo: Editora do Brasil;
5. DANTE, Luiz Roberto. Tudo é Matemática: 6º,7º,8º e 9º ano. São Paulo. Editora Ática;
6. IEZZI, Gelson et  al. Matemática e Realidade: 6º,7º,8º e 9º ano. São Paulo. Editora Atual
7. GIOVANNI, CASTRUCCI e GIOVANNI, JR., Matemática A Conquista da Matemática: 6º, 7º, 8º e 9º
ano. São Paulo. Editora FTD.

 ANEXO III

CRONOGRAMA

Datas Eventos
28/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
10/05/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/05/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
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23/05/2011 Abertura Inscrições
27/05/2011 Encerramento Inscrições
19/07/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
21/07/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
23/07/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
24/07/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
28/07/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 28 de abril de 2011.
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 41/2011 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 EM SAÚDE – TÉCNICO DE HIGIENIZAÇÃO
DENTÁRIA, 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 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 825/2011, 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 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/Especial 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 30 (trinta) de julho de 2011.
8. A descrição das Atribuições Básicas do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DA INSCRIÇÃO:
Cargo: Técnico em Saúde – TÉCNICO DE HIGIENIZAÇÃO DENTÁRIA
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Médio e do Curso Técnico em Higiene Dental ou
equivalente e Inscrição no CRO.
Vencimentos¹: R$ 1260,00
Benefícios²: R$ 395,00
Jornada Básica de Trabalho: 40 horas/semanais

*Jornada Especial de Trabalho: 36 horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 20,00
Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Técnicos da Lei Municipal nº 5.950/2010 (Sujeito a
alteração após dissídio).
² Benefícios – Vale Compra (R$ 230,00) e Vale Refeição (R$ 165,00).
* Quando sujeito a esta jornada, o servidor não fará jus ao Vale Refeição.

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 e Técnico em Higiene Dental ou equivalente, devendo estes serem emitidos por
estabelecimentos de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrados  no órgão competente, bem
como registro no CRO) 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$ 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
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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:
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.
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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: Técnico em Saúde – TÉCNICO DE HIGIENIZAÇÃO DENTÁRIA
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos
 SUS e suas Principais Legislações
Nº Questões: 40
Peso: 100
Caráter: Eliminatório e Classificatório
Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Saúde – Técnico de
Higienização Dentária 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 07 (sete) de agosto 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 30 (trinta) 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 Técnico em Saúde – Técnico de Higienização
Dentária terá caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois e meio) pontos a cada
questão correta. A nota final corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado
aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
5. Os resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para correspondência

e demais dados, junto ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº
14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo
para o qual se inscreveu.
8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de
acordo com sua conveniência e oportunidade.
9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:
a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03).

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e
interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru.
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado
neste Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo,
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues
pelo candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal 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.
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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 825/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

TÉCNICO EM SAÚDE – TÉCNICO DE HIGIENIZAÇÃO DENTÁRIA
Organizar atendimento aos pacientes; Instrumentalizar o dentista durante o atendimento do paciente; Exercer
atividades conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança; Identificar necessidades da
população e auxiliar a equipe de saúde; Educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção
e tratamento das doenças bucais.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

TÉCNICO EM SAÚDE – TÉCNICO DE HIGIENIZAÇÃO DENTÁRIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Referências Bibliográficas
1. Alvares, L.C.; Tavano O. Curso de radiologia em odontologia , 4ª ed, Ed Santos, 2002.
2. Andreasen, J.O. Andreasen F.M. Traumatismo Dentário - Soluções Clínicas, Ed Panamericana, São Paulo,
1991.168 p.
3. Anusavice, K.J. Materiais Dentários - Phillips. 11ª ed. Rio de Janeiro, Ed Saunders Elsevier, 2005.
4. BRASIL, Ministério da Saúde. Serviços Odontológicos: prevenção e controle de riscos. Tecnologia em
Serviços de Saúde, Ed Anvisa, 2006.156 p.
Disponível em : http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf
5. Marzola, C. Manual de Cirurgia - Princípios Gerais e Fundamentais na Cirurgia Oral – vol. l, Bauru,
1973.110 p.
6. Mondelli, J. Dentística Operatória, 4ª ed,  Ed Sarvier, São Paulo, 1988.  255 p.
7. Navarro, MF de L; Bresciani, E; Barata, TJE; Fagundes, TC. Dentística e Estética, Biodonto Publicações
Científicas, Edição bimestral, v 2, n 4, julho/agosto 2004.
8. Newman, M.G.; Takei, H.H.; Klokkevold, P.R. Carranza Periodontia Clínica, 9ª ed, Ed  Saunders Elsevier,
Rio de Janeiro, 2007.1286 p.
9. Picosse, M. Anatomia Dentária, 4ª ed (revista e ampliada), Ed Savier, São Paulo, 1983.       216 p.
10. Pinto, V.G. Saúde Bucal Coletiva, 5ª ed, Ed Santos, 2008. 635 p.
11. Toledo, O. Odontopediatria - Fundamentos para a prática clínica, 2ª ed, Ed Premier,1996. 344 p.
12. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Faculdade de Odontologia de Bauru. Comissão de Biossegurança.
Manual de Biossegurança. Bauru, FOB-USP.
Disponível no site: http//143.107.25.4/adm/comissoes/bioseg/index.htm
13. http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/comissao/desin/m-pdf/m-autoclave-gibi.pdf
14. Política Nacional de Atenção Básica – Diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica
para o Programa Saúde da Família (PSF) e Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Disponível em: www.saude.ba.gov.br/dab/arquivos/3.6- Port 648 e Nova Resolução.pdf
15. Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=19578 (acessar o link inferior
–Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal

SUS E SUAS PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES
1. BRASIL,1988.  Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de
1988.  São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Titulo VIII.
Disponível em:  www.saude.gov.br/legislação  OU
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1474
2. BRASIL. Ministério da Saúde.  Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.  Dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências.
Disponível em  www.saude.gov.br/legislação OU
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1474
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990.
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
Disponível em  www.saude.gov.br/legislação  OU
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1474

4. BRASIL. Ministério da Saúde. Cartilha Entendendo o SUS.
Disponível em http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/default.cfm  OU
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cartilha_entendendo_o_sus_2007.pdf

ANEXO III

CRONOGRAMA

Datas Eventos
28/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
10/05/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/05/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
23/05/2011 Abertura Inscrições
27/05/2011 Encerramento Inscrições
30/07/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
04/08/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
06/08/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
07/08/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
11/08/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 28 de abril de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 42/2011 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 GESTÃO ADMINISTRATIVA E
SERVIÇOS - PARALEGAL, 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 813/2011, 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 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. 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 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 no Anexo II deste Edital.
10. As contratações serão pelo Regime Estatutário.
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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 Gestão Administrativa e Serviços - PARALEGAL
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Superior em Direito
Vencimentos¹: R$ 2.100,00
Benefícios²: R$ 230,00
Jornada Básica de Trabalho: 40 horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 30,00
Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas Lei Municipal nº 5.975/2010. (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 aos cargos abaixo
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de
1.988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão
do Curso Superior em Direito, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular,
devidamente registrado no órgão competente) 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 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, 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
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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 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 Gestão Administrativa e Serviços - PARALEGAL
Prova Objetiva: Português
Direito Processual Civil
Direito Administrativo
Direito Constitucional
Legislação Municipal

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 Gestão Administrativa
e Serviços - Paralegal, será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Especialista em Gestão Administrativa e Serviços - Paralegal: 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
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 Gestão Administrativa e
Serviços - Paralegal, 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.
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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 constarão 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 acertos nas questões de Direito Administrativo.

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 813/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

ESPECIALISTA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - PARALEGAL
Auxiliar atividades jurídicas; Recolher informações e documentos necessários para instrução e andamento
dos processos; Despachar processos administrativos; Elaborar minutas de projetos de legislação, contratos,
convênios e procurações; Pesquisar legislação e assuntos variados; Realizar rotinas burocráticas.

    ANEXO II

     CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - PARALEGAL
PROVA OBJETIVA:

PORTUGUÊS
PROGRAMA
1. Compreensão e interpretação de texto de gêneros variados.
2. Reconhecimento dos tipos e gêneros textuais.
3. Domínio de mecanismos de coesão textual (emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição
de conectores e outros elementos de sequenciação textual, emprego e correlação de tempos e modos verbais).
4. Domínio da estrutura morfossintática do período ( Relações de coordenação e subordinação entre orações
e termos).
5. Concordância verbal e nominal; pontuação; uso da Crase; Pronomes: empregos, forma de tratamento e
colocação; Regência verbal e nominal).
6. Correspondência oficial (Adequação da linguagem ao tipo de texto e adequação do texto ao gênero).
7. Reescritura de frases e parágrafos dos textos (substituição de palavras ou trechos do texto e  retextualização
de diferentes gêneros e níveis de linguagem).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
PROGRAMA
1. Da ação: conceito, natureza jurídica, condições, classificação.
2. Processo e procedimento: natureza e princípios, formação, suspensão e extinção.
3. Pressupostos processuais; tipos de procedimentos.
4. Prazos: conceito, classificação, princípios, contagem; preclusão; prescrição.
5. Prazos da Fazenda Pública em Juízo;
6. Sujeitos do processo: das partes e dos procuradores.
7. Petição inicial: conceito, requisitos.
8. Da citação. Da resposta do réu: contestação, exceções, reconvenção. Revelia..
9. Prova: conceito, modalidades, ônus.
10. Da execução contra a fazenda pública.
11. Ação civil pública, ação popular e ação de improbidade administrativa.
12. Mandado de segurança.
13. Mandado de Injunção.
14. Processo Administrativo Municipal - Lei Municipal nº 5.804 de 10.11.2009
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BIBLIOGRAFIA
1. GONÇALVES, Marcos Vinicius Rios – Editora Saraiva.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Editora Método.
3. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Editora Forense.

DIREITO ADMINISTRATIVO
PROGRAMA
1. Conceito de administração pública: em sentido subjetivo, formal ou orgânico formal; em sentido objetivo,
material ou funcional.
2. Princípios do direito administrativo: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência,
economicidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade.
3. Centralização, descentralização e desconcentração da atividade administrativa.
4. Poderes  Administrativos.
5. Atos Administrativos: requisitos de validade ou elementos dos atos administrativos; presunção de
legitimidade; imperatividade e auto-executoriedade por ato administrativo; Atos administrativos simples,
complexos e compostos; Atos administrativos gerais e individuais; Atos administrativos vinculados e
Discricionários; atos administrativos em espécie (autorização; licença; admissão; permissão; aprovação;
homologação; parecer; visto); exteriorização dos atos administrativos (decreto; resolução; parecer; portaria;
alvará); Revogação, anulação e convalidação dos atos administrativos.
6. Contrato administrativo: formalização do contrato administrativo; Execução do contrato administrativo;
teorias do fato do príncipe e da imprevisão; Extinção do contrato administrativo;  Convênios administrativos.
Consórcios públicos (Lei nº 11.107/2005); Parcerias público privadas (Lei 11.079/2004).
7. Licitação: conceito, modalidades e procedimentos; dispensa e inexigibilidade de licitação.
8. Controle da Administração Pública: controle legislativo; Tribunais de Contas da União.
9. Improbidade administrativa (Lei 8.429/92)

BIBLIOGRAFIA
1. BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.
2. BRASIL. Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994. Altera dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e dá
outras providências.
3. BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações. Institui, no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.
4. BRASIL. Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992 e alterações.  Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.
5. ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. Método.
6. DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Direito Administrativo. Atlas.
7. VIEIRA, Evelise Pedroso Teixeira Prado. Direito Administrativo. Verbatim.

DIREITO CONSTITUCIONAL
PROGRAMA
1.  Dos princípios fundamentais.
2. Dos direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos;  direitos sociais; nacionalidade;
direitos políticos
3. Da Organização do Estado: organização político-administrativa; união; estados federados; municípios; distrito
federal e territórios;
4. Da organização dos poderes: Poder Legislativo Federal: organização; atribuições; processo legislativo e espécies
normativas; perrogativas e vedações; Poder Legislativo Municipal; Poder Executivo: Presidente da República:
atribuições;  Poder Executivo Municipal;  Poder Judiciário: estatuto constitucional da magistratura;  Supremo
Tribunal Federal: organização e competência. Súmula Vinculante.

BIBLIOGRAFIA
1. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. - Com as Emendas Constitucionais.
2. ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional. Saraiva
3. LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. Saraiva.
4. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. Malheiros.
5. Súmulas Vinculantes do STF.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1. Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Saúde – Lei Municipal nº 5.950, de 02.08.2010. Disponível em:
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_diariooficial/2010/08/do_20100803_1843.pdf
2. Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Administração – Lei Municipal nº 5.975, de 01.10.2010. Disponível
em:
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_diariooficial/2010/10/do_20101004_especial_3.pdf
3. Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Educação – Lei Municipal nº 5.999, de 30.11.2010. Disponível em:
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_diariooficial/2010/12/do_20101201_especial_04.pdf

4. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais – Lei Municipal nº 1.574, de 07.05.1971 e suas devidas
alterações. Disponível em: http://www.antigo.bauru.sp.gov.br/prefeitura/site/conteudo/administracao/
lei1574_71_estatuto_servidores_municipais.pdf

ANEXO III

CRONOGRAMA

Datas Eventos
28/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
10/05/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/05/2011 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
14/07/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 28 de abril de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 45/2011 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 AUXILIAR EM SAÚDE – AGENTE DE CONTROLE
ÀS ENDEMIAS, 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 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 823/2011, 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 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. 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 09 (nove) de agosto de 2011.
8. A descrição das Atribuições Básicas do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
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9. O Conteúdo Programático consta no 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: Auxiliar  em Saúde – AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Fundamental
Vencimentos¹: R$ 887,25
Benefícios²: R$ 395,00
Jornada Básica de Trabalho: 40horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 15,00
Notas:
¹Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Auxiliares da Lei Municipal nº 5.950/2010 (Sujeito a
alteração após dissídio).
²Benefícios – Vale Compra (R$ 230,00) e Vale Refeição (R$ 165,00).

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

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor da
inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos
para o Concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas exclusivamente de forma
PRESENCIAL no período de 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$ 15,00 (quinze reais), importância não restituível sob
qualquer hipótese, que deverá ser efetuado em dinheiro, diretamente nas Agências da Caixa Econômica
Federal (CEF), na Conta nº 20.073-2, Agência nº 0290, Operação 006, da Prefeitura Municipal de
Bauru. Não serão aceitos depósitos em cheque e depósitos efetuados nos terminais eletrônicos
(envelopes), via postal, fac-símile (fax), transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou
extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a
qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item,
a mesma será cancelada.

2.2) Preenchimento do Formulário de Inscrição – O candidato terá 02 (duas) opções para providenciar
o preenchimento do Formulário de Inscrição, sendo elas: via internet ou presencialmente.
a) Preenchimento do Formulário de Inscrição Via Internet: O Formulário de Inscrição estará
disponibilizado, via internet, no período designado para inscrições (vide Item 2), através do site:
www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_administracao/concursos.aspx
b) Preenchimento do Formulário de Inscrição Presencialmente: O candidato poderá dirigir-se ao
NÚCLEO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL – NAPEM,
no endereço indicado no Item 2 deste Capítulo, no período designado para inscrições, para providenciar o
preenchimento de seu Formulário de Inscrição.
2.3) Efetivação da Inscrição – O candidato deverá comparecer no endereço indicado e no período
estabelecido no Item 2 deste Capítulo, para providenciar a Efetivação de sua inscrição, devendo, para
tanto, apresentar a seguinte documentação: Cédula de Identidade RG (original), CPF (original) , Formulário
de Inscrição (preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Item 2.2 deste Capítulo)
e Comprovante de Depósito Identificado referente à Taxa de Inscrição, efetuado conforme instruções
estabelecidas no Item 2.1 também deste Capítulo. A inscrição do candidato somente será válida após a
sua Efetivação, nos termos indicados neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato
ficará impossibilitado de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos à
título de Taxa de Inscrição.
3. Inscrição Por Procuração: Em caso de Inscrição por Procuração, o Procurador, devidamente constituído
exclusivamente para este ato, deverá apresentar no ato da Inscrição: o Formulário de Inscrição, devidamente
preenchido, o Instrumento de Mandato (Procuração), Identidade do Procurador (original e cópia), o
Comprovante de Depósito Identificado referente ao recolhimento da Taxa de Inscrição (vide Item 2.1),
bem como Cópias Legíveis da Cédula de Identidade RG e CPF do candidato que representa. Ficará
dispensado de apresentar o Instrumento de Mandato aquele que apresentar, na Efetivação da
Inscrição, o Formulário de Inscrição já preenchido e assinado pelo próprio candidato.
3.1) Será exigido 01 (um) Instrumento de Mandato por candidato e este ficará retido na Efetivação da
Inscrição, salientando que o candidato e seu procurador são responsáveis pelo preenchimento e informações
prestadas ao cadastro, arcando com eventuais erros.
4. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de
Inscrição, sendo este efetuado via internet ou presencialmente.
4.1) As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato,
reservando-se à Prefeitura Municipal de Bauru o direito de excluir do Concurso Público aquele que não
preencher o documento oficial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.

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
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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 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: Auxiliar  em Saúde – AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS
Prova Objetiva: Língua Portuguesa;Matemática; Conhecimentos Específicos;
SUS e Suas Principais Legislações.
Nº Questões: 40

Peso: 100
Caráter: Eliminatório e Classificatório
Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Auxiliar em Saúde – Agente de Controle
às Endemias  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 14 (quatorze) de agosto 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 09 (nove) de agosto 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 Auxiliar em Saúde – Agente de Controle às
Endemias terá caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois e meio) pontos a cada
questão correta. A nota final corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado
aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta de
acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
5. Os resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para correspondência
e demais dados, junto ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº
14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo
para o qual se inscreveu.
8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de
acordo com sua conveniência e oportunidade.
9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:
a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03).
b) o maior número de acerto nas questões de Conhecimentos Específicos.

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
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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 823/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

AUXILIAR EM SAÚDE – AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS
Realizar visitas domiciliares e em terrenos baldios, orientar a comunidade para a promoção da saúde
(promover educação sanitária e ambiental, campanhas preventivas). Rastrear focos de doenças específicas.
Realizar nebulização com equipamento costal.Realizar processos administrativos e burocráticos.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AUXILIAR EM SAÚDE – AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS
PROVA OBJETIVA:

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1. Ortografia (anterior ao Decreto 6.583, de 29/09/2008).
2. Acentuação.
3. Estrutura e formação das palavras.
4. Classes de palavras (substantivo, adjetivo, verbo, pronome, advérbio).
5. Frase, oração e período.
6. Termos essenciais da oração (sujeito e predicado).
7. Aposto e Vocativo.
8. Uso dos porquês.

MATEMÁTICA
Programa
1. Operações no conjunto dos números naturais.
2. Frações.
3. Porcentagem.
4. Razões e proporções.
5. Regra de três simples.
6. Sistema Métrico Decimal – Unidades de Medidas (comprimento, superfície e espaço).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Noções sobre Dengue. Disponível em:
http://www.dengue.org.br
http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/zoo/dengue_inf2103.htm
2. Noções sobre Leishmaniose. Disponível em:
 http://www.sucen.sp.gov.br/downl/leish/manual_lva.pdf
3. Lei 3832 de 30 de dezembro de 1994. Código Sanitário do Município de Bauru. Disponível em:

http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3832.pdf
4. Raiva. Disponível em:

http://www.pasteur.saude.sp.gov.br/raiva/raiva_01.htm
http://www.pasteur.saude.sp.gov.br/raiva/raiva_02.htm
http://www.pasteur.saude.sp.gov.br/raiva/raiva_03.htm
http://www.pasteur.saude.sp.gov.br/raiva/raiva_04.htm
http://www.pasteur.saude.sp.gov.br/raiva/raiva_05.htm
http://www.pasteur.saude.sp.gov.br/raiva/raiva_06.htm
http://www.pasteur.saude.sp.gov.br/raiva/raiva_07.htm
http://www.pasteur.saude.sp.gov.br/raiva/raiva_08.htm
http://www.pasteur.saude.sp.gov.br/raiva/raiva_09.htm
http://www.pasteur.saude.sp.gov.br/raiva/raiva_10.htm

5. Febre Amarela. Disponível em:
http://www.febreamarela.org.br/febreamarela.html

http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/zoo/FA_INFORME.htm
6. Meio Ambiente. Disponível em:

http://www.cvs.saude.sp.gov.br/saiba_mais_agua.asp
http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=125&idConteudo=8046
http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=125&idConteudo=8143
http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=125&idConteudo=9511
http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=161&idMenu=10200

SUS E SUAS PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES
1. BRASIL,1988.  Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988.
São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Titulo VIII.
Disponível em:  www.saude.gov.br/legislação  ou http://portal.saude.gov.br/portal/saude/
area.cfm?id_area=1474
2. BRASIL. Ministério da Saúde.  Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.  Dispõe sobre as condições para
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências.
Disponível em  www.saude.gov.br/legislação ou http://portal.saude.gov.br/portal/saude/
area.cfm?id_area=1474
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências.
Disponível em  www.saude.gov.br/legislação ou http://portal.saude.gov.br/portal/saude/
area.cfm?id_area=1474
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Cartilha Entendendo o SUS.
Disponível em http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/default.cfm  ou
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cartilha_entendendo_o_sus_2007.pdf

ANEXO III

CRONOGRAMA

Datas Eventos
28/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
10/05/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/05/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
23/05/2011 Abertura Inscrições
27/05/2011 Encerramento Inscrições
09/08/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
11/08/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
13/08/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/08/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
18/08/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 28 de abril de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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REPUBLICANDO OS EDITAIS ABAIXO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES

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 e Títulos”, 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, e a data, local e
horário para entrega dos Títulos será divulgada com a publicação do 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: 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,
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onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº
3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito
de inscrever-se para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência
de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas
no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de
Justiça e na Lei Municipal nº 5.215/04.
4. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do
Decreto Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação das provas.
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a no
Formulário de Inscrição preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Capítulo
IV, Item 2.2.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, Item 2.3, o candidato portador de
deficiência deverá apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo
de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há seqüelas que assegurem a adaptação
de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF
e opção de Cargo.
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser anexado ao Formulário de Inscrição no ato de
Efetivação da Inscrição indicada no Capítulo IV, Item 2.3.
7. Além do já determinado, o candidato portador de deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se
deseja concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência.
8. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
9. O candidato portador de deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de
figurar na lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de portadores de deficiência.
10. O candidato portador de deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado,
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada por junta
médica composta por profissionais da Prefeitura Municipal de Bauru, objetivando verificar se a deficiência
se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há
compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos
37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:
10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato portador de deficiência à avaliação tratada no Item 10.
10.3) O candidato portador de deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá
o direito de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.
10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação
necessária para tanto.
11. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos portadores de deficiência ou por
reprovação no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais
candidatos com estrita observância à ordem classificatória.
12. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos portadores de deficiência.
13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital
e não será devolvido ao candidato ou a seu procurador.
14. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano
corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição,
ficando o candidato inteiramente responsável pelas informações prestadas, respondendo civil e criminalmente
pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos
deverão apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), juntamente com o Formulário
de Inscrição devidamente preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Capítulo
IV, Item 2.2, documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou
privados do Município de Bauru/SP (original ou cópia condicionada à apresentação do original).

5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição:
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do
setor / área / departamento.
6. Em caso de inscrição efetuada através de Procuração, o Procurador devidamente constituído deverá
apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), além dos documentos já indicados no
Item 3 do Capítulo IV, documento comprobatório de doação de sangue no ano corrente efetuada pelo
candidato outorgante, em hospitais públicos e/ou privados no Município de Bauru/SP.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado.
9. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do
Capítulo IV, Item 2.3.
10. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderá fazê-lo, desde que recolha a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo
IV.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, 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, 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: 90
Caráter: Eliminatório
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 e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório, valendo 90 (noventa) 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.
2.2) Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos e reger-
se-á pelas regras a seguir expostas:
a) A Análise de Títulos tem caráter meramente classificatório e, portanto, não elimina do concurso os
candidatos que não apresentarem Títulos;
b) A entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos;
c) 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;
d) No ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador, preencherá Formulário próprio fornecido
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) O Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legalmente;
f) As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas
simples acompanhadas dos originais;
g) Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
h) Os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e locais estabelecidos em Edital de Convocação;
i) O recebimento e a avaliação dos Títulos são de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos
da Secretaria Municipal da Administração, localizado na, Avenida Nuno de Assis, nº 14-60.
j) Serão considerados e pontuados os Títulos, conforme indicação abaixo:

Fatores de Avaliação:
- Curso de Doutorado na Área da Educação: 4,0 pontos;

- Curso de Mestrado na Área da Educação: 2,0 pontos;
- Especialização (Lato Sensu) em área afim com carga horária igual ou superior a 360 horas: 1,0 ponto,
máximo de 2,0 pontos
- Diploma de Curso Superior em área afim à Educação (além do exigido no edital do concurso), expedido
por Instituição credenciada: 1,0 ponto, máximo de 2,0 pontos.
k) Os Diplomas, Certificados e/ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
l) Não serão avaliados Títulos não especificados no Item 2.2 (letra j);
m) Os pontos atribuídos aos Títulos não são cumulativos, salvo os de Especialização (Lato Sensu) e de
Curso Superior em área afim à Educação.
n) A pontuação máxima que pode ser obtida na Análise de Títulos é igual a 10 (dez) pontos.
o) Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de classificação final, serão somados ao total de
pontos obtidos na Prova Objetiva.
p) 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.
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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, atribuindo-se
1,8 pontos a cada questão correta, e a Análise de Títulos terá caráter classificatório. A nota final
corresponderá a soma do número de acertos do candidato na Prova Objetiva e a Pontuação obtida na
Análise de Títulos. Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por
cento) de acerto na Prova Objetiva.
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).
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.
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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;
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
19/05/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/05/2011 4ª 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, 19 de maio de 2011
                         RICHARD VENDRAMINI

                    SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 35/2011 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 e Títulos”, 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 - 6º AO 9º ANO –
MATEMÁTICA, 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 816 /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 19 (dezenove) de julho de 2011 e a data, local e
horário para entrega dos Títulos será divulgada com a publicação do resultado da Prova Objetiva.
8. A descrição das Atribuições Básicas do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no 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 - 6º AO 9º ANO – MATEMÁTICA
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão de Licenciatura Plena em Matemática
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
De Licenciatura Plena em Matemática, 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.



 29DIÁRIO OFICIAL DE BAURUQUINTA, 19  DE MAIO  DE 2.011

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, 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, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Especialista em Educação Adjunto – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA –
FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO – MATEMÁTICA
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos – Matemática-Língua Portuguesa-Conhecimentos Gerais em
Educação
Legislação
Nº Questões: 50
Peso: 90
Caráter: Eliminatório
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 - 6º ao 9º ano – Matemática será composto
por uma Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório, valendo 90 (noventa) pontos, prevista
para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) 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.
2.2) Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos e reger-
se-á pelas regras a seguir expostas:
a) A Análise de Títulos tem caráter meramente classificatório e, portanto, não elimina do concurso os
candidatos que não apresentarem Títulos;
b) A entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos;
c) 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;
d) No ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador, preencherá Formulário próprio fornecido
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) O Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legalmente;
f) As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas
simples acompanhadas dos originais;
g) Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
h) Os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e locais estabelecidos em Edital de Convocação;
i) O recebimento e a avaliação dos Títulos são de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos
da Secretaria Municipal da Administração, localizado na, Avenida Nuno de Assis, nº 14-60.
j) Serão considerados e pontuados os Títulos, conforme indicação abaixo:
Fatores de Avaliação:
- Curso de Doutorado na Área da Educação: 4,0 pontos;
- Curso de Mestrado na Área da Educação: 2,0 pontos;
- Especialização (Lato Sensu) em área afim com carga horária igual ou superior a 360 horas: 1,0 ponto,
máximo de 2,0 pontos
- Diploma de Curso Superior em área afim à Educação (além do exigido no edital do concurso),
expedido por Instituição credenciada: 1,0 ponto, máximo de 2,0 pontos.
k) Os Diplomas, Certificados e/ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
l) Não serão avaliados Títulos não especificados no Item 2.2 (letra j);
m) Os pontos atribuídos aos Títulos não são cumulativos, salvo os de Especialização (Lato Sensu) e de
Curso Superior em área afim à Educação.
n) A pontuação máxima que pode ser obtida na Análise de Títulos é igual a 10 (dez) pontos.
o) Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de classificação final, serão somados ao total de
pontos obtidos na Prova Objetiva.
p) Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público,
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
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 19 (dezenove) 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.
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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 - 6º ao 9º ano – Matemática terá caráter Eliminatório,
atribuindo-se 1,8 ponto  a cada questão correta, e a Análise de Títulos terá caráter classificatório. A
nota final corresponderá a soma do número de acertos do candidato na Prova Objetiva e a Pontuação obtida
na Análise de Títulos. Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por
cento) de acerto na Prova Objetiva.
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).
b) o maior número de acerto nas questões de Conhecimentos Específicos - 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 816/2011.

              ANEXO I

              DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO
BÁSICA – FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO - MATEMÁTICA
Exercício de docência em regência de classes de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em caráter de
substituição.

            ANEXO II

         CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO
BÁSICA – FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO - MATEMÁTICA

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MATEMÁTICA
Programa
1. Conjuntos numéricos e intervalos;
2. Operações básicas: propriedades, contagem e princípio multiplicativo;
3. Equações: 1º e 2º graus;
4. Funções;
5. Progressões aritméticas e geométricas;
6. Polinômios;
7. Números complexos;
8. Matrizes;
9. Sistemas Lineares;
10. Fundamentos de Matemática Financeira;
11. Geometria: Plana/ Espacial/ Métrica e Analítica;
12. Trigonometria;
13. Noções básicas de Estatística;
14. Análise Combinatória e Probabilidade;
15. Análise e Interpretação de Informações expressas em gráficos e tabelas;
16. PCN: ensino da matemática no atual panorama sócio cultural e econômico;
17. Ética e Cidadania.

Bibliografia
1. IEZZI, Gelson & MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de Matemática Elementar. Vol. 1 Ed. Atual. São
Paulo.
2. IEZZI, Gelson & MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de Matemática Elementar. Vol. 4 Ed. Atual. São
Paulo.
3. HAZZAN, Samuel. Fundamentos de Matemática Elementar. Vol. 5 Ed. Atual. São Paulo.
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4. IEZZI, Gelson, DOLCE, Oswaldo e MACHADO, Antonio. Matemática e Realidade. Sétima
Série. Ed. Atual. São Paulo. SP.
5. IEZZI, Gelson, DOLCE, Oswaldo e MACHADO, Antonio. Matemática e Realidade. Sexta Série. Ed.
Atual. São Paulo. SP.
6. IMENIS, L Márcio & LELLIS, M Cestari. Matemática Para Todos. Sétima Série. Ed
Scipione. São Paulo. SP.
7. IMENIS, L Márcio & LELLIS, M Cestari. Matemática Para Todos. Oitava Série Ed Scipione. São Paulo.
SP.
8. GIOVANNI, CASTRUCCI e GIOVANNI JR. A conquista da matemática. 7ª série. Editora FTD.
9. CARAÇA, Bento de Jesus. Conceitos Fundamentais da Matemática. Lisboa: Gradiva, 1998.
10. LIMA, Elon Lages. Temas e Problemas Elementares. Coleção do Professor de Matemática. Sociedade
brasileira de Matemática: Rio de Janeiro, 2005. 5 ex.
11. DANTE,Luiz Roberto. Didática da resolução de problemas de matemática,São Paulo:Ática,1994
12. GIOVANNI Jr, José Ruy. Matemática fundamental . São Paulo: FTD, 1994

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1. Interpretação textual;
2. Coerência e Coesão;
3. Pontuação;
4. Concordância Verbal;
5. Concordância Nominal;
6. Regência Verbal;
7. Regência Nominal;
8. Crase;
9. Acentuação;
10. Ortografia;
11. Emprego de pronomes: relativos, demonstrativos, pessoais retos e oblíquos;
12. Semântica (sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, sentido próprio e sentido figurado,
denotação e conotação).

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.

Bibliografia:
1. ABAURRE, Maria Luiza; ABAURRE, Maria Bernadete. Gramática – texto: análise e construção de
sentido. São Paulo: Moderna, 2006.
2. ABREU, Antônio S. Curso de redação. São Paulo: Ática, 2002.
3. AQUINO, Renato. Interpretação de textos: teoria e 800 questões comentadas. Rio de Janeiro: Editora
Impetus, 2003.
4. CEGALLA, Domingos P. Novíssima Gramática. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1985.
5. CIPRO NETO, P.; INFANTE, U. Gramática da língua portuguesa. São Paulo: Scipione, 2004.
6. CUNHA, C.; CINTRA, L.F.L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3.ed. Rio de
Janeiro:Nova Fronteira,2008.
7. PAULINO, G. el al. Tipos de texto, modos de leitura. Belo Horizonte: Formato Editorial, 2001.

CONHECIMENTOS GERAIS EM EDUCAÇÃO
Programa
1.  As transformações da cultura escolar brasileira no século XX.
2. Concepções de aprendizagem.
3. As práticas escolares como objeto de reflexão.
4. Avaliação da aprendizagem
5. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica: indicadores para análise da qualidade da
educação
6. Gestão de conflitos no contexto escolar

Bibliografia
1. ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: Cortez, 2010. pág 13 a
64
2. CARDOSO, Beatriz et al.Ensinar: tarefa para profissionais. Rio de Janeiro: Record, 2007.pág 43  a
103.
3. COLL, César et al. O construtivismo na sala de aula. São Paulo: Ática, 2006.
4. CHRISPINO, Álvaro. Gestão do conflito escolar: da classificação dos conflitos aos modelos de mediação.
Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 15, n. 54, p. 11-28, jan./mar. 2007. Disponível em: http:/
/www.scielo.br/pdf/ensaio/v15n54/a02v1554.pdf
5. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e
Terra, 1996.
6. HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2009.
7. INEP- Indice de Desenvolvimento da Educação Básica. Disponível em http://portalideb.inep.gov.br/
8. LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002.
9. LIBÂNEO, José Carlos: OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar:
políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2007.
10. SILVA, Maria de Salete e ALCÂNTARA, Pedro Ivo ( org).O direito de aprender: Potencializar avanços
e reduzir desigualdades. Brasília. DF. UNICEF:2009. Pag 12 a 44. Disponível  em http://www.unicef.org/
sitan/files/Brazil_SitAn_2009_The_Right_to_Learn.pdf
11. SOUZA, Rosa Fátima de. História da organização do trabalho escolar e do currículo no Século XX: (
ensino primário e secundário no Brasil).São Paulo: Cortez, 2008.pág 225 a 296.

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.

                         ANEXO III

                       CRONOGRAMA

Datas Eventos
28/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
10/05/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/05/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/05/2011 4ª Publicação Diário Oficial de Bauru
23/05/2011 Abertura Inscrições
27/05/2011 Encerramento Inscrições
19/07/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
21/07/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
23/07/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
24/07/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
28/07/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

                       Bauru/SP, 19 de maio de 2011.
                         RICHARD VENDRAMINI

                    SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 36/2011 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 e Títulos”, 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 - 6º AO 9º ANO –
GEOGRAFIA, 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
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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 817 /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 19 (dezenove) de julho de 2011, e a data, local e
horário para entrega dos Títulos será divulgada com a publicação do resultado da Prova Objetiva..
8. A descrição das Atribuições Básicas do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no 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 - 6º AO 9º ANO – GEOGRAFIA
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão de Licenciatura Plena em Geografia
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
De Licenciatura Plena em Geografia, 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.

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.
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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, 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, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Especialista em Educação Adjunto – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA –
FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO – GEOGRAFIA
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos – Geografia-Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais em Educação
Legislação
Nº Questões: 50
Peso: 90
Caráter: Eliminatório
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 - 6º ao 9º ano – Geografia será composto por
uma Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório, valendo 90 (noventa) pontos, prevista
para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) 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.
2.2) Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos e reger-
se-á pelas regras a seguir expostas:
a) A Análise de Títulos tem caráter meramente classificatório e, portanto, não elimina do concurso os
candidatos que não apresentarem Títulos;
b) A entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos;
c) 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;
d) No ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador, preencherá Formulário próprio fornecido
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) O Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legalmente;
f) As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas
simples acompanhadas dos originais;
g) Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
h) Os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e locais estabelecidos em Edital de Convocação;
i) O recebimento e a avaliação dos Títulos são de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos
da Secretaria Municipal da Administração, localizado na, Avenida Nuno de Assis, nº 14-60.
j) Serão considerados e pontuados os Títulos, conforme indicação abaixo:

Fatores de Avaliação:
- Curso de Doutorado na Área da Educação: 4,0 pontos;
- Curso de Mestrado na Área da Educação: 2,0 pontos;
- Especialização (Lato Sensu) em área afim com carga horária igual ou superior a 360 horas: 1,0 ponto,
máximo de 2,0 pontos
- Diploma de Curso Superior em área afim à Educação (além do exigido no edital do concurso), expedido
por Instituição credenciada: 1,0 ponto, máximo de 2,0 pontos.

k) Os Diplomas, Certificados e/ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
l) Não serão avaliados Títulos não especificados no Item 2.2 (letra j);
m) Os pontos atribuídos aos Títulos não são cumulativos, salvo os de Especialização (Lato Sensu) e de
Curso Superior em área afim à Educação.
n) A pontuação máxima que pode ser obtida na Análise de Títulos é igual a 10 (dez) pontos.
o) Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de classificação final, serão somados ao total de
pontos obtidos na Prova Objetiva.
p) Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público,
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
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 19 (dezenove) 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.
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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 - 6º ao 9º ano – Geografia terá caráter Eliminatório,
atribuindo-se 1,8 pontos a cada questão correta, e a Análise de Títulos terá caráter classificatório. A
nota final corresponderá a soma do número de acertos do candidato na Prova Objetiva e a Pontuação obtida
na Análise de Títulos. Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por
cento) de acerto na Prova Objetiva.
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).
b) o maior número de acerto nas questões de Conhecimentos Específicos - Geografia.

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 817/2011.

              ANEXO I

              DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO
BÁSICA – FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO - GEOGRAFIA
Exercício de docência em regência de classes de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em caráter de
substituição.

            ANEXO II

         CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO
BÁSICA – FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO - GEOGRAFIA

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. A Geografia como uma possibilidade de leitura e compreensão do mundo
2. O estudo da natureza e sua importância
3. O campo e a cidade como formações socioespaciais
4. A Cartografia como instrumento na aproximação dos lugares e do mundo
5. A evolução das tecnologias e as novas territorialidades em redes
6. Um só mundo e muitos cenários geográficos
7. Modernização, modo de vida e a problemática ambiental

Bibliografia
1. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: geografia. Brasília:
MEC/SEF, 1998.
2. ROSS, J.L.S. (org.) Geografia do Brasil. 4ed. São Paulo: Edusp, 2003.
3. SENE, E. de Globalização e espaço geográfico. 3ed. São Paulo: Contexto, 2007.
4. MOREIRA, R. Para onde vai o pensamento geográfico? Por uma epistemologia crítica. São Paulo:
Contexto, 206.
5. DUARTE, P.A. Fundamentos de cartografia. 3ed. Florianópolis: Edufsc, 2006.

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1. Interpretação textual;
2. Coerência e Coesão;
3. Pontuação;
4. Concordância Verbal;
5. Concordância Nominal;
6. Regência Verbal;
7. Regência Nominal;
8. Crase;
9. Acentuação;
10. Ortografia;
11. Emprego de pronomes: relativos, demonstrativos, pessoais retos e oblíquos;
12. Semântica (sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, sentido próprio e sentido figurado,
denotação e conotação).

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.

Bibliografia:
1. ABAURRE, Maria Luiza; ABAURRE, Maria Bernadete. Gramática – texto: análise e construção de
sentido. São Paulo: Moderna, 2006.
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2. ABREU, Antônio S. Curso de redação. São Paulo: Ática, 2002.
3. AQUINO, Renato. Interpretação de textos: teoria e 800 questões comentadas. Rio de Janeiro: Editora
Impetus, 2003.
4. CEGALLA, Domingos P. Novíssima Gramática. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1985.
5. CIPRO NETO, P.; INFANTE, U. Gramática da língua portuguesa. São Paulo: Scipione, 2004.
6. CUNHA, C.; CINTRA, L.F.L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3.ed. Rio de
Janeiro:Nova Fronteira,2008.
7. PAULINO, G. el al. Tipos de texto, modos de leitura. Belo Horizonte: Formato Editorial, 2001.

CONHECIMENTOS GERAIS EM EDUCAÇÃO
Programa
1.  As transformações da cultura escolar brasileira no século XX.
2. Concepções de aprendizagem.
3. As práticas escolares como objeto de reflexão.
4. Avaliação da aprendizagem
5. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica: indicadores para análise da qualidade da
educação
6. Gestão de conflitos no contexto escolar

Bibliografia
1. ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: Cortez, 2010. pág 13 a
64
2. CARDOSO, Beatriz et al.Ensinar: tarefa para profissionais. Rio de Janeiro: Record, 2007.pág 43  a
103.
3. COLL, César et al. O construtivismo na sala de aula. São Paulo: Ática, 2006.
4. CHRISPINO, Álvaro. Gestão do conflito escolar: da classificação dos conflitos aos modelos de mediação.
Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 15, n. 54, p. 11-28, jan./mar. 2007. Disponível em: http:/
/www.scielo.br/pdf/ensaio/v15n54/a02v1554.pdf
5. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e
Terra, 1996.
6. HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2009.
7. INEP- Indice de Desenvolvimento da Educação Básica. Disponível em http://portalideb.inep.gov.br/
8. LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002.
9. LIBÂNEO, José Carlos: OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar:
políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2007.
10. SILVA, Maria de Salete e ALCÂNTARA, Pedro Ivo ( org).O direito de aprender: Potencializar avanços
e reduzir desigualdades. Brasília. DF. UNICEF:2009. Pag 12 a 44. Disponível  em http://www.unicef.org/
sitan/files/Brazil_SitAn_2009_The_Right_to_Learn.pdf
11. SOUZA, Rosa Fátima de. História da organização do trabalho escolar e do currículo no Século XX: (
ensino primário e secundário no Brasil).São Paulo: Cortez, 2008.pág 225 a 296.

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.

ANEXO III

CRONOGRAMA

Datas Eventos
28/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
10/05/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/05/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/05/2011 4ª Publicação Diário Oficial de Bauru
23/05/2011 Abertura Inscrições
27/05/2011 Encerramento Inscrições
19/07/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
21/07/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
23/07/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
24/07/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
28/07/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 19 de maio de 2011.
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 38/2011 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 e Títulos”, 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 - 6º AO 9º ANO –
HISTÓRIA, 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 808 /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 19 (dezenove) de julho de 2011, e a data, local e
horário para entrega dos Títulos será divulgada com a publicação do resultado da Prova Objetiva.
8. A descrição das Atribuições Básicas do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no 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 - 6º ao 9º ANO – História
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Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão de Licenciatura Plena em História
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
de Licenciatura Plena em História, 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.

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
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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, 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, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Especialista em Educação Adjunto – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA –
FUNDAMENTAL - 6º ao 9º ANO – HISTÓRIA
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos;Língua Portuguesa; Conhecimentos Gerais em Educação;
Legislação.
Nº Questões: 50
Peso: 90
Caráter: Eliminatório
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 - 6º ao 9º ano – História será composto por
uma Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório, valendo 90 (noventa) pontos, prevista
para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) 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.
2.2) Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos e reger-
se-á pelas regras a seguir expostas:
a) A Análise de Títulos tem caráter meramente classificatório e, portanto, não elimina do concurso os
candidatos que não apresentarem Títulos;
b) A entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos;
c) 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;
d) No ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador, preencherá Formulário próprio fornecido
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) O Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legalmente;
f) As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas
simples acompanhadas dos originais;
g) Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
h) Os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e locais estabelecidos em Edital de Convocação;
i) O recebimento e a avaliação dos Títulos são de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos

da Secretaria Municipal da Administração, localizado na, Avenida Nuno de Assis, nº 14-60.
j) Serão considerados e pontuados os Títulos, conforme indicação abaixo:
Fatores de Avaliação:
- Curso de Doutorado na Área da Educação: 4,0 pontos;
- Curso de Mestrado na Área da Educação: 2,0 pontos;
- Especialização (Lato Sensu) em área afim com carga horária igual ou superior a 360 horas: 1,0 ponto,
máximo de 2,0 pontos
- Diploma de Curso Superior em área afim à Educação (além do exigido no edital do concurso), expedido
por Instituição credenciada: 1,0 ponto, máximo de 2,0 pontos.
k) Os Diplomas, Certificados e/ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
l) Não serão avaliados Títulos não especificados no Item 2.2 (letra j);
m) Os pontos atribuídos aos Títulos não são cumulativos, salvo os de Especialização (Lato Sensu) e de
Curso Superior em área afim à Educação.
n) A pontuação máxima que pode ser obtida na Análise de Títulos é igual a 10 (dez) pontos.
o) Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de classificação final, serão somados ao total de
pontos obtidos na Prova Objetiva.
p) Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público,
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
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 19 (dezenove) 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 - 6º ao 9º ano – História terá caráter Eliminatório,
atribuindo-se 1,8 ponto a cada questão correta, e a Análise de Títulos terá caráter classificatório. A
nota final corresponderá a soma do número de acertos do candidato na Prova Objetiva e a Pontuação obtida
na Análise de Títulos. Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por
cento) de acerto na Prova Objetiva.
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).
b) o maior número de acerto nas questões de Conhecimentos Específicos.
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CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e
interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru.
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado
neste Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo,
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues
pelo candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não
serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e
que constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual
o Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como
seu número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto
anteriormente.
11. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº 14-60,
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos,
desde que às suas expensas.

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada:
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
e) a não registrar antecedentes criminais;
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no decorrer
do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos direitos
decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço
indicado no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles
assinalados.
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 808/2011.

              ANEXO I

              DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO
BÁSICA – FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO - HISTÓRIA
Exercício de docência em regência de classes de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em caráter de
substituição.

            ANEXO II

         CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO
BÁSICA – FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO - HISTÓRIA

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
História do Brasil:
1. A Pré-história brasileira;
2. O Ameríndio brasileiro;
3. Formas de resistência e trocas culturais dos índios e negros africanos;
4. Escravidão africana na África e no Brasil;
5. O Brasil antes da colonização (Período Pré-Colonial);
6. Administração Colonial e Poderes Locais;
7. Exploração colonial: Açúcar, Pecuária, Drogas do Sertão, Mineração;
8. Rebeliões Nativistas e Coloniais;
9. Período Joanino (1808-1821) e Proclamação da Independência: Limitações do Brasil independente;
10. Guerras de independência, reconhecimento do Brasil independente;
11. Período Regencial-Revoltas do Período;
12. 2º Império - Questão Christie (1861-1864), Guerra do Paraguai (1864-1870), café, imigração,
tentativa de industrialização Era Mauá e Tarifas Alves Branco;
13. República da Espada: Tentativa de Industrialização (Política econômica de Rui Barbosa); República
das Oligarquias: Política dos Governadores, Guerra de Canudos (1896-1897), Revolta do Contestado
(1912-1916), Coronelismo, Revolução de 1930;
14. Era de Vargas: 1930 e 1945 e Governo Constitucional de Vargas (1951-1954);
15. Populismo Democrático: Dutra, Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart;
16. Governos militares: Ernesto Geisel (1977-1985), Pró-Álcool e Acordo Nucelar Brasil Alemanha;
História Geral:
17.A infância da humanidade: A Pré-História;
18.  A Antiguidade Oriental: Os Hebreus e sua herança;
19. A Antiguidade Clássica: Grécia - Período Clássico (séculos V e IV a.C),  Roma - República (509-27
a.C.);
20. A Idade Média: feudalismo, sociedade feudal - as três ordens, teocentrismo cristão, expansão árabe e
sua herança. Cruzadas, cidades e comércio;
21. Idade Moderna: Absolutismo, Expansão Marítima - Inicio da Globalização/Mundialização,
Renascimento, Reforma Protestante e Contra Reforma Católica;
22. O Iluminismo: a razão como explicação da realidade, as revoluções burguesas - Revolução Gloriosa
1688 - Inglaterra, Independência dos EUA – 1776 e a Revolução Francesa - 1789;
23. Revolução Industrial – 1ª Revolução Industrial 1763 – Inglaterra;
24. O mundo contemporâneo: Imperialismo – expansão da industrialização entre os países centrais;
25. Os Liberalismos (Político e Econômico) e a novas doutrinas sociais;
26. 1ª Guerra Mundial (1914-1918);
27. Período Entre Guerras (1919-1939): Ascensão no Nazi-fascismo, Crise de 1929-Quebra da Bolsa de
Nova Iorque;
28. 2ª Guerra Mundial (1939-1945);
29. Consequências da Globalização.

SITES SUGERIDOS
http://www.brasilescola.com/historiag/grecia-periodo-classico.htm
http://www.brasilescola.com/historiag/periodo-helenistico.htm

http://www.aticaeducacional.com.br/htdocs/secoes/datas_com.aspx?cod=189
http://www.historiamais.com/primeiroshabitantes.htm
http://www.algosobre.com.br/historia/povos-nativos-do-brasil.html
http://www.aticaeducacional.com.br/htdocs/secoes/acervo.aspx?cod=338
http://www.mundoeducacao.com.br/historiageral/civilizacao-hebraica.htm
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/civilizacao-hebraica/civilizacao-hebraica-1.php
http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=21
http://www.brasilescola.com/geografia/globalizacao.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Globaliza%C3%A7%C3%A3o
http://orbita.starmedia.com/achouhp/geografia/globalizacao.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Industrial
http://www.webartigos.com/articles/6657/1/A-Revolucao-Industrial-Inglesa/pagina1.html
http://www.suapesquisa.com/industrial/
http://www.ifcs.ufrj.br/humanas/0017.htm  (dupla revolução Eric Hobsbawm)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Era_Vargas
http://www.brasilescola.com/historiab/era-vargas.htm
http://www.tg3.com.br/vargas/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Paraguai
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_da_independ%C3%AAncia_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Encilhamento
http://www.brasilescola.com/historiab/encilhamento.htm
http://www.suapesquisa.com/historia/guerradecanudos/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Contestado
http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=165
http://pt.wikipedia.org/wiki/Irineu_Evangelista_de_Sousa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=518
http://www.planetaorganico.com.br/cafebrev1.htm
http://www.brevescafe.oi.com.br/
http://www.potyguar.com.br/riodejaneiro/index_arquivos/resistenciaindigena.htm
http://www2.fpa.org.br/brasil-500-anos-de-resistencia-indigena-negra-e-popular
http://cafehistoria.ning.com/group/histriaindgena/forum/topics/resistencia-indigena
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LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1. Sintaxe (Termos essenciais da oração)
2. Estrutura da palavra (morfemas e afixos)
3. Valor semântico das palavras / Emprego de vocabulário
4. A inversão da ordem dos termos numa oração e seu conteúdo semântico
5. Diferença de mau / mal / mas / mais
6. Emprego e valor da preposição
7. Concordância verbal
8. Acentuação gráfica.

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.

CONHECIMENTOS GERAIS EM EDUCAÇÃO
Programa
1. As transformações da cultura escolar brasileira no século XX.
2. Concepções de aprendizagem.
3. As práticas escolares como objeto de reflexão.
4. Avaliação da aprendizagem.
5. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica: indicadores para análise da qualidade da educação.
6. Gestão de conflitos no contexto escolar.

Bibliografia
1. ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: Cortez, 2010. pág 13 a
64.
2. CARDOSO, Beatriz et al.Ensinar: tarefa para profissionais. Rio de Janeiro: Record, 2007.pág 43  a 103.
3. COLL, César et al. O construtivismo na sala de aula. São Paulo: Ática, 2006.
4. CHRISPINO, Álvaro. Gestão do conflito escolar: da classificação dos conflitos aos modelos de mediação.
Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 15, n. 54, p. 11-28, jan./mar. 2007. Disponível em: http:/
/www.scielo.br/pdf/ensaio/v15n54/a02v1554.pdf
5. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e
Terra, 1996.
6. HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2009.
7. INEP- Indice de Desenvolvimento da Educação Básica. Disponível em:  http://portalideb.inep.gov.br/
8. LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002.
9. LIBÂNEO, José Carlos: OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: políticas,
estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2007.
10. SILVA, Maria de Salete e ALCÂNTARA, Pedro Ivo ( org).O direito de aprender: Potencializar avanços
e reduzir desigualdades. Brasília. DF. UNICEF:2009. Pag 12 a 44. Disponível  em: http://www.unicef.org/
sitan/files/Brazil_SitAn_2009_The_Right_to_Learn.pdf
11. SOUZA, Rosa Fátima de. História da organização do trabalho escolar e do currículo no Século XX: (
ensino primário e secundário no Brasil).São Paulo: Cortez, 2008.pág 225 a 296.

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: Nas legislações indicadas, devem ser incorporadas as alterações supervenientes.

                         ANEXO III

                       CRONOGRAMA

Datas Eventos
28/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
10/05/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/05/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/05/2011 4ª Publicação Diário Oficial de Bauru
23/05/2011 Abertura Inscrições
27/05/2011 Encerramento Inscrições
19/07/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
21/07/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
23/07/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
24/07/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
28/07/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 19 de maio de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 39/2011 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    e Títulos”, 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 - 6º AO
9º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA, 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 807 /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 19 (dezenove) de julho de 2011, e a data, local e
horário para entrega dos Títulos será divulgada com a publicação do resultado da Prova Objetiva.
8. A descrição das Atribuições Básicas do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.
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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 - 6º ao 9º ANO – Língua Portuguesa
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão de Licenciatura Plena em Letras.
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
de Licenciatura Plena em Letras, 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.

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
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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, 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, contendo os valores atribuídos a seguir:
Cargo: Especialista em Educação Adjunto – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA –
FUNDAMENTAL - 1º ao 9º ANO – Língua Portuguesa
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos (Língua Portuguesa);
Conhecimentos Gerais em Educação;
Legislação;
Nº Questões: 50
Peso: 90
Caráter: Eliminatório
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 - 6º ao 9º ano – Língua Portuguesa será
composto por uma Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório, valendo 90 (noventa) pontos, prevista
para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) 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.
2.2) Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos e reger-
se-á pelas regras a seguir expostas:
a) A Análise de Títulos tem caráter meramente classificatório e, portanto, não elimina do concurso os
candidatos que não apresentarem Títulos;
b) A entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos;
c) 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;
d) No ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador, preencherá Formulário próprio fornecido
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) O Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legalmente;
f) As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas
simples acompanhadas dos originais;

g) Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
h) Os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e locais estabelecidos em Edital de Convocação;
i) O recebimento e a avaliação dos Títulos são de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos
da Secretaria Municipal da Administração, localizado na, Avenida Nuno de Assis, nº 14-60.
j) Serão considerados e pontuados os Títulos, conforme indicação abaixo:
Fatores de Avaliação:
- Curso de Doutorado na Área da Educação: 4,0 pontos;
- Curso de Mestrado na Área da Educação: 2,0 pontos;
- Especialização (Lato Sensu) em área afim com carga horária igual ou superior a 360 horas: 1,0 ponto,
máximo de 2,0 pontos
- Diploma de Curso Superior em área afim à Educação (além do exigido no edital do concurso), expedido
por Instituição credenciada: 1,0 ponto, máximo de 2,0 pontos.
k) Os Diplomas, Certificados e/ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
l) Não serão avaliados Títulos não especificados no Item 2.2 (letra j);
m) Os pontos atribuídos aos Títulos não são cumulativos, salvo os de Especialização (Lato Sensu) e de
Curso Superior em área afim à Educação.
n) A pontuação máxima que pode ser obtida na Análise de Títulos é igual a 10 (dez) pontos.
o) Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de classificação final, serão somados ao total de
pontos obtidos na Prova Objetiva.
p) Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público,
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
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 19 (dezenove) 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 - 6º ao 9º ano – Língua Portuguesa terá caráter
Eliminatório, atribuindo-se 1,8 pontos a cada questão correta, e a Análise de Títulos terá caráter
classificatório. A nota final corresponderá a soma do número de acertos do candidato na Prova Objetiva e
a Pontuação obtida na Análise de Títulos. Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo,
60% (sessenta por cento) de acerto na Prova Objetiva.
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).
b) o maior número de acerto nas questões de Conhecimentos Específicos (Língua Portuguesa).
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CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e
interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru.
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado
neste Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo,
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues
pelo candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não
serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e
que constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual
o Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como
seu número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto
anteriormente.
11. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Nuno de Assis, nº 14-60,
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos,
desde que às suas expensas.

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada:
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
e) a não registrar antecedentes criminais;
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no decorrer
do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos direitos
decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço
indicado no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles
assinalados.
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 807/2011.

              ANEXO I

              DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO
BÁSICA – FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA
Exercício de docência em regência de classes de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em caráter de
substituição.

            ANEXO II

         CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO
BÁSICA – FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (LÍNGUA PORTUGUESA)
Programa
1. Compreensão de texto / Emprego de vocabulário
2. Concordância Nominal e Verbal
3. Regência Nominal e Verbal
4. Colocação dos pronomes oblíquos átonos
5. Figuras de linguagem
6. Acentuação gráfica
7. Sintaxe (Termos essenciais da oração)
8. Morfologia (Classes de palavras)
9. Estrutura da palavra – processos de formação de palavras
10. Orações subordinadas (substantiva, adjetiva e adverbial)

Observações:
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.

CONHECIMENTOS GERAIS EM  EDUCAÇÃO
Programa
1. As transformações da cultura escolar brasileira no século XX.
2. Concepções de aprendizagem.
3. As práticas escolares como objeto de reflexão.
4. Avaliação da aprendizagem.
5. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica: indicadores para análise da qualidade da educação.
6. Gestão de conflitos no contexto escolar.

Bibliografia
1. ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: Cortez, 2010. pág 13 a
64.
2. CARDOSO, Beatriz et al.Ensinar: tarefa para profissionais. Rio de Janeiro: Record, 2007.pág 43  a 103.
3. COLL, César et al. O construtivismo na sala de aula. São Paulo: Ática, 2006.
4. CHRISPINO, Álvaro. Gestão do conflito escolar: da classificação dos conflitos aos modelos de mediação.
Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 15, n. 54, p. 11-28, jan./mar. 2007. Disponível em: http:/
/www.scielo.br/pdf/ensaio/v15n54/a02v1554.pdf
5. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e
Terra, 1996.
6. HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2009.
7. INEP- Indice de Desenvolvimento da Educação Básica. Disponível em:  http://portalideb.inep.gov.br/
8. LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002.
9. LIBÂNEO, José Carlos: OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: políticas,
estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2007.
10. SILVA, Maria de Salete e ALCÂNTARA, Pedro Ivo ( org).O direito de aprender: Potencializar avanços
e reduzir desigualdades. Brasília. DF. UNICEF:2009. Pag 12 a 44. Disponível  em: http://www.unicef.org/
sitan/files/Brazil_SitAn_2009_The_Right_to_Learn.pdf
11. SOUZA, Rosa Fátima de. História da organização do trabalho escolar e do currículo no Século XX: (
ensino primário e secundário no Brasil).São Paulo: Cortez, 2008.pág 225 a 296.

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
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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: Nas legislações indicadas, devem ser incorporadas as alterações supervenientes.

                         ANEXO III

                       CRONOGRAMA

Datas Eventos
28/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
10/05/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/05/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/05/2011 4ª Publicação Diário Oficial de Bauru
23/05/2011 Abertura Inscrições
27/05/2011 Encerramento Inscrições
19/07/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
21/07/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
23/07/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
24/07/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
28/07/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

                       Bauru/SP, 19 de maio de 2011.
                         RICHARD VENDRAMINI

                    SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 40/2011 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 e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital,
para cadastro de reserva para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO
ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL, descrito no
Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade do Concurso
Público em questão. 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 828 /2011, obedecidas às 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 serão divulgados no Edital de Convocação
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 30 (trinta) de julho de 2011 e a data, local e
horário para entrega dos Títulos será divulgada com a publicação do resultado da Prova Objetiva.
8. A descrição das Atribuições Básicas do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no 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 –
ESPECIAL
Vaga(s): cadastro reserva
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Curso Normal Superior com Habilitação ou Especialização
em Educação Especial ou; Conclusão da Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação ou Especialização
em Educação Especial/Inclusiva.
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
de: Curso Normal Superior com Habilitação ou Especialização em Educação Especial ou Licenciatura
Plena em Pedagogia com Habilitação ou Especialização em Educação Especial/Inclusiva, 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
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de Inscrição (preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Item 2.2 deste Capítulo)
e Comprovante de Depósito Identificado referente à Taxa de Inscrição, efetuado conforme instruções
estabelecidas no Item 2.1 também deste Capítulo. A inscrição do candidato somente será válida após a
sua Efetivação, nos termos indicados neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato
ficará impossibilitado de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos à
título de Taxa de Inscrição.
3. Inscrição Por Procuração: Em caso de Inscrição por Procuração, o Procurador, devidamente constituído
exclusivamente para este ato, deverá apresentar no ato da Inscrição: o Formulário de Inscrição, devidamente
preenchido, o Instrumento de Mandato (Procuração), Identidade do Procurador (original e cópia), o
Comprovante de Depósito Identificado referente ao recolhimento da Taxa de Inscrição (vide Item 2.1),
bem como Cópias Legíveis da Cédula de Identidade RG e CPF do candidato que representa. Ficará
dispensado de apresentar o Instrumento de Mandato aquele que apresentar, na Efetivação da
Inscrição, o Formulário de Inscrição já preenchido e assinado pelo próprio candidato.
3.1) Será exigido 01 (um) Instrumento de Mandato por candidato e este ficará retido na Efetivação da
Inscrição, salientando que o candidato e seu procurador são responsáveis pelo preenchimento e informações
prestadas ao cadastro, arcando com eventuais erros.
4. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de
Inscrição, sendo este efetuado via internet ou presencialmente.
4.1) As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato,
reservando-se à Prefeitura Municipal de Bauru o direito de excluir do Concurso Público aquele que não
preencher o documento oficial de forma completa e correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos, portadores de deficiência nos termos
indicados no Capítulo VI ou não, que necessitarem de condições especiais para realização das provas,
deverão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das
condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio de fiscal para leitura da
prova, auxílio de fiscal para transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, ou outras condições as
quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico,
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº
3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito
de inscrever-se para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência
de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas
no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de
Justiça e na Lei Municipal nº 5.215/04.
4. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do
Decreto Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação das provas.
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a no
Formulário de Inscrição preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Capítulo
IV, Item 2.2.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, Item 2.3, o candidato portador de
deficiência deverá apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo
de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há seqüelas que assegurem a adaptação
de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF
e opção de Cargo.
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser anexado ao Formulário de Inscrição no ato de
Efetivação da Inscrição indicada no Capítulo IV, Item 2.3.
7. Além do já determinado, o candidato portador de deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se
deseja concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência.
8. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
9. O candidato portador de deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de
figurar na lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de portadores de deficiência.
10. O candidato portador de deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado,
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada por junta
médica composta por profissionais da Prefeitura Municipal de Bauru, objetivando verificar se a deficiência
se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há
compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos
37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:
10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato portador de deficiência à avaliação tratada no Item 10.
10.3) O candidato portador de deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá
o direito de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.

10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.
10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação
necessária para tanto.
11. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos portadores de deficiência ou por
reprovação no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais
candidatos com estrita observância à ordem classificatória.
12. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos portadores de deficiência.
13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital
e não será devolvido ao candidato ou a seu procurador.
14. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano
corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição,
ficando o candidato inteiramente responsável pelas informações prestadas, respondendo civil e criminalmente
pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos
deverão apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), juntamente com o Formulário
de Inscrição devidamente preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Capítulo
IV, Item 2.2, documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou
privados do Município de Bauru/SP (original ou cópia condicionada à apresentação do original).
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição:
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do
setor / área / departamento.
6. Em caso de inscrição efetuada através de Procuração, o Procurador devidamente constituído deverá
apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), além dos documentos já indicados no
Item 3 do Capítulo IV, documento comprobatório de doação de sangue no ano corrente efetuada pelo
candidato outorgante, em hospitais públicos e/ou privados no Município de Bauru/SP.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado.
9. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do
Capítulo IV, Item 2.3.
10. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderá fazê-lo, desde que recolha a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo
IV.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, 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, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Especialista em Educação Adjunto – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA –
ESPECIAL
Prova Objetiva: Conhecimentos da Educação Especial;Língua Portuguesa;
Atualidades;
Matemática:
Legislação.
Nº Questões: 50
Peso: 90
Caráter: Eliminatório
Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Educação Adjunto –
Professor Substituto de Educação Básica – Especial será composto por uma Prova Objetiva e Análise
de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório, valendo 90 (noventa) pontos, prevista
para realizar-se no dia 07 (sete) de agosto 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.
2.2) Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos e reger-
se-á pelas regras a seguir expostas:
a) A Análise de Títulos tem caráter meramente classificatório e, portanto, não elimina do concurso os
candidatos que não apresentarem Títulos;
b) A entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos;
c) 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;
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d) No ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador, preencherá Formulário próprio fornecido
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) O Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legalmente;
f) As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas
simples acompanhadas dos originais;
g) Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
h) Os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e locais estabelecidos em Edital de Convocação;
i) O recebimento e a avaliação dos Títulos são de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos
da Secretaria Municipal da Administração, localizado na, Avenida Nuno de Assis, nº 14-60.
j) Serão considerados e pontuados os Títulos, conforme indicação abaixo:
Fatores de Avaliação:
- Curso de Doutorado na Área da Educação: 4,0 pontos;
- Curso de Mestrado na Área da Educação: 2,0 pontos;
- Especialização (Lato Sensu) em área afim com carga horária igual ou superior a 360 horas: 1,0 ponto,
máximo de 2,0 pontos
- Diploma de Curso Superior em área afim à Educação (além do exigido no edital do concurso), expedido
por Instituição credenciada: 1,0 ponto, máximo de 2,0 pontos.

k) Os Diplomas, Certificados e/ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
l) Não serão avaliados Títulos não especificados no Item 2.2 (letra j);
m) Os pontos atribuídos aos Títulos não são cumulativos, salvo os de Especialização (Lato Sensu) e de
Curso Superior em área afim à Educação.
n) A pontuação máxima que pode ser obtida na Análise de Títulos é igual a 10 (dez) pontos.
o) Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de classificação final, serão somados ao total de
pontos obtidos na Prova Objetiva.
p) Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público,
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
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 30 (trinta) 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 – Especial terá caráter Eliminatório, atribuindo-se 1,8 pontos a cada
questão correta, e a Análise de Títulos terá caráter classificatório. A nota final corresponderá a soma do
número de acertos do candidato na Prova Objetiva e a Pontuação obtida na Análise de Títulos. Será
considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de acerto na Prova
Objetiva.
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).
b) o maior número de acerto nas questões de Educação Especial.

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 828/2011.

              ANEXO I

              DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO
BÁSICA – ESPECIAL
Exercício de docência em regência de classes do Ensino Especial, em caráter de substituição.
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            ANEXO II

         CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO
BÁSICA – ESPECIAL

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa
1. Educação Inclusiva
2. História do atendimento à pessoa com deficiência
3. Conceito de deficiência
4. Atendimento Educacional Especializado - AEE
5. Avaliação e Planejamento de Ensino
6. Currículo flexível aberto às diferenças
7. Tecnologia Assistiva
8. Parceria professor da educação especial com o professor da classe comum (Ensino colaborativo).
9. Estratégias de ensino que favorecem práticas pedagógicas inclusivas
10. Perfil do professor de educação especial

Bibliografia
1. BRASIL. Coleção “A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar”. SEESP- Brasília,
2010 (Considerar os 10- Fascículos). Disponível em:  http://portal.mec.gov.br/
index.php?option=com_content&view=article&id=12625&Itemid=860
2. BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. SEESP-
Brasília: 2008. Disponível em: Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva
3. BRASIL. Manual de acessibilidade. MEC/SEESP: Brasília: Disponível em http://portal.mec.gov.br/
index.php?option=com_content&view=article&id=12625&Itemid=860

4. BRASIL. Avaliação para identificação das necessidades educacionais. SEESP- Brasília:
2006 .  Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/avaliacao.pdf
5. BRASIL. Ensaios Pedagógicos- Educação Inclusiva direito à diversidade. SEESP: Brasília, 2006.
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/ensaiospedagogicos2006.pdf

6. CAPELLINI, V.L.M.F; MENDES, E.G. O ensino colaborativo favorecendo o desenvolvimento
profissional para a inclusão escolar.  Educere et Educare. Cascável – PR.  Vol. 2     nº 4     jul./dez. 2007
, p. 113-128. Disponível em: http://200.201.8.27/index.php/educereeteducare/article/viewArticle/1659

7. CARVALHO, EDLER. R. Educação inclusiva: com os pingos nos “is”. Porto Alegre: Mediação,
2004.
8. LEITE, Lucia P.; MARTINS,  Sandra Eli S. Adequação curricular: alternativas de suporte  pedagógico
na Educação Inclusiva. Rev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 23, n. 38, p. 357-368, set./dez. 2010.
Disponível em:

http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/educacaoespecial/article/viewFile/1420/1446
9. MINETTO, M. F. Currículo na educação inclusiva: entendendo esse desafio. 2. ed. Curitiba: Ibpex,
2008.
10. MIRANDA,   Arlete Aparecida Bertoldo.  História, Deficiência e Educação Especial. Disponível em
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/revis/revis15/art1_15.pdf
11. ORRÚI, Sílvia Ester. Contribuições da abordagem histórico-cultural na educação de alunos autistas.
Humanidades Médicas. Sep-Dic 2010; volume 10, número 3. Disponível em: http://scielo.sld.cu/pdf/
hmc/v10n3/hmc020310.pdf

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1. Compreensão e interpretação de textos: ideia central e intenção comunicativa; estruturação e articulação
do texto; significado contextual de palavras e expressões; pressuposições e inferências; nexos e outros
recursos coesivos; recursos de argumentação.
2. Ortografia.
3. Acentuação gráfica.
4. Morfologia.
5. Colocação pronominal.
6. Emprego de tempos e modos verbais.
7. Vozes do verbo.
8. Concordância nominal e verbal.
9. Regência nominal e verbal.
10. Paralelismo de regência.
11. Ocorrência de crase.
12. Pontuação.
13. Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, locuções conjuntivas e dos pronomes
relativos.
14. Figuras de linguagem.

Observação 1.
A prova de Língua Portuguesa priorizará a consciência no uso da língua escrita padrão e, não, a
nomenclatura gramatical.
Observação 2.
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.

Bibliografia
1. BECHARA,Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa.Rio de Janeiro. Nova Fronteira. 2ª
edição.2009
2. SACCONI, Luiz Antônio. Nossa Gramática. São Paulo. Atual.
3. CUNHA, Celso e Lindley Cintra. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro.
Lexicon ;2008.
4. CÂMARA Jr. Joaquim Matoso. Dicionário de Linguística e Gramática. Petrópolis.Vozes; 2007.
5. HOUAISS, Antônio. Dicionário da Língua Portuguesa. 1ª Ed. Rio de Janeiro.Objetiva;2009.
6. GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro. Fundação Getúlio Vargas;
2000.

7. Guia das Novas Regras Ortográficas da Língua Portuguesa. Disponível em
www.reformaortografica.com.

8. Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa.Disponível em www.brasilescola.com.
9. Guia da Reforma Ortográfica. Disponível em www.fmu.br/guia.
10. Coerência e Coesão Textuais.Disponível em www.fcsh.unl.pt.

11. Gênero Textual e Tipologia Textual.Disponível em  www.algosobre.com.br.
12. A Construção do Texto – Coesão e Coerência Textuais – Conceito de Tópico. Disponível em
www.filologia.org.br.

13. Gêneros de Texto Definidos por Atos de Fala.Disponível em www.mel.ileel.ufu.br.
ATUALIDADES
Programa
Fatos amplamente divulgados pela mídia, ocorridos a partir de maio de 2010, em diversas áreas, tais como:
política, economia, cultura, sociedade, saúde, esporte, educação, tecnologia e meio ambiente, em Bauru, no
Brasil e no mundo.

MATEMÁTICA
Programa
1.Operações no conjunto dos números reais , princípio fundamental da contagem e análise combinatória.
2.Porcentagem.
3.Razões e proporções.
4.Regra de três simples.
5.Cálculo de raiz(es) das equações do 1º e 2º graus e análise de seus gráficos.

LEGISLAÇÃO
Bibliografia
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – (Artigos: 1º; 3º; 5º, “caput” e parágrafos
1º, 2º e 3º; 6º, “caput”; 30, inciso VI; 37, “caput” e incisos I, II, III e IV; 39, “caput”; 205, 206 e 208; 211,
“caput” e parágrafos 1º e 2º; 212, “caput”; 214).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providências – (Artigos: 1º a 6º; 53 a 59; 236; 245).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm
3. Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – (Artigos: 1º a 3º; 21; 58 a 60).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
4. Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 – Promulga a Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de
março de 2007 – (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - Artigos: 1 [Propósito] e
24 [Educação]).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm
5. Decreto Federal nº 6.571, de 17 de setembro de 2008 – Dispõe sobre o atendimento educacional
especializado, regulamenta o parágrafo único do art. 60 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
e acrescenta dispositivo ao Decreto no 6.253, de 13 de novembro de 2007 – na íntegra.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6571.htm
6. Lei Federal nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001 – Aprova o Plano Nacional de Educação e dá
outras providências – (Artigo 1º e itens 8, 8.1, 8.2 e 8.3 do documento anexo).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm

                         ANEXO III

                       CRONOGRAMA

Datas Eventos
28/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
10/05/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/05/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/05/2011 4ª Publicação Diário Oficial de Bauru
23/05/2011 Abertura Inscrições
27/05/2011 Encerramento Inscrições
30/07/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
04/08/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
06/08/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
07/08/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
11/08/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

                       Bauru/SP, 19 de maio de 2011
                         RICHARD VENDRAMINI

                    SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 43/2011 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 e Títulos”, 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 - 6º AO 9º ANO –
CIÊNCIAS, 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 811/2011, 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 19 (dezenove) de julho de 2011, e a data, local e
horário para entrega dos Títulos será divulgada com a publicação do resultado da Prova Objetiva.
8. A descrição das Atribuições Básicas do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no 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 - 6º AO 9º ANO – CIÊNCIAS
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas ou Conclusão de
Licenciatura Plena em Ciências, com habilitação em Biologia ou Conclusão de Licenciatura Plena em
Cursos que mantêm correlação entre a área de conhecimento, acompanhado de histórico escolar.
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
de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas ou de Conclusão de Licenciatura Plena em Ciências, com
habilitação em Biologia ou de Conclusão de Licenciatura Plena em Cursos que mantêm correlação entre a

área de conhecimento, acompanhado de histórico escolar, 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
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a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº
3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito
de inscrever-se para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência
de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas
no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de
Justiça e na Lei Municipal nº 5.215/04.
4. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do
Decreto Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação das provas.
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a no
Formulário de Inscrição preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Capítulo
IV, Item 2.2.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, Item 2.3, o candidato portador de
deficiência deverá apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo
de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há seqüelas que assegurem a adaptação
de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF
e opção de Cargo.
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser anexado ao Formulário de Inscrição no ato de
Efetivação da Inscrição indicada no Capítulo IV, Item 2.3.
7. Além do já determinado, o candidato portador de deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se
deseja concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência.
8. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
9. O candidato portador de deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de
figurar na lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de portadores de deficiência.
10. O candidato portador de deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado,
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada por junta
médica composta por profissionais da Prefeitura Municipal de Bauru, objetivando verificar se a deficiência
se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há
compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos
37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:
10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato portador de deficiência à avaliação tratada no Item 10.
10.3) O candidato portador de deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá
o direito de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.
10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação
necessária para tanto.
11. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos portadores de deficiência ou por
reprovação no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais
candidatos com estrita observância à ordem classificatória.
12. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos portadores de deficiência.
13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital
e não será devolvido ao candidato ou a seu procurador.
14. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano
corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição,
ficando o candidato inteiramente responsável pelas informações prestadas, respondendo civil e criminalmente
pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos
deverão apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), juntamente com o Formulário
de Inscrição devidamente preenchido via internet ou presencialmente nos termos indicados no Capítulo
IV, Item 2.2, documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou
privados do Município de Bauru/SP (original ou cópia condicionada à apresentação do original).
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição:

Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do
setor / área / departamento.
6. Em caso de inscrição efetuada através de Procuração, o Procurador devidamente constituído deverá
apresentar no ato de Efetivação da Inscrição (Capítulo IV, Item 2.3), além dos documentos já indicados no
Item 3 do Capítulo IV, documento comprobatório de doação de sangue no ano corrente efetuada pelo
candidato outorgante, em hospitais públicos e/ou privados no Município de Bauru/SP.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado.
9. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do
Capítulo IV, Item 2.3.
10. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderá fazê-lo, desde que recolha a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo
IV.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, 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, contendo os valores atribuídos a seguir:
Cargo: Especialista em Educação Adjunto – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA –
FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO – CIÊNCIAS
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos – Ciências; Língua Portuguesa; Conhecimentos Gerais em
Educação;
 Legislação;
Nº Questões: 50
Peso: 90
Caráter: Eliminatório
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 - 6º ao 9º ano – Ciências será composto por
uma Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório, valendo 90 (noventa) pontos, prevista
para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) 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.
2.2) Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos e reger-
se-á pelas regras a seguir expostas:
a) A Análise de Títulos tem caráter meramente classificatório e, portanto, não elimina do concurso os
candidatos que não apresentarem Títulos;
b) A entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos;
c) 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;
d) No ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador, preencherá Formulário próprio fornecido
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) O Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legalmente;
f) As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas
simples acompanhadas dos originais;
g) Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
h) Os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e locais estabelecidos em Edital de Convocação;
i) O recebimento e a avaliação dos Títulos são de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos
da Secretaria Municipal da Administração, localizado na, Avenida Nuno de Assis, nº 14-60.
j) Serão considerados e pontuados os Títulos, conforme indicação abaixo:
Fatores de Avaliação:
- Curso de Doutorado na Área da Educação: 4,0 pontos;
- Curso de Mestrado na Área da Educação: 2,0 pontos;
- Especialização (Lato Sensu) em área afim com carga horária igual ou superior a 360 horas: 1,0 ponto,
máximo de 2,0 pontos
- Diploma de Curso Superior em área afim à Educação (além do exigido no edital do concurso), expedido
por Instituição credenciada: 1,0 ponto, máximo de 2,0 pontos.
k) Os Diplomas, Certificados e/ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
l) Não serão avaliados Títulos não especificados no Item 2.2 (letra j);
m) Os pontos atribuídos aos Títulos não são cumulativos, salvo os de Especialização (Lato Sensu) e de
Curso Superior em área afim à Educação.
n) A pontuação máxima que pode ser obtida na Análise de Títulos é igual a 10 (dez) pontos.
o) Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de classificação final, serão somados ao total de
pontos obtidos na Prova Objetiva.
p) Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público,
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
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 19 (dezenove) de julho de 2011.
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2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item
1 deste Capítulo.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido dos seguintes documentos:
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 - 6º ao 9º ano – Ciências terá caráter Eliminatório,
atribuindo-se 1,8 pontos a cada questão correta, e a Análise de Títulos terá caráter classificatório. A
nota final corresponderá a soma do número de acertos do candidato na Prova Objetiva e a Pontuação obtida
na Análise de Títulos. Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por
cento) de acerto na Prova Objetiva.
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).
b) o maior número de acerto nas questões de Conhecimentos Específicos - Ciências.

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 811/2011.

              ANEXO I

              DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO
BÁSICA – FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO - CIÊNCIAS
Exercício de docência em regência de classes de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, em caráter de
substituição, na área de Ciências.

            ANEXO II

         CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO
BÁSICA – FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO - CIÊNCIAS

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CIÊNCIAS
Programa
1. História das Ciências.
2. O planeta Terra: litosfera, hidrosfera e atmosfera.
3. Origem do universo.
4. O Sistema Solar.
5. Tipos de Solo – características, composição e doenças veiculadas pelo solo.
6. Geomorfologia.
7. Ar – características, composição e doenças veiculadas pelo ar.
8. Água – características químicas e físicas, composição e doenças veiculadas pela água.
9. Educação Ambiental e Sustentabilidade.
10. Características gerais dos seres vivos: bactérias, fungos, protozoários, metazoários e vegetais.
11. Importância dos seres vivos.
12. Verminoses.
13. O corpo humano – características morfológicas e anatômicas.
13. O corpo humano – fisiologia dos sistemas neuromuscular, endócrino, digestório, circulatório e
respiratório.
14. Educação Sexual.
15. O método científico.
16. Desenvolvimento tecnológico e o meio ambiente.
17. Nutrição e desnutrição humana.
18. Pirâmide alimentar.
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19. Fenômenos físicos e químicos da matéria.
20. A química no cotidiano.
21. A física no cotidiano.
22. Constituição da matéria – conceitos, massa, peso e volume.
23. A gravidade.
24. Estados físicos da matéria e suas mudanças.
25. Propriedades gerais da matéria.

Bibliografia
1. BARROS, Carlos; PAULINO, Wilson Roberto. Ciências. Coleção Ciências 6º ao 9º anos Ensino
Fundamental. São Paulo: Ática, 2010.
2. BRAGA, Marco; GUERRA, Andreia; REIS, José Claudio. Breve história da Ciência Moderna. V.4: A
belle-époque da ciência (séc. XIX). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
3. DAJOZ, Roger. Princípios de Ecologia. 7.ed. Rio de Janeiro: Artmed, 2005.
4. FRANÇOIS, Michel. A geologia em pequenos passos. 4. ed. São Paulo: IBEP Nacional, 2006.
5. GEWANDSZNAJDER, Fernando. Ciências. Coleção Ciências 6º ao 9º anos Ensino Fundamental. São
Paulo: Ática, 2008.
6. HICKMAN JR, Cleveland P.; ROBERTS, Larry S.; LARSON, Allan. Princípios integrados de
zoologia.  11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
7. JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa; CARNEIRO, José. Biologia Celular e Molecular. 8.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
8. _______________________________________. Histologia Básica: texto e atlas. 11.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
9. RAVEN, Peter H. Botânica Vegetal. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
A prova de conhecimentos em Língua Portuguesa versará sobre questões que exigem do candidato habilidades
de interpretação e intertextualidade, observadas a norma culta, em especial às concordâncias verbais e
nominais e os gêneros textuais na construção dos sentidos.

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.

Bibliografia
1. CUNHA, C e CINTRA I. Nova gramática do português. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 2001.
2. GERALDI, João Wanderley. O texto em sala de aula. São Paulo: Ática, 1997.
3. KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor - Aspectos cognitivos da leitura. Campinas, São Paulo: Pontes, 2005.
4. KOCH, Ingedore G. Villaça. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 2008.
5. MARCUSCHI, Luiz Antônio: Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez,
2007.
6. SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas / São Paulo:
Mercado de Letras, 2004.
7. ______. Leitura e intertextualidade. São Paulo: Artes Médicas, 1999.

CONHECIMENTOS GERAIS EM EDUCAÇÃO
Programa
1. As transformações da cultura escolar brasileira no século XX.
2. Concepções de aprendizagem.
3. As práticas escolares como objeto de reflexão.
4. Avaliação da aprendizagem.
5. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica: indicadores para análise da qualidade da educação.
6. Gestão de conflitos no contexto escolar.

Bibliografia
1. ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: Cortez, 2010. pág 13 a
64.
2. CARDOSO, Beatriz et al.Ensinar: tarefa para profissionais. Rio de Janeiro: Record, 2007.pág 43  a 103.
3. COLL, César et al. O construtivismo na sala de aula. São Paulo: Ática, 2006.
4. CHRISPINO, Álvaro. Gestão do conflito escolar: da classificação dos conflitos aos modelos de mediação.
Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 15, n. 54, p. 11-28, jan./mar. 2007. Disponível em: http:/
/www.scielo.br/pdf/ensaio/v15n54/a02v1554.pdf
5. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e
Terra, 1996.
6. HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2009.
7. INEP- Indice de Desenvolvimento da Educação Básica. Disponível em:  http://portalideb.inep.gov.br/
8. LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002.
9. LIBÂNEO, José Carlos: OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: políticas,
estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2007.
10. SILVA, Maria de Salete e ALCÂNTARA, Pedro Ivo ( org).O direito de aprender: Potencializar avanços
e reduzir desigualdades. Brasília. DF. UNICEF:2009. Pag 12 a 44. Disponível  em: http://www.unicef.org/
sitan/files/Brazil_SitAn_2009_The_Right_to_Learn.pdf
11. SOUZA, Rosa Fátima de. História da organização do trabalho escolar e do currículo no Século XX: (
ensino primário e secundário no Brasil).São Paulo: Cortez, 2008.pág 225 a 296.

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: Nas legislações indicadas, devem ser incorporadas as alterações supervenientes.

ANEXO III

CRONOGRAMA

Datas Eventos
28/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
10/05/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/05/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/05/2011 4ª Publicação Diário Oficial de Bauru
23/05/2011 Abertura Inscrições
27/05/2011 Encerramento Inscrições
19/07/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
21/07/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
23/07/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
24/07/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
28/07/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 19 de maio de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 44/2011 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 e Títulos”, 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 - 6º AO 9º ANO –
EDUCAÇÃO FÍSICA, 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
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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 812 /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 19 (dezenove) de julho de 2011, e a data, local e
horário para entrega dos Títulos será divulgada com a publicação do resultado da Prova Objetiva.
8. A descrição das Atribuições Básicas do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no 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 - 6º AO 9º ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão de Licenciatura Plena em Educação Física.
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
de Licenciatura Plena em Educação Física, 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.

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,
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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, 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, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Especialista em Educação Adjunto – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA –
FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos – Educação Física; Língua Portuguesa;
Conhecimentos Gerais em Educação;
Legislação;
Nº Questões: 50
Peso: 90
Caráter: Eliminatório
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 - 6º ao 9º ano – Educação Física será composto
por uma Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório, valendo 90 (noventa) pontos, prevista
para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) 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.
2.2) Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos e reger-
se-á pelas regras a seguir expostas:
a) A Análise de Títulos tem caráter meramente classificatório e, portanto, não elimina do concurso os
candidatos que não apresentarem Títulos;
b) A entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos;
c) 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;
d) No ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador, preencherá Formulário próprio fornecido
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) O Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legalmente;
f) As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas
simples acompanhadas dos originais;
g) Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
h) Os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e locais estabelecidos em Edital de Convocação;
i) O recebimento e a avaliação dos Títulos são de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos
da Secretaria Municipal da Administração, localizado na, Avenida Nuno de Assis, nº 14-60.
j) Serão considerados e pontuados os Títulos, conforme indicação abaixo:
Fatores de Avaliação:
- Curso de Doutorado na Área da Educação: 4,0 pontos;
- Curso de Mestrado na Área da Educação: 2,0 pontos;
- Especialização (Lato Sensu) em área afim com carga horária igual ou superior a 360 horas: 1,0 ponto,
máximo de 2,0 pontos
- Diploma de Curso Superior em área afim à Educação (além do exigido no edital do concurso), expedido
por Instituição credenciada: 1,0 ponto, máximo de 2,0 pontos.
k) Os Diplomas, Certificados e/ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
l) Não serão avaliados Títulos não especificados no Item 2.2 (letra j);
m) Os pontos atribuídos aos Títulos não são cumulativos, salvo os de Especialização (Lato Sensu) e de
Curso Superior em área afim à Educação.
n) A pontuação máxima que pode ser obtida na Análise de Títulos é igual a 10 (dez) pontos.
o) Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de classificação final, serão somados ao total de
pontos obtidos na Prova Objetiva.
p) Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público,
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
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 19 (dezenove) 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.
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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 - 6º ao 9º ano – Educação Física terá caráter Eliminatório,
atribuindo-se 1,8 ponto a cada questão correta, e a Análise de Títulos terá caráter classificatório. A
nota final corresponderá a soma do número de acertos do candidato na Prova Objetiva e a Pontuação obtida
na Análise de Títulos. Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por
cento) de acerto na Prova Objetiva.
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).
b) o maior número de acerto nas questões de Conhecimentos Específicos – Educação 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 812/2011.

              ANEXO I

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO
BÁSICA – FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA
Exercício de docência em regência de classes de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em caráter de
substituição, na área de Educação Física.

   ANEXO II

         CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO
BÁSICA – FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EDUCAÇÃO FÍSICA
Programa
Crescimento e desenvolvimento motor, atividade física adaptada, esporte na escola, recreação e jogos.

Bibliografia
1. BARBANTI, V. J. Dicionário de Educação Física e Esportes. 2 ed. Barueri: Manole, 2003.
2. BEE, H. A criança em desenvolvimento. São Paulo:Harper e How do Brasil, 1996.
3. CASTRO, E.M. Atividade física adaptada. São Paulo: Tecmedd, 2005.
4. CASTRO, G. C.; GONÇALVES, A Intervenção e formação em Educação Física com destaque a saúde.
Motriz, v.15, n.2, p.374-382, 2009.
5. GALLAHUE, D. L. Desenvolvimento motor. New York: John Wile, 2003SEABRA.
6. GEBARA, A. et al. MOREIRA, W.W. Educação Física & Esportes: perspectivas para o século XXI. 10
ed. Campinas, 2003.
7. PAPALIA, D. E.; OLDS, S. W. Desenvolvimento Humano. 7, Artmed:Porto Alegre, 2000.
8. SEABRA JUNIOR, M.O; MANZINI, E.J. Recursos e estratégias para o ensino do aluno com deficiência
visual na atividade física adaptada. Marília: ABPEE, 2008.

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
A prova de conhecimentos em Língua Portuguesa versará sobre questões que exigem do candidato habilidades
de interpretação e intertextualidade, observadas a norma culta, em especial às concordâncias verbais e
nominais e os gêneros textuais na construção dos sentidos.

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.

Bibliografia
1. CUNHA, C e CINTRA I. Nova gramática do português. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 2001.
2. GERALDI, João Wanderley. O texto em sala de aula. São Paulo: Ática, 1997.
3. KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor - Aspectos cognitivos da leitura. Campinas, São Paulo: Pontes, 2005.
4. KOCH, Ingedore G. Villaça. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 2008.
5. MARCUSCHI, Luiz Antônio: Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez,
2007.
6. SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas / São Paulo:
Mercado de Letras, 2004.
7. ______. Leitura e intertextualidade. São Paulo: Artes Médicas, 1999.
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CONHECIMENTOS GERAIS EM EDUCAÇÃO
Programa
1. As transformações da cultura escolar brasileira no século XX.
2. Concepções de aprendizagem.
3. As práticas escolares como objeto de reflexão.
4. Avaliação da aprendizagem.
5. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica: indicadores para análise da qualidade da educação.
6. Gestão de conflitos no contexto escolar.

Bibliografia
1. ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: Cortez, 2010. pág 13 a
64.
2. CARDOSO, Beatriz et al.Ensinar: tarefa para profissionais. Rio de Janeiro: Record, 2007.pág 43  a 103.
3. COLL, César et al. O construtivismo na sala de aula. São Paulo: Ática, 2006.
4. CHRISPINO, Álvaro. Gestão do conflito escolar: da classificação dos conflitos aos modelos de mediação.
Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 15, n. 54, p. 11-28, jan./mar. 2007. Disponível em: http:/
/www.scielo.br/pdf/ensaio/v15n54/a02v1554.pdf
5. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e
Terra, 1996.
6. HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2009.
7. INEP- Indice de Desenvolvimento da Educação Básica. Disponível em:  http://portalideb.inep.gov.br/
8. LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002.
9. LIBÂNEO, José Carlos: OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: políticas,
estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2007.
10. SILVA, Maria de Salete e ALCÂNTARA, Pedro Ivo ( org).O direito de aprender: Potencializar avanços
e reduzir desigualdades. Brasília. DF. UNICEF:2009. Pag 12 a 44. Disponível  em: http://www.unicef.org/
sitan/files/Brazil_SitAn_2009_The_Right_to_Learn.pdf
11. SOUZA, Rosa Fátima de. História da organização do trabalho escolar e do currículo no Século XX: (
ensino primário e secundário no Brasil).São Paulo: Cortez, 2008.pág 225 a 296.

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:  Nas legislações indicadas, devem ser incorporadas as alterações supervenientes.
ANEXO III

CRONOGRAMA

Datas Eventos
28/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
10/05/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru

19/05/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/05/2011 4ª Publicação Diário Oficial de Bauru
23/05/2011 Abertura Inscrições
27/05/2011 Encerramento Inscrições
19/07/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
21/07/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
23/07/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
24/07/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
28/07/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 19 de maio de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 46/2011 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 e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital,
para cadastro de reserva para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO
ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – INFANTIL, descrito no
Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade do Concurso
Público em questão. 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 827 /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 serão divulgados no Edital de Convocação
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 30 (trinta) de julho de 2011,e a data, local e
horário para entrega dos Títulos será divulgada com a publicação do resultado da Prova Objetiva.
8. A descrição das Atribuições Básicas do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no 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 –
INFANTIL
Vaga(s): cadastro reserva
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Curso Normal Superior com Habilitação ou Especialização
em Educação Infantil ou Conclusão de Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Educação
Infantil ou Conclusão de Licenciatura Plena em Pedagogia com Especialização em Educação Infantil.
Vencimentos¹: R$ 1020,34
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:
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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 com Habilitação ou Especialização em Educação Infantil ou de Licenciatura
Plena em Pedagogia com Habilitação em Educação Infantil ou de Licenciatura Plena em Pedagogia com
Especialização em Educação Infantil, 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 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.
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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, 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, contendo os valores atribuídos a seguir:
Cargo: Especialista em Educação Adjunto – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA –
INFANTIL
Prova Objetiva: Psicologia do Desenvolvimento;Conhecimentos Gerais em Educação;Língua Portuguesa;
 Matemática;Atualidades;Legislação.
Nº Questões: 50
Peso: 90
Caráter: Eliminatório
Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Educação Adjunto –
Professor Substituto de Educação Básica – Infantil será composto por uma Prova Objetiva e Análise
de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório, valendo 90 (noventa) pontos, prevista
para realizar-se no dia 07 (sete) de agosto 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.
2.2) Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos e reger-
se-á pelas regras a seguir expostas:
a) A Análise de Títulos tem caráter meramente classificatório e, portanto, não elimina do concurso os
candidatos que não apresentarem Títulos;
b) A entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos;
c) 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;
d) No ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador, preencherá Formulário próprio fornecido
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) O Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legalmente;
f) As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas
simples acompanhadas dos originais;
g) Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
h) Os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e locais estabelecidos em Edital de Convocação;
i) O recebimento e a avaliação dos Títulos são de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos
da Secretaria Municipal da Administração, localizado na, Avenida Nuno de Assis, nº 14-60.
j) Serão considerados e pontuados os Títulos, conforme indicação abaixo:
Fatores de Avaliação:
- Curso de Doutorado na Área da Educação: 4,0 pontos;
- Curso de Mestrado na Área da Educação: 2,0 pontos;
- Especialização (Lato Sensu) em área afim com carga horária igual ou superior a 360 horas: 1,0 ponto,
máximo de 2,0 pontos
- Diploma de Curso Superior em área afim à Educação (além do exigido no edital do concurso), expedido
por Instituição credenciada: 1,0 ponto, máximo de 2,0 pontos.
k) Os Diplomas, Certificados e/ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
l) Não serão avaliados Títulos não especificados no Item 2.2 (letra j);
m) Os pontos atribuídos aos Títulos não são cumulativos, salvo os de Especialização (Lato Sensu) e de
Curso Superior em área afim à Educação.
n) A pontuação máxima que pode ser obtida na Análise de Títulos é igual a 10 (dez) pontos.
o) Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de classificação final, serão somados ao total de
pontos obtidos na Prova Objetiva.

p) Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público,
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
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 30 (trinta) 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 – Infantil terá caráter Eliminatório, atribuindo-se 1,8 ponto a cada
questão correta, e a Análise de Títulos terá caráter classificatório. A nota final corresponderá a soma do
número de acertos do candidato na Prova Objetiva e a Pontuação obtida na Análise de Títulos. Será
considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de acerto na Prova
Objetiva.
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).
b) o maior número de acerto nas questões de Psicologia do Desenvolvimento.

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
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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 827/2011.

              ANEXO I

              DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO
BÁSICA – INFANTIL
Exercício de docência em classes de Educação Infantil, em caráter de substituição.

   ANEXO II

         CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO
BÁSICA – INFANTIL

PROVA OBJETIVA:

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
Programa
1. Desenvolvimento cognitivo e moral da criança pré-escolar na perspectiva de Jean Piaget.
2. Desenvolvimento infantil na perspectiva histórico-cultural de L. Vigotski e A. Leontiev.
2.1 Aprendizagem e desenvolvimento.
2.2 Atividade e desenvolvimento psíquico.
2.3 Características psicológicas do desenvolvimento na primeira infância e idade pré-escolar.
3. A importância da brincadeira para o desenvolvimento psíquico infantil.

Bibliografia
1. MARTINS, L. M. Especificidades do desenvolvimento afetivo-cognitivo de crianças de 4 a 6 anos. In:
ARCE, A; MARTINS, L. M. (orgs.) Quem tem medo de ensinar na educação infantil?: Em defesa do ato
de ensinar. Campinas, SP: Editora Alínea, 2007.
2. MUKHINA, V. Psicologia da idade pré-escolar: um manual completo para compreender e ensinar a
criança desde o nascimento até os sete anos. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
3. PIAGET, J. Seis Estudos de Psicologia (primeira parte). Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 2003.
25ª ed.

4. VIGOTSKII, L.S., LURIA, A.R.; LEONTIEV, A.N. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São
Paulo, Ícone, 2001. 9ª ed.

CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO
Programa
1. Educação e desenvolvimento humano.
2. Educação e infância.
3. Pedagogia e os saberes docentes.
4. Ética e profissionalização docente.
5. Políticas Públicas e Práticas pedagógicas para a infância.
6. Indissociabilidade entre teoria e prática na prática pedagógica.
7. Projetos pedagógicos e planejamento para o trabalho em Educação Infantil.
8. O lúdico como instrumento de aprendizagem.
9. Avaliação e elaboração de relatórios.
10. Cultura inclusiva na perspectiva da Educação em Direitos Humanos.

Bibliografia
1. BRASIL. Ensaios Pedagógicos- Educação Inclusiva direito à diversidade. SEESP: Brasília, 2006.
Disponível em http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/ensaiospedagogicos2006.pdf.
2. CANDAU, Vera Maria, LELIS, Isabel Alice. A Relação teoria-prática na formação do educador.
In: Rumo a uma nova didática. 7 ed. Petrópolis: Vozes, 1995, p. 40-63.
3. CANDAU, Vera Maria. Direitos humanos, educação e interculturalidade: as tensões entre igualdade e
diferença. Rev. Bras. Educ. vol.13 no.37 Rio de Janeiro Jan./Apr. 2008. Disponível em http://
www.scielo.br/pdf/rbedu/v13n37/05.pdf.
4. FERREIRA DO VALE, José Mizael. (Des) Articulando Políticas e Práticas Educativas para a infância.
CAPELLINI e MANZANI (orgs). Políticas, Práticas pedagógicas e ensino-apredizagem: diferentes
olhares sobre o processo educacional. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2008, p. 21-27.
5. FORMOSINHO, J. Oliveira. O desenvolvimento profissional das educadoras de infância: entre os
saberes e os afetos, entre a sala e o mundo. In MACHADO, Maria Lucia de A. Encontros e
desencontros em educação infantil. São Paulo: Cortez, 2002, p. 133 a 167.
6. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 21.ed. São
Paulo:Paz e Terra, 1996.
7. GARANHANI, Marylma  Camargo. A docência na educação infantil. IN: SOUZA, Gisele de (Org.)
Educar na infância: perspectivas histórico-sociais. São Paulo: Contexto, 2010. p. 187-200.
8. HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à
universidade. 23 ed. Porto Alegre: Mediação, 2004. 155 p.
9. KISHIMOTO,  Tizuko Morchida . Pedagogia e a formação do professor(a) de Educação . Pro-
prosições, v. 16, n. 3 (48) - set./dez. 2005. Disponível em: http://www.proposicoes.fe.unicamp.br/
~proposicoes/textos/48_artigos_kishimototm.pdf.
10. KUHLMANN Jr. , M. Relações sociais, intelectuais e educação da infância na história. IN: SOUZA,
Gisele de (Org.) Educar na infância: perspectivas histórico-sociais. São Paulo: Contexto, 2010. p. 81-
97.
11. NASCIMENTO, Carolina Picchetti ; ARAUJO, Elaine Sampaio e MIGUÉIS,  Marlene da Rocha. O
jogo como atividade: contribuições da teoria histórico-cultural. Revista Semestral da Associação
Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE) .  Volume 13, Número 2, Julho/
Dezembro de 2009, p. 293-302. Disponível:  http://www.scielo.br/pdf/pee/v13n2/v13n2a12.pdf.
12. ROLDÃO, Maria do Céu. Função docente: natureza e construção do conhecimento profissional.
Rev. Bras. Educação., Rio de Janeiro: ANPED jan/abr.2007a, vol.12, no. 34, p.94-103. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n34/a08v1234.pdf.
13. SAVIANI, Dermeval. Pedagogia Histórico-crítica: primeiras aproximações. 9. Ed. Campinas:
Autores - Associados, 2005. (Cap. I: Sobre a natureza e a especificidade da educação).

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1. Compreensão e interpretação de textos: ideia central e intenção comunicativa; estruturação e articulação
do texto; significado contextual de palavras e expressões; pressuposições e inferências; nexos e outros
recursos coesivos; recursos de argumentação.
2. Ortografia.
3. Acentuação gráfica.
4. Morfologia.
5. Colocação pronominal.
6. Emprego de tempos e modos verbais.
7. Vozes do verbo.
8. Concordância nominal e verbal.
9. Regência nominal e verbal.
10. Paralelismo de regência.
11. Ocorrência de crase.
12. Pontuação.
13. Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, locuções conjuntivas e dos pronomes
relativos.
14. Figuras de linguagem.

Observação 1.
A prova de Língua Portuguesa priorizará a consciência no uso da língua escrita padrão e, não, a
nomenclatura gramatical.
Observação 2.
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.
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Bibliografia
1. BECHARA,Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa.Rio de Janeiro. Nova Fronteira. 2ª
edição.2009
2. SACCONI, Luiz Antônio. Nossa Gramática. São Paulo. Atual.
3. CUNHA, Celso e Lindley Cintra. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro.
Lexicon ;2008.
4. CÂMARA Jr. Joaquim Matoso. Dicionário de Linguística e Gramática. Petrópolis.Vozes; 2007.
5. HOUAISS, Antônio. Dicionário da Língua Portuguesa. 1ª Ed. Rio de Janeiro.Objetiva;2009.
6. GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro. Fundação Getúlio Vargas;
2000.

7. Guia das Novas Regras Ortográficas da Língua Portuguesa. Disponível em
www.reformaortografica.com.

8. Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa.Disponível em www.brasilescola.com.
9. Guia da Reforma Ortográfica. Disponível em www.fmu.br/guia.
10. Coerência e Coesão Textuais.Disponível em www.fcsh.unl.pt.

11. Gênero Textual e Tipologia Textual.Disponível em  www.algosobre.com.br.
12. A Construção do Texto – Coesão e Coerência Textuais – Conceito de Tópico. Disponível em
www.filologia.org.br.

13. Gêneros de Texto Definidos por Atos de Fala.Disponível em www.mel.ileel.ufu.br.

MATEMÁTICA
Programa
1.Operações no conjunto dos números reais , princípio fundamental da contagem e análise combinatória.
2.Porcentagem.
3.Razões e proporções.
4.Regra de três simples.
5.Cálculo de raiz(es) das equações do 1º e 2º graus e análise de seus gráficos.

ATUALIDADES
Programa
Fatos amplamente divulgados pela mídia, ocorridos a partir de maio de 2010, em diversas áreas, tais como:
política, economia, cultura, sociedade, saúde, esporte, educação, tecnologia e meio ambiente, em Bauru, no
Brasil e no mundo.

LEGISLAÇÃO
Programa
1.Constituição da República Federativa do Brasil, alterada pelas Emendas Constitucionais nºs 19 e 20,
respectivamente, de 4 de junho de 1998 e 15 de dezembro de 1998. Artigos 5º, 37 ao 41, 205 ao 214, 226
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.
4. Diretrizes Curriculares Nacionais  para a Educação Infantil.
5. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.
6. Diretrizes Operacionais para a Educação Infantil.
7. Considerações sobre o ato educativo na Educação Infantil. Páginas 17 a 35 dos Referenciais Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil. Documento introdutório, volume  I.

Bibliografia
1. BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº  9.394/96, de 20 de dezembro de 1996.
2. __________. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei no 8.069/90, de 13 de julho de 1990. São Paulo:
CBIA-SP, 1991.
3. __________. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado,
1988.
4. __________. Ministério da Educação e do Desporto. Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil. Documento introdutório. Volume  I. Brasília: MEC/SEF, 1998.
5. __________. Conselho Nacional da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Parecer CNE/CEB nº 22/98.
6. __________. Conselho Nacional da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais  para a Educação Especial
na Educação Básica.  Parecer CNE/CEB nº 17/01.
7.__________. Conselho Nacional da Educação. Diretrizes Operacionais para a Educação Infantil. Parecer
CNE/CEB nº 04/00.

                         ANEXO III

                       CRONOGRAMA

Datas Eventos
28/04/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
10/05/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/05/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/05/2011 4ª Publicação Diário Oficial de Bauru
23/05/2011 Abertura Inscrições
27/05/2011 Encerramento Inscrições
30/07/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
04/08/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
06/08/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
07/08/2011 Previsão da Realização da Prova Objetiva
11/08/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

                       Bauru/SP, 19 de maio de 2011.
                         RICHARD VENDRAMINI

                    SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria do Bem-Estar Social
Darlene Martin Tendolo

Secretária

CONTRATO Nº 6.370/11 – PROCESSO Nº 20.914/10,(Edoc.17.877/11) - CONTRATANTE: Município
de Bauru - CONTRATADA: Lpziglio Comércio e Serviços Ltda – EPP - OBJETO: A CONTRATADA
obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE 02 (DOIS) NOBREAK 700 VA, MODELO UPS SOHO II FULL
RANGE, MARCA TS SHARA, melhor descrito no Anexo I do Edital nº 187/10 e nos termos de sua
proposta anexa ao Processo nº 20.914/2.010.- VALOR TOTAL: R$ 545,80 - PRAZO: 12 (doze) meses –
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 53/10 – PROPONENTES: 07 - ASSINATURA: 28/04/11,
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.

CONTRATO Nº 6.384/11 - PROCESSO Nº 19.640/10 (Apenso os processos nº 20.734/10, 24.180/10,
32.225/10 e 14.386/10)- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: PIRES
TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta
anexada ao Processo Administrativo Nº 19.640/10 (Apenso aos Processos nº 20.734/10, 24.180/10, 32.225/
10 e 14.386/10) a fornecer ao CONTRATANTE  02 (dois) tubos de ponta azul, 02 (dois) tês marrom de
1½, 04 (quatro) folhas de lixa nº 80, 02 (dois) rolos de fita de veda rosca de 50m, 02 (duas) tábuas de
peroba do norte de 0,30m x 3,00m, 01 (um) maço de pregos 17x21 com cabeça, 01m³ (um metro cúbico)
de areia fina, 01m³ (um metro cúbico) de areia grossa e 01 (uma) barra de ferro de 3/8, 360m, melhor
descrito no Anexo I do Edital nº 005/11– PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 238,32 –
MODALIDADE:  Pregão Eletrônico nº 002/11 – PROPONENTES: 03 – ASSINATURA: 05/05/2.011,
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de Cultura
Elson Reis

Secretário

CONTRATO Nº 6.385/11 - PROCESSO Nº 19.640/10 (Apenso os processos nº 20.734/10, 24.180/10,
32.225/10 e 14.386/10)- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: PIRES
TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta
anexada ao Processo Administrativo n.º 19.640/10 (Apenso aos Processos nº 20.734/10, 24.180/10, 32.225/
10 e 14.386/10) a fornecer ao CONTRATANTE  01 (um) jogo de brocas de vídea/concreto (5, 6, 8, 10 e
12mm), 01 (um) jogo de brocas para aço (5, 6, 8 e 10mm), jogo de brocas para madeira (5, 6, 8 e 10mm),
20 (vinte) mdf pérola maiorca (183x275) 15mm, 08 (oito) mdf pérola maiorca (183x275) 6mm, 150 (cento
e cinquenta) dobradiças pressão caneca 35mm curva, 01 (uma) caixa de parafuso fixer c.c. 3.5x16 (caixa
com 1000), 60 (sessenta) puxadores alça com 96mm cinza, 05 (cinco) rolos de fita borda perola maiorca de
22mm x 50mts, 02 (dois) rolos de fita borda pérola maiorca de 35mm x 50mts, 04 (quatro) cola contato 2,8
kg (kisafix), 04 (quatro) cola branca extra 1kg (killing), 02 (duas) caixas de parafusos fixer c.c. 4.0x45
(caixa com 500), 01 (uma) caixa de parafuso fixer c.c. 4.0x50 (caixa com 500), 01 (uma) bucha s-8, (01)
uma caixa de parafusos fixer c.c. 5.0x60 (caixa com 200), 10 (dez) litros de thinner, 22 (vinte e duas)
corrediças de gaveta 35cm bca, 01 (uma) serra circular com 36 dentes 10” videa, 01 (uma) broca chata
35mm, 01 (uma) broca ar 3/8”, 03 (três) brocas ar 4mm, 03 (três) brocas ar 5mm e 03 (três) brocas ar 6mm,
melhor descrito no Anexo I do Edital nº 005/11.– PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 4.200,00 –
MODALIDADE:  Pregão Eletrônico nº 002/11 – PROPONENTES: 03 – ASSINATURA: 05/05/2.011,
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 6.365/11 – PROCESSO Nº 20.914/2.010 (e_doc. n° 15.041/11) – CONTRATANTE:
Município de Bauru – CONTRATADA: EMPRESA GELSAM COMERCIAL LTDA – ME – OBJETO: A
CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE 02 (DOIS) PROJETORES 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. – PRAZO: 12 (doze) meses – VALOR TOTAL:-
R$ 2.990,00 – MODALIDADE: Pregão Presencial nº 53/10 - PROPONENTES: 07 – ASSINATURA:
26/04/2.011 , de acordo com o artigo 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993.

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora do Centro Educacional de Jovens e Adultos convoca os associados da APM à comparecerem à
Assembléia Geral para eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal. A primeira chamada será no dia 26/05/2011, quinta-feira, às 08h00, no CEJA- Unidade III – Pólo
Redentor/Carolina, sito à rua Olavo Moura, 2-36, Jardim Carolina. Não havendo o comparecimento de
mais da metade dos associados, convocamos a Assembléia em segunda chamada para as 08h30, no mesmo
dia, local e data.
Bauru, 16 de maio de 2011.

CONTRATO Nº 6.382/11 - PROCESSO Nº 19.640/10 (Apenso os processos nº 20.734/10, 24.180/10,
32.225/10 e 14.386/10)- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: PIRES
TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta
anexada ao processo administrativo nº 19.640/10 (apenso aos processos nº 20.734/10, 24.180/10, 32.225/
10 e 14.386/10) a fornecer ao CONTRATANTE 04 (quatro) barras de apoio de 80 cm e 02 (dois) tampos de
mesa em granito cinza, melhor descrito no Anexo I do Edital nº 005/11 – PRAZO: 12 meses – VALOR
TOTAL: R$ 1.114,00 – MODALIDADE:  Pregão Presencial nº 002/11 – PROPONENTES: 03 –
ASSINATURA: 03/05/2.011, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5.901/10 - PROCESSO Nº 8.499/08 –
CONTRATANTE:- Município de Bauru – CONTRATADA: CONSTRUTORA RIO OBRAS COMÉRCIO
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – OBJETO:- O presente termo aditivo tem por objeto
alterar as disposições do item 2.1. da cláusula segunda do contrato original, a qual passa a ter a seguinte
redação“CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 2.1.O prazo
para o início da execução dos serviços será de 03 (três) dias corridos, contados a partir da expedição da
ordem de serviço e o de conclusão é de até 300 (trezentos) dias corridos”..- ASSINATURA:- 05/05/11.

Secretaria de Esportes e Lazer
José Carlos de Souza Pereira

Secretário

TERMO DE PERMISSÃO N° 556/11 - PROCESSO N° 9.662/00 – Ap. 50188/07 (capa) –
PERMITENTE: – MUNICÍPIO DE BAURU – PERMISSIONÁRIO: - MARIA DE FÁTIMA
MIQUELOTO FASSINA – OBJETO: O objeto da permissão de uso especial é um imóvel correspondente
a uma residência, na Rua Itororó, 12-92, Vila Razuk, nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, que se
encontra em bom estado de conservação, passando a posse à permissionária 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.

TERMO DE PERMISSÃO N° 558/11 - PROCESSO N° 13.109/08 –  PERMITENTE: – MUNICÍPIO
DE BAURU – PERMISSIONÁRIO: - JOAQUIM SERICO DE ALMEIDA – OBJETO: O objeto da
permissão de uso especial é um imóvel correspondente a uma residência, localizada na Rua Matheus Tarzia,
3-5, ao lado do Estádio Municipal Waldemar de Brito, nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, que se
encontra em bom 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: - 02/05/2011.

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

Notificamos do despacho o contribuinte abaixo relacionado:
Proc. 19439/11 – Ademar Homem da Costa Sobrinho.

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado(s) da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos da cláusula 3ª do respectivo Termos de Parcelamento
combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal nº 10645/08.
Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do
Código Tributário Nacional,prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos Termos da Legislação vigente:

Proc. 48312/08  - Isaulina Gomes dos Santos Correia.
Proc. 61115/05 – Roberto Fernandes Ribeiro;
Proc. 48905/08 – Aguinaldo Marcos da Silva;
Proc. 49014/08 – Marlene Dolores da Silva;
Proc. 49145/08 – Rosimary Aparecida Dias Pais;
Proc. 49152/08 – Alaor de Oliveira Filho;
Proc. 49155/08 – Maria Severina da Conceição;
Proc. 49163/08 – Alice Teodoro da Silva Santinho;
Proc. 49178/08 – Mutsumi Ianaba;
Proc. 49181/08 – Paulo Cesar Manso;
Proc. 49183/08 – Valter Guimarães de Souza;
Proc. 49185/08 – Noel de Carvalho;
Proc. 49224/08 – Hazor Dias Galvão;
Proc. 49227/08 – Manoel Zapater Rios;
Proc. 49233/08 – Jose Aparecido Moreno;
Proc. 49242/08-  Benedita Maria de Jesus;
Proc. 49244/08 – Rubivaldo Antonio Martins;
Proc. 49270/08 – Mariza Rabaldelli Canaver;
Proc. 49274/08 – Graziela Theodoro Francischinelli Diniz;
Proc. 49275/08 – Luis Antonio Alves Cossi;
Proc. 49277/08 – Ivo Vicente de Oliveira Junior;
Proc. 49282/08 – Herlen Kátia dos Santos Anjolim;
Proc. 49283/08 – Jorge Aparecido Ferreira de Oliveira;
Proc. 49318/08 – Claudia Aparecida dos Santos Almeida;
Proc. 49468/08 – Sidinei Gobbo Junior.
Proc: 39544/08 – Cristiane C. Lemos Tanaka;
Proc: 41583/08 – Eletice Gomes de S. Feitoza;
Proc: 46274/08 – Sebastiao J.O Campos;
Proc: 46364/08 – Geruza Galino da Silva;
Proc: 47653/08 – Valter Dutra Pereira;
Proc: 47710/08 – Silvio Carvalho de Lima;
Proc: 47712/08 – Vanessa Fernandes;
Proc: 47717/08 – Aparecida Josefa de L. Caires;
Proc: 47727/08 – Joao Jose Luiz;
Proc: 47743/08 – Maria Nilce B. Dos S. Fernando;
Proc: 47778/08 – Nadir Alexandre;
Proc: 47810/08 – Pedro Delchiaro Filho;
Proc: 48071/08 – Paulo Cesar Y. Nakayama;
Proc: 48089/08 – Washington dos Santos Vianna;
Proc: 48096/08 – Maria Jose Andrade de Souza;
Proc: 48099/08 – Alice Osti da Silva;
Proc: 48177/08 – Geni Inez Bueno;
Proc: 48267/08 – Andre Luiz Ramos;
Proc: 48292/08 – Adelson Eduardo Ramos;
Proc: 48499/08 – Maria Ap. Coelho;
Proc: 48522/08 – Nayla Rosa Cianci;
Proc: 48530/08 – Paulo Roberto de Oliveira;
Proc: 48546/08 – Hermes Gourlat Junior.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av.
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no Prazo de 30(Trinta) dias, a
partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos Administrativos
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos
legais, nos termos do artigo nº 270 do Decreto Municipal Nº 10.645/08.

Proc. 49213/08 – Edna Roversi Rinaldi;
Proc. 49289/08 – Jerônimo Luiz Graciano Neto;
Proc. 49322/08 – Gilberto de Jesus;
Proc: 20913/08 – Neide Ferreira Valdez;
Proc: 48104/08 – Roseli do Nascimento Boffetti;
Proc: 48140/08 – Maria America Costa;
Proc: 48488/08 – Osmir Barbosa;
Proc: 48534/08 – Edson Anaia Martins.

DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA RECEITAS MOBILIÁRIAS
CARLA GIOVANA MENDES SPINLLA

DIRETORA DA DIVISÃO DE D.D.A- REC. MOBILIÁRIAS

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. 49428/08  - Microzapp Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda.
Proc. 49278/08 – Paulo Roberto Canaver;
Proc. 49303/08 – Jose Romero dos Santos Lima Bauru.
Proc: 47293/08 – Paulo Afonso C. G Fraga;
Proc: 47590/08 – Takeo Saito;
Proc: 47812/08 – Frederico Rossini.
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Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av.
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no Prazo de 30(Trinta) dias, a
partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos Administrativos
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos
legais, nos termos do artigo nº 270 do Decreto Municipal Nº 10.645/08.

Proc: 21412/08 – Leonice Clemente Amorim de Jesus.

    DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

PROCESSO       NOME                VALOR
37060/2009 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA R$ 7.642,72
5066/2011 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO – ACAÊ R$ 60.000,00
10325/2011 ASSOCIAÇÃO EMP. TRANSP. COLET. URB. PASSAG. BRU R$ 26.397,00
3211/2008 ASSOCIAÇÃO EMP. TRANSP. COLET. URB. PASSAG. BRU R$ 378,00
30051/2010 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 504,00
10823/2003 BANDA MUNICIPAL DE BAURU R$ 4.240,00
34247/2010 BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME R$ 810,00
40832/2009 CARDOSO & CARDOSO COM. DE FRUTAS E LEG. LTDA R$ 1.779,10
40832/2009 CARDOSO & CARDOSO COM. DE FRUTAS E LEG. LTDA R$ 63,36
40832/2009 CARDOSO & CARDOSO COM. DE FRUTAS E LEG. LTDA R$ 459,00
40832/2009 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 66,10
40832/2009 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 12,60
40832/2009 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 17.759,11
30051/2010 CIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 862,40
45694/2010 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA  E LUZ R$ 3.543,34
44427/2010 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA  E LUZ R$ 1.783,39
20533/2011 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA  E LUZ R$ 6.049,34
20542/2011 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA  E LUZ R$ 1.575,31
20543/2011 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA  E LUZ R$ 1.167,87
21839/2011 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA  E LUZ R$ 4.878,06
27140/2010 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA  E LUZ R$ 48.487,35
51112/2010 COMUNIDADE BOM PASTOR R$ 17.093,75
10561/2009 CONSTRUTORA RIO OBRAS COM.  MAT. P/ CONST.  LTDA R$ 76.316,83
13257/2010 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV. URB. E RURAL DE BRU R$ 15.155,75
49637/2010 EQUIPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA R$ 12.410,22
49637/2010 EQUIPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA R$ 3.528,30
49637/2010 EQUIPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA R$ 705,66
47468/2010 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 24.640,00
24747/2010 FCV INDÚSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA R$ 5.565,25
7314/2011 FUNDAÇÃO INÁCIO DE LOYOLA R$ 60.000,00
18650/2011 HUMANA SERVICE SEERV. MPED. E NUTRICIONAIS LTDA R$ 2.760,00
7298/2010 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A R$ 16.790,00
9888/2010 LABORIS FARMACÊUTICA LTDA R$ 4.653,00
30153/2009 LOJAS COLOMBO S/A R$ 1.827,20
30153/2009 LOJAS COLOMBO S/A R$ 6.201,20
36848/2010 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA R$ 758,44
36848/2010 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA R$ 487,54
47468/2010 MED CENTER COMERCIAL LTDA R$ 12,48
9888/2010 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 352,80
30051/2010 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 11.310,60
3285/2011 ONG DE EDUC. CUL. ESP. E LAZER – PEREFERIA LEGAL R$ 60.000,00
6991/2004 ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL R$ 6.890,00
26720/2010 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA ME R$ 292,50
49990/2010 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS R$ 40,70
10956/2009 PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA R$ 7.939,04
17099/2011 RONDON SARAIVA PINTO ME R$ 6.555,00
54337/2010 SHARK MÁQUINAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA R$ 240,00
38356/2009 SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA R$ 262,05
38356/2009 SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA R$ 262,82
47444/2010 THE SOM ACESSÓRIOS P/ AUTOS LTDA ME R$ 879,00
34241/2010 TROPICS COMERCIAL LTDA R$ 22.200,00
28066/2010 UNICOATINGS COMERCIAL LTDA EPP R$ 2.551,82
9888/2010 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 4.130,00
24441/2009 ZENARO & CIA LTDA ME R$ 45,00
50153/2010 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO - ACAÊ R$ 3.768,75
50153/2010 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO - ACAÊ R$ 2.198,25
50154/2010 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CANÁ R$ 2.198,25
50225/2010 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. - APAE R$ 3.660,00
50245/2010 CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS R$ 2.512,50
50176/2010 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - COLMEIA R$ 1.256,25
50214/2010 PEQUENOS OBREIRO DE CURUÇÁ - POC R$ 6.281,25
50261/2010 SOCIEDADE P/ REAB. E REIT. DO INCAPACITADO - SORRI R$ 3.245,00
41298/2010 SOCIEDADE P/ REAB. E REIT. DO INCAPACITADO - SORRI R$ 60.261,52

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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

                                                       PORTARIA Nº 016/2011

VALCIRLEI GONÇALVES DA SILVA, Secretário Municipal do Meio Ambiente, no uso
de suas atribuições legais, RESOLVE:

Em conformidade com o DECRETO Nº 10.088 DE 20 DE SETEMBRO DE 2005, autorizar
os servidores abaixo relacionado para dirigir as viaturas que pertencem a Secretaria do Meio Ambiente
por um período de 06 (seis) meses, com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência,
aferida no momento da utilização, dos servidores ocupantes de cargo de motorista.

Paulo Felício Moreira – Matrícula 14.484
Luiz Carlos de Almeida Neto – Matrícula 23.094
Astélio Ferreira de Moura – Matrícula 14.536
Luiz Antonio da Silva Pires – Matrícula 12.863
Wilson Roberto Mantovani – Matrícula 27.813
Gilda Maria Scalfi Carvalho – Matrícula 20.641
Paulo Juarez Rodrigues – Matrícula 14.995
Hélio da Cruz – Matrícula 29.365
Alessandra Célia Pinezi – Matrícula 29.903
Renato Theodoro Delgado – Matrícula 30.493
Bauru, 17 de Maio de 2011.

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”.

DARA - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

SEGUE ABAIXO, A RELAÇÃO DAS EMPRESAS QUE SOLICITARAM DESTA SECRETARIA,
ANÁLISE TÉCNICA COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE CADASTRO/
LICENCIAMENTO AMBIENTAL E/ OU DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA NO PERÍODO DE
10/05/11 À 13/05/11.

SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

PROCESSO INTERESSADO
22654/11 NOVACLIMATICA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
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SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (RENOVAÇÃO)
PROCESSO INTERESSADO
43816/05 TÂNIA REGINA BOEING ME
2826/07 MARIA ERONI NEVES ME
6138/07 DANIEL JACOB BOCK BITENCOURT ME

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
PROCESSO INTERESSADO
18326/08 MARCIA APARECIDA FERREIRA SILVA ME
33406/08 KARLA MOREIRA MARQUES ME
17829/10 LUIZ ROGÉRIO BATISTA DE OLIVEIRA ME
19866/10 BORGES E DOMINGUES MINIMERCADO LTDA ME
52468/10 HORIUCHI & CIA LTDA ME

SEGUEM ABAIXO, DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA E LICENÇAS AMBIENTAIS EXPEDIDAS
NO PERÍODO DE 11/05/11 À 13/05/11.
EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

Processo Cadastro Interessado
22654/11 5024 NOVACLIMATICA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (RENOVAÇÃO)
Processo Cadastro Interessado
11018/04 1924 OLIMPIO AKIO YAGI BAURU ME
6302/06 128 LUIZ CARLOS DE ARAUJO PADARIA ME
40402/06 680 RESTAURANTE E LANCHONETE SABOR DA CASA BAURU LTDA ME

EMISSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Processo Cadastro Interessado
18436/06 3485 PAULO SÉRGIO ANDREJEVAS
41664/09 4962 DANIEL TREVISAN MORETTI ME
43146/09 4971 MONTEIRO & MONTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
1287/10 4932 MODOLIN CHIES & CIA LTDA EPP
12451/10 4963 HERMES DE FATIMA SOARES JUNIOR ME
17822/10 4986 J. R. MELGAR MATSUMOTO WATANABE ME
24790/10 4994 JAQUELINE TEIXEIRA CARVALHO ME
27950/10 4965 MINERVA S.A.
45442/10 5001 C. R. FRANCELOZO ME
48474/10 4942 RAFAEL FRANCISCO MATIAS ME

SEGUE ABAIXO, A EMPRESA QUE PELO FATO DE SUA ATIVIDADE NÃO ESTAR
RELACIONADA NO ANEXO I, DA LEI 4362/99 QUE DISCIPLINA O CÓDIGO AMBIENTAL DO
MUNICÍPIO DE BAURU, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO
VIGENTE, NÃO SERÁ LICENCIADA, PORÉM, FICA CADASTRADA.

Processo Cadastro Interessado
52188/07 4399 CARLOS DUCHATSCH

BAIXA DE CADASTROS E ARQUIVAMENTO DOS MESMOS

A PARTIR DESTA DATA, PROCEDE-SE BAIXA DO CADASTRO N.º 3561 QUE CONSTA NO
PROCESSO N.º 23584/06 DA EMPRESA: R. G. DOS SANTOS ZANETA ME LOCALIZADA NA AV.
ELIAS MIGUEL MALUF, 4-38 – VILA INDUSTRIAL , POIS, FOI CONSTATADO O
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DESSA EMPRESA, NESSE LOCAL.

A PARTIR DESTA DATA, PROCEDE BAIXA DO CADASTRO N.º 3663 QUE CONSTA NO PROCESSO
N.º 29960/06 DA EMPRESA: E. M. SALVATTI RECICLÁVEIS ME LOCALIZADA NA AV. ELIAS
MIGUEL MALUF, 3-40 – VILA INDUSTRIAL, POIS, FOI CONSTATADO O ENCERRAMENTO DAS
ATIVIDADES DESSA EMPRESA, NESSE LOCAL.

A PARTIR DESTA DATA, PROCEDE-SE BAIXA DO CADASTRO N.º 4128 QUE CONSTA NO
PROCESSO N.º 28254/07 DA EMPRESA: JAIR FERREIRA ROCHA LOCALIZADA NA RUA JULIO
FERNANDES, 5-12 – VILA INDUSTRIAL, POIS, FOI CONSTATADO O ENCERRAMENTO DAS
ATIVIDADES DESSA EMPRESA, NESSE LOCAL.

A PARTIR DESTA DATA, PROCEDE-SE BAIXA DO CADASTRO N.º 4380 QUE CONSTA NO
PROCESSO N.º 49986/07 DA EMPRESA: A. C. M. DE A. ACOSTA ME LOCALIZADA NA AV.
CASTELO BRANCO, 19-67 – VILA PAULISTA, POIS, FOI CONSTATADO O ENCERRAMENTO
DAS ATIVIDADES DESSA EMPRESA, NESSE LOCAL.

A PARTIR DESTA DATA, PROCEDSE BAIXA DO CADASTRO N.º 4417 QUE CONSTA NO
PROCESSO N.º 3718/08 DA EMPRESA: GINHITI SAWAHI BAURU ME LOCALIZADA NA AV.
ELIAS MIGUEL MALUF, 3-76 – VILA INDUSTRIAL, POIS, FOI CONSTATADO O
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DESSA EMPRESA, NESSE LOCAL.

Secretaria dos Negócios Jurídicos
Maurício Pontes Porto

Secretário

CONTRATO Nº 6.388/11 - PROCESSO Nº 22.798/07 – Ap. ao 22.807/07 (capa) - CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: EMPRESA REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA
- OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE, 01 (uma) assinatura, com edições
diárias, do JORNAL BOM DIA, 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 22.807/07:.– PRAZO: 12 meses – VALOR
TOTAL: R$ 273,00 – 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 Obras
Eliseu Areco Neto

 Secretário

ADITIVO AO CONTRATO Nº 5.696/09 – PROCESSO Nº 330/09– CONTRATANTE:- Município de
Bauru – CONTRATADA: CENTRO-OESTE ASFALTO LTDA – OBJETO:- As partes resolvem alterar o
item 1.2 da Cláusula Primeira, para acrescer 06 (seis) meses ao prazo contratual, passando dos atuais 24
(vinte e quatro) meses para 30 (trinta) meses.. - ASSINATURA:- 05/05/11.

ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.129/10 – PROCESSO Nº 15.380/11 ap. 23.859/10 (capa) –
CONTRATANTE:- Município de Bauru – CONTRATADA: CIMENTO RIO COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - OBJETO:- Em função do realinhamento
de preços concedido a partir de 28 de março de 2.011, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato, as partes resolvem alterar o valor unitário das sacas de cimento de 50 kg CP II 32, referente ao
saldo de 5.270 sacas de cimento, passando de R$ 17,53 (dezessete reais e cinquenta e três centavos) para
R$ 18,58 (dezoito reais e cinquenta e oito centavos), acrescendo ao valor do contrato R$ 5.533,50 (cinco
mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta centavos). Considerando o realinhamento discriminado na
cláusula 1, a fim de acrescer ao valor do contrato R$ 5.533,50 (cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e
cinquenta centavos), passando o valor total do contrato de R$ 175.300,00 (cento e setenta e cinco mil e
trezentos reais) para R$ 180.833,50 (cento e oitenta mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos),
razão pela qual o item 4.1. da cláusula quarta do contrato original passa a ter a seguinte redação: “4.1. O
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela compra do objeto descrito na cláusula primeira a importância
de R$ 180.833,50 (cento e oitenta mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), que será
suportada pela DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ficha n° 262 – 3.3.90.30.99.15.451.0014.2039, Ficha n°
263 – 3.3.90.30.99.15.451.0015.2040 e Ficha n° 218 – 3.3.90.30.99.15.451.0015.2042 – Secretaria
Municipal de Obras – ASSINATURA:- 05/05/2.011.

Secretaria de Planejamento
Rodrigo  Riad Said

Secretário
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO - COMÉRCIO

RESOLUÇÃO 05/11
                       Arq°. Rodrigo Riad Said, Secretário Municipal de Planejamento, no uso de suas atribuições
legais, CONSIDERANDO:
                        A- Que a empresa ROSIANE COMUNIAN PEDROSA MININI BAURU - ME, CNPJ
03.483.202/0001-20, Inscrição Municipal 510015, desenvolve a atividade de Bar e Lanchonete, à Rua
Newton Prado, n° 6-26, Térreo, Bairro Jd. Ana Lúcia, irregularmente, visto não preencher os requisitos
legais para funcionamento especialmente os constantes na Lei 1929/75 (Atividade Principal) ;
                       B- Que recebeu o Auto de Infração n° 47/11 (atividade principal), pois, mesmo após
ciência dada através da notificação nº 65308, que deveria regularizar a atividade, constatou-se que a
mesma não acatou tal determinação.
                       Determina a INTERDIÇÃO DAS ATIVIDADES sito à Rua Newton Prado, n° 6-26/
Térreo, Bairro Jd. Ana Lúcia, para atividades de Comércio de Gás Liquefeito de Petróleo, dando
ciência ao responsável que, havendo descumprimento da presente resolução, serão adotadas Sanções
Administrativas e Judiciais cabíveis.

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº 289/2011 (05/05/11), referente ao processo 40436/2009, a empresa

M. A. M. Tareskevitis, Rua Carlos Marques, nº 15-58, Bela Vista, Bauru/SP, 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 Bar desenvolvida. (Recusou-se
a assinar, mas recebeu uma via)
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AUTO DE INFRAÇÃO Nº 111/11
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, às vinte e três horas

e trinta minutos, à Rua Virgílio Malta, nº 8-70, no Bairro Centro, verificando que o senhor Djalma Duarte
Gonzaga, está exercendo irregularmente a atividade de MÚSICA, mesmo após ciência dada através da
Advertência nº 32 (29/04/11), de que o estabelecimento não preenche os requisitos da Lei 3896/95,  não
acatou tal determinação, infringindo assim o disposto no Artigo 4º, dando cumprimento ao Artigo 5º, Inciso
II da Lei 3896/95, lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$1.504,40 (Um mil e
quinhentos e quatro reais e quarenta centavos).

Secretaria de Saúde
José Fernando Casquel Monti

Secretário

PORTARIA Nº 78/2011
O Secretário Municipal de Saúde, Dr. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI, no uso das suas

atribuições legais, em especial aquelas que lhe são conferidas pelo Decreto 6618 de 27/05/93, Resolve:
Com base no Decreto nº 10.088 de 20 de setembro/2005, autorizar o servidor abaixo, a conduzir

viaturas da Secretaria Municipal de Saúde no período de 02/05/2011 a 06/06/2011, tendo em vista que o
mesmo está substituindo o mecânico do PS Central.
· Francisco Bezerra de Amorim, RG 30.833.256-8, CNH 01500411424

Bauru, 11 de maio de 2011.
Dr. José Fernando Casquel Monti

Secretário Municipal de Saúde

  PUBLICAÇÃO DE 17/05/11 A 18/05/11
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
41441/05 DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA
4588/11 LEMA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME
41976/10 SINÉIA DUARTE SIQUEIRA ME
54782/10 MASAMI ENOKI – ME
5916/10 PEREIRA GODOI E CIA LTDA – ME
44251/10 M. DELGADO HERNANDES ME
54777/10 SIMONE SILVA SANTOS
51177/10 LILIAN SOUZA KRETTER DE CAMARGO
37524/10 M.A. GABARRONA ME
33606/10 LUIS VENANCIO DE PAULA ME
47510/09 GUGA DE BAURU COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME
13816/06 GALVÃO E BUZZO LTDA ME
53734/10 LUCIANA MARIA DA SILVA FERREIRA
47570/10 MICHIKO SHIOZAKI FAVARETTO
45929/10 PASTELARIA BATISTA DE CARVALHO LTDA ME
18983/01 GIOCONDO JOÃO JUNIOR  - BAURU ME
34806/01 GIOCONDO JOÃO JUNIOR  - BAURU ME
4638/11 S.A.M. CARRERO PASTELARIA – ME
9805/11 JONAS CORINGA DA SILVA BAR ME
46549/09 CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA
53105/10 SUKEST INDUSTRIA DE ALIMENTOS E FARMA LTDA
15499/10 MARIA ESTER GARRUCHO ME
28619/10 ALESSANDRA BAPTISTA HERNANDES ME
52942/10 ALBUQUERQUE E HAYATA LTDA – ME
16269/10 MARIA  SOCORRO DOS SANTOS
13595/10 JEFFERSON APARECIDO GOMES MERCEARIA ME
13399/10 FLORENTINO & FRANCISCO BAURU LTDA – ME
18155/10 SUPERMERCADO SÃO JOSÉ DE BAURU LTDA
40645/10 LUANA FERREIRA DA SILVA – ME
4753/10 JOELISA PEDROSO CUBA
17083/11 SILENE REGINA SIMPRIANO DA SILVA
46369/09 LEILA IDALGO LOPES BAURU ME
5882/11 MONICA APARECIDA BESSA ME
55319/10 MANOEL DE AGUIAR PEDROZO – ME
2580/11 NABAS & ALMEIDA DROGARIA LTDA – ME
1445/11 FARMACENTRO BAURU LTDA
13935/11 M.N.L. DE MATOS ME
38494/10 SERVIMED COMERCIAL LTDA
6733/11 FERNANDES & CANO DROGARIA LTDA – ME
161/11 NIVALDO GOMES BAURU LTDA – ME
39163/10 ALMEIDA & TROIZI AGROPECUÁRIA LTDA – ME
10164/11 INES APARECIDA NUNES VIEIRA – ME
6590/11 SALGUEIRO RESTAURANTE LTDA – ME
4642/11 S.A.M. CARRERO PASTELARIA – ME
47661/10 S.A.M. CARRERO PASTELARIA – ME
42310/10 RONIE CARLOS DOS SANTOS  PLANELES ME
42307/10 RONIE CARLOS DOS SANTOS  PLANELES ME
42309/10 RONIE CARLOS DOS SANTOS  PLANELES ME
21776/10 RONIE CARLOS DOS SANTOS  PLANELES ME

20531/11 TRANSPORTADORA MAXIMINO LTDA – EPP
6132/11 CENTRO AUTOMOTIVO ELEFANTINHO LTDA
50790/10 M.I.S. DA SILVA BAURU ME
4601/11 LUIS ANTONIO VIEIRA
9871/11 MARCELO JOSÉ ARANTES ME
3207/08 MAURO GARGIONI PINTO BAURU – ME
40695/10 LUCIANA DA SILVA ZACARIAS ME
3353/11 ALEXANDRE RICARDO DE MOURA VIEIRA
51827/10 S.B.A. DIONISIO – ME
37189/10 PRAIAMAR  INDUSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
7834/11 BATERIAS CRAL LTDA
54761/10 S. ANTUNES DE MACEDO ME
49117/10 RENATA  MATTOS PEREIRA BUCCALON – ME
18625/11 RICARDO DE JESUS ARANTE ME
54620/10 VANDA MARIA SEABRA DE OLIVEIRA ME
29893/10 M.I. DA CONCEIÇÃO SOUZA BAURU ME
40866/09 DAYSA DE LUNA CAMPOS ME
49043/10 JONAS CURINGA DA SILVA BAR – ME
44397/10 AUMA – COMÉRCIO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA VENDAS DE

PRODUTOS LTDA - ME
31990/09 MAURO VILLELA  MACHUCA - ME

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
20642/11 ATHENA GABRIEL VAZ ME 60 10470/E-1
22253/11 LONG LIFE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 90 11290/E-1
22252/11 LONG LIFE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 90 11289/E-1
18966/11 LONG LIFE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 60 11218/E-1
18963/11 LONG LIFE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 60 11219/E-1
20632/11 JOSLAINE DISTASSI ME 30 11513/E-1
21337/11 LURI ALIMENTOS LTDA – ME 30 11449/E-1
21282/11 CEREALISTA FRUTOS DA TERRA LTDA – ME 90 10895/E-1
21305/11 G.C. DA FONSECA CONVENIÊNCIAS ME 30 11480/E-1
22417/11 GIOVANNI ANDRÉ DE SOUZA 90 10303/E-1
22415/11 GIOVANNI ANDRÉ DE SOUZA 30 10319/E-1
22390/11 VALENTIM E VALENTIM COMÉRCIO

DE PIZZAS LTDA ME 60 11494/E-1

COMUNICAÇAO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE
ADVERTÊNCIA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
13413/10 WANDER GRASSI GOMIDE ME 4086/E-1

COMUNICAÇAO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE  MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

14368/11 BUENO E VERSIGNASI DOCERIA LTDA – EPP 4710/E-1
14366/11 BUENO E VERSIGNASI DOCERIA LTDA – EPP 4712/E-1
33807/10 S.K. OSHIRO -  ME 5268/E-1
10609/11 CONSTRUSOLA CONSTRUÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 7320/E-1
16575/11 VALDELINA ZAGO BAPTISTA DE  CARVALHO ME 4563/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE  MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
170/10 LUIZ CARLOS DE ARAUJO PADARIA ME 0373/E-1/C-1

RECURSO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA NÃO APRECIADO
POR NÃO CABER RECURSO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
54460/10 DROGANOVA BAURU LTDA 0766/E-1/C-1

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 15287/99
INTERESSADO DROGARIA DROGALARA LTDA  - ME
REQUERENTE DANIELA MARIA VIVAN CESARIO
CPF 180.841.318-00
CRF/SP 25.205

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 10133/09
INTERESSADO LEOPOLDO & RIBEIRO LTDA – ME
REQUERENTE JULIELE DOS REIS
CPF 324.201.338-70
CREFITO/SP 19.359

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 11449/06
INTERESSADO BOTICA PVA FARMÁCIA E DROGARIA LTDA – EPP
REQUERENTE FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MEIRELLES
CPF 258.153.688-81
CRF/SP 36.973
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PROCESSO 17464/11
INTERESSADO SIGNORINI & SGORLON DROGARIAS LTDA – ME
REQUERENTE GISLEIDE MARIA MOSELA VERALDO
CPF 223.528.758-11
CRF/SP 50.702

AUTORIZAÇÃO VS 02/11

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA, HELOISA FERRARI
LOMBARDI, COMUNICA QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO RELACIONADO
FOI AUTORIZADO A FAZER ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS PARA REGISTRO
DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL, E
ENTORPECENTES DA PORTARIA SVS/MS 344/98, ATRAVÉS DE SISTEMA
INFORMATIZADO.
PROCESSO 14529/99
RAZÃO SOCIAL FARMACENTRO BAURU LTDA
ENDEREÇO RUA GUSTAVO MACIEL Nº 21-63
CNPJ 59.146.514/0003-64
RESPONSÁVEL

TÉCNICO SHIRLEY RIBEIRO DA SILVA
CRF/SP 19.341

ERRATAS:

PUBLICADO EM D.O. EM 12/05/2011

ONDE SE LÊ:
RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
15024/11 EVA LUCHETI ROSA 45 10451/E-1

LEIA-SE:
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
15024/11 EVA LUCHETI ROSA 10451/E-1

CONTRATO Nº 6.381/11 - PROCESSO N° 4.189/11 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU -
CONTRATADA: FRESCAR COMÉRCIO SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA - OBJETO: A
CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo n°
4.189/2011, a fornecer ao CONTRATANTE 05 (cinco) cortinas de ar de 0,90m, 03 (três) cortinas de ar de
1,20m e 01 (uma) cortina de ar de 1,50m com fornecimento de mão de obra para a instalação, conforme
Anexo I do Edital n°13/2.011 – PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 10.340,00 – MODALIDADE:
Carta Convite 007/11, conforme art. 22, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 – PROPONENTES: 01 –
ASSINATURA: 03/05/2.011, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Seção III
Editais

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/11 - PROCESSO Nº 48.361/2010 - CONTRATANTE:-
MUNICIPIO DE BAURU – CONTRATADA: GRÁFICA COELHO BAURU LTDA - EPP – Objeto:
CONFECÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 37.100(trinta e sete mil e cem)
UNIDADES DE CARTÕES DE VISITA, - Interessada: Gabinete do Prefeito, Corpo de Bombeiros e
demais Secretarias Municipais, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Processo Administrativo
n.º 48.361/10, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente
anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 01 - CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA
Item 1 - Cartão de visita, impresso em papel reciclado 240g/m², 4 cores, tamanho 9,5cm X 5,5cm, valor
unit. R$ 0,11.
PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/11 – ASSINATURA:- 11/05/
2011 – VALIDADE: 10/05/2012.
Bauru, 18/05/2012 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
Edital n.º  062/2011 – Processo n.º 7336/2011 Apensado Proc. nº 8389/2011– Modalidade: Pregão
Presencial nº 040/2011 – TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA
A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EXERCÍCIO DO IDOSO E PARQUE INFANTIL. – Interessadas:
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Secretaria Municipal do Bem Estar Social. Data do Recebimento
dos envelopes e sessão do pregão 02/06/2011 às 09h00 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 01/06/2011
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, 18/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAURU – Edital 054/2011- Processo n.º 083/2011 Modalidade: Pregão Presencial n.º 017/2011 – TIPO
MENOR PREÇO (POR LOTE) - Objeto: AQUISIÇÃO ESTIMADA (ANUAL) DE 92.355 Kg
(NOVENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQÜENTA E CINCO QUILOS) DE AÇUCAR
REFINADO, 121.306 Kg (CENTO E VINTE E UM MIL, TREZENTOS E SEIS QUILOS) DE
ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, 121.740 Kg (CENTO E VINTE E UM MIL,
SETECENTOS E QUARENTA QUILOS) DE LEITE EM PÓ – Interessadas: Todas as Secretarias,
Gabinete do Prefeito e 12º Grupamento de Bombeiros. Notificamos aos interessados no processo licitatório
epigrafado que o julgamento e a classificação havido foi devidamente Adjudicado pelo pregoeiro em 09/
05/2011 e Homologado em 16/05/2011 pelo Prefeito Municipal ás empresas:
LOTE 1 - 92.355 Kg (NOVENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO QUILOS)
DE AÇÚCAR REFINADO.
EMPRESA: MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTO LTDA.
Item 01- Açúcar refinado: 92.355Kg – marca COMETA – valor unit. R$ 1,67 - Valor total do lote R$
154.232,85.
LOTE 2 - 121.306 Kg (CENTO E VINTE E UM MIL, TREZENTOS E SEIS QUILOS) DE
ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO.
EMPRESA: RHINO PARTICIPAÇÕES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
Item 01 - Achocolatado em pó instantâneo. 121.306 Kg – marca SUSTENTARE – valor unit. R$ 5,20 -
Valor total do lote  R$ 630.791,20.
LOTE 3 - 740 Kg (CENTO E VINTE E UM MIL, SETESSENTOS E QUARENTA QUILOS) DE
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO.
EMPRESA: MILK VITA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Item 01 - Leite em pó integral instantâneo. 121.740 Kg – marca ROMANO – valor unit. R$ R$ 9,50 - Valor
total do lote R$ 1.064.007,00.
Bauru, 18/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAURU – Edital 061/2011 - Processo n.º 53.854/2010 Modalidade: Pregão Presencial n.º 020/11 –
TIPO MENOR PREÇO - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA – Interessada: SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que
o julgamento e a classificação havido foi devidamente Adjudicado pelo pregoeiro em 10/05/2011 e
Homologado em 16/05/2011 pelo Prefeito Municipal á empresa: GATTO & SILVA SEGURANÇA E
VIGILANCIA LTDA, valor mensal da contratação: R$ 31.999,33 – total anual: R$ 383.991,92
Bauru, 18/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE INABILITAÇÃO E PRAZO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital
n.º 097/2011 – Processo n.º 46.630/2010 - Modalidade: Convite n.º  023/2011 – Objeto: CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO DE 23,10M² DE DIVISÓRIAS, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA NA EMEII DALVA DE FREITAS FERRAZ
COSTA - Interessada: Secretaria Municipal da Educação. A Comissão Permanente de Licitação, da Secretaria
Municipal de Educação, analisando a documentação apresentada decide: Inabilitar a empresa DIVISÓRIA
BAURUPLAC LTDA, por ter apresentado Certidão de Regularidade do FGTS vencida e por não apresentar
a Certidão Negativa Mobiliaria Municipal, contrariando as exigências do subitem 5.1.1.2, alíneas “b e d”.
Abre-se prazo de 03(três) dias úteis, nos termos do § 3º do artigo 48 para que a empresa apresente os
subitens acima mencionados, escoimada da causa que ensejou a inabilitação, conforme subitem 9.1.2.2 do
presente edital 097/11.
Bauru, 18/05/2011– Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU –
Edital nº 112/11 - Processo n.º 48.222/09 - Apensados os Processos nºs 2.699/10, 42.797/10, 7.254/11 e
7.258/11– Modalidade: Tomada de Preços nº 007/11 - REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
- TIPO MENOR PREÇO – Objeto: OBRAS DE REFORMA DOS PRÉDIOS DA “ESTAÇÃO
PAULISTA, EM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.258,10 M2, NA RUA AGENOR MEIRA S/Nº-BAURU/
SP E “ESTAÇÃO TIBIRIÇÁ”, EM ÁREA CONSTRUÍDA DE 347,47 M2, NA RUA ESPLANADA-
TIBIRIÇÁ/SP – Interessados: Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Cultura. Os interessados
em participar da presente licitação, deverão entregar os envelopes de habilitação e proposta até às 12:00
(doze horas) do dia 08/06/2011, na Sala de Reunião da Secretaria Municipal de Administração, sito na Av.
Dr. Nuno de Assis, 14-60, Jd. Santana. Sessão pública de abertura dos envelopes para o dia 08/06/2011
às 15:00(quinze horas), na Sala de Reunião da Secretaria Municipal de Administração, conforme endereço
acima. O edital de licitação poderá ser adquirido junto à Secretaria de Planejamento, até o dia 03/06/
2011, na Praça das Cerejeiras, nº 1-59 – 2º andar, a partir da primeira publicação do presente, mediante o
recolhimento de R$ 50,00 (cinqüenta reais) correspondente ao custo dos documentos constantes do edital.
Bauru, 18/05/11  – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 11.641/2011 – Modalidade: Carta Convite n.º SMS 016/2011 – Objeto: Aquisição de 800
(oitocentos) metros lineares de concertina, 1 (um) protetor perimetral, 1 (um) suporte de aço galvanizado,
1.600 (um mil e seiscentos) metros lineares de arame galvanizado, com fornecimento de mão de obra para
a instalação.. Aberto dia 04/05/2011 às 10h. A Comissão Permanente de Licitação resolve Classificar a
proposta de menor preço global apresentada, ficando assim:
ALGE METALURGICA LTDA.: Item 01 – Protetor Perimetral para o Centro de Controle de Zoonoses à
R$ 16.000,00 – Totalizando R$ 16.000,00. Valor dos Itens Ganhos: R$ 16.000,00.
Abre –se a contar desta data, prazo para eventuais Recursos, conforme Artigo 109 da Lei Federal n.º 8.666/
93.
Bauru, 18/05/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CANCELAMENTO DE PREÇO REGISTRADO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 09.888/2010 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 10/10 – Sistema Registro de Preços n.º SMS
07/10 por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição de vários medicamentos
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padronizados para atendimento aos serviços de atenção básica, atendimento especializado e atendimentos
de urgência e emergência. A Comissão Permanente de Licitação resolve: Cancelar o registro do item o item
137 - Bisnaga com no mínimo 45 g contendo 50 mg de Tiabendazol por grama de creme – Marca: Tiabiose
5%/Uci Farma- caixa c/01 tubo da empresa ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. visto tratar-se
de fato superveniente devidamente justificado. A íntegra da decisão da Comissão encontra-se na Divisão de
Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Saúde.
Bauru, 18/05/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros - Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE ABERTURA ENVELOPE PROPOSTA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 12.371/2011 – Modalidade: Carta Convite n.º SMS 017/2011 – Objeto: Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços gráficos para a confecção e elaboração de pastas com bolsa colada
para cursos e palestras no CEREST durante o ano de 2011. Notificamos aos interessados que o prazo para
Interposição de Recurso expirou-se em 16/05/2011. A Comissão Permanente de Licitação marcou a sessão
de abertura dos Envelopes/Propostas para o dia: 20/05/2011 às 15 h. O Envelope/Proposta da empresa
inabilitada encontra-se a disposição dos interessados na Divisão de Compras e Licitações, Rua José Aiello
n.º 3-30 ou pelo Fone (14) 3226-7472.
Divisão de Compras e Licitações, 18/05/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

Ata de Registro de Preços nº 05/11 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 24/11 - Processo nº 12.007/2011
– Objeto: aquisição estimada anual de 1200 (mil e duzentos) equipos para bomba de infusão para solução
parenteral branco e 400                (quatrocentos) equipos para bomba de infusão para solução parenteral
fotossensível com fornecimento EM REGIME DE COMODATO de 15 (quinze) Bombas de infusão
volumétrica peristáltica rotativa e ou linear. Proponentes num total de 05 empresas interessadas
CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 19/05/2011 -
Contratada:
LABOARTÓRIOS B. BRAUN S/A
Bauru, 18/05/2011 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

Ata de Registro de Preços nº 07/11 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 14/11 - Processo nº 14.551/2011
– Objeto: confecção estimada anual de 2000 (duas mil) camisetas em malha fria com PV. Proponentes
num total de 46 empresas interessadas CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01
(um) ano – Assinatura em 06/05/2011 -  Contratada:
DUCONTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MANUFATURADOS LTDA - EPP
Bauru, 18/05/2011 -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: 20.084/11 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 33/11 - por meio da INTERNET – Tipo
Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição de 209 (Duzentas e nove) perneiras de proteção. Data do
Recebimento das Propostas será até dia 01/06/2011 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 01/06/2011
às 9h.   Início da Disputa de Preços dia 01/06/2011 às 11h – Pregoeira: Maria Bernadete Soares. O Edital
completo e informações, poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua José Aiello nº 3-30,
fone (14) 3226-7472, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.com.br,
ID: 364958.
Divisão de Compras e Licitações, 18/05/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão 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 07/05/
2.011.
Processo nº 13.125/11 - Modalidade: Pregão Eletrônico – Objeto: aquisição de suplemento alimentar.
Onde se Lê:
ITEM 11 – Suplemento Alimentar em Pó – 1 a 10 anos, à R$ 8,72; Marca: Nutrimed/Nutri Infant;
Leia-se:
ITEM 11 – Suplemento Alimentar Liquido – 1 a 10 anos, à R$ 8,72; Marca: Nutrimed/Nutri Infant;
Divisão de Compras e Licitações, 18/05/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações - S.M.S.

Ata de Registro de Preços nº 06/11 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 12/11 - Processo nº 13.125/2011
– Objeto: aquisição de suplemento alimentar. Proponentes num total de 12 empresas interessadas
CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 13/05/2011 -
Contratadas:
ADRIANA FERRAZ BATISTA DE GODOY - EPP
CIRURGICA MAFRA LTDA
HUMANA ALIMENTAR DISTR. MEDICAMENTOS PRODS  NUTRICIONAIS LTDA
RICARDO RUBIO – ME
Bauru, 18/05/2011 -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: 20.935/11 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 31/11 – Sistema de Registro de Preço n°
16/11 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de
produtos de limpeza, higiene, descartáveis e utilidades domesticas. A Data do Recebimento das Propostas
será até dia 02/06/2011 às 8:30h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 02/06/2011 às 8:30h.   Início da
Disputa de Preços dia 03/06/2011 às 8:30h – Pregoeira: Evelyn Prado Rineri. O Edital completo e
informações, poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua José Aiello nº 3-30, fone (14)
3226-7472, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.com.br, ID: 364964.
Divisão de Compras e Licitações, 18/05/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br.
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

Seção IV
Autarquias e Empresa Pública

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.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO PI 4790, DE 22/12/2010.
Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressoras
multifuncionais, lacradas de fábrica e em linha de produção, além do fornecimento de todos os insumos
necessários, como toner, cilindros e lâmina, exceto papel, nas quantidades e especificações contidas no
Anexo I – Objeto do Edital (disponível em www.cohabbauru.com.br), bem como, assistência técnica/
manutenção (com fornecimento de peças e componentes).
INTIMAÇÃO: na sessão ocorrida em 16 de maio de 2011 foi declarada vencedora do certame a empresa
CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS LTDA, com o preço mensal de R$ 2533,00. Nesta mesma data
o processo foi HOMOLOGADO pelo Senhor Diretor Presidente.
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

COHAB - Companhia de Habitação
Popular de Bauru

Edison Bastos Gasparini Júnior
Diretor Presidente

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

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

Contrato nº 011/2011- DAE
Processo Administrativo nº 1427/2011 – DAE
Inexigibilidade de Licitação – art. 25 - Lei Federal nº 8.666/93.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Prominent Brasil Ltda.

DAE
Departamento de Água e Esgoto

André Luiz Andreoli
Presidente
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Objeto: Conserto de bomba de transferência de sulfato de alumínio, com fornecimento de peças e mão-de-
obra.  Equipamento: Von Taine 1820PP – nº de série: 2006040634 -  Marca: Prominent.
Nota de Empenho nº 1314, de 25 de abril de 2011, no valor de R$ 184,00 (Cento e oitenta e quatro reais)
e Nota de Empenho nº 1315, de 25 de abril de 2011, no valor de R$ 3.189,29 (Três mil, cento e oitenta e
nove reais e vinte e nove centavos).
Valor do Contrato: R$ 3.373,29 (Três mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos)
Assinatura: 25/04/2011.
Vigência do Contrato: 03 (três) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei Federal nº
8.666/93 e ulteriores alterações.

Rescisão Unilateral do Contrato n.º 059/2010-DAE
Processo Administrativo nº 2786/2010

Pregão Eletrônico nº 072/2010

Termo Rescisão Unilateral do Contrato n.º 059/2010
Processo Administrativo n° 2786/2010.
Pregão Eletrônico nº 072/2010.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica Ltda – anteriormente denominada Amanco
Brasil S/A.
Motivo: A rescisão se dá por culpa exclusiva da Contratada, em virtude da não entrega do laudo de inspeção
do material, o que afronta o item 3.3 da Cláusula Terceira combinado com o item 4.1 da Cláusula Quarta do contrato.
Penalidades: multa rescisória.
Base legal: art.77, art.78, inciso I, art.79, inciso I, todos da Lei 8.666/1993.
Assinatura: 12/05/2011.
Abre-se prazo para eventuais recursos nos termos da Lei nº 8.666/93 e ulteriores alterações, a partir desta data.

NOTIFICAÇÃO - DAE
Processo nº 2565/2011-DAE
Assunto: Ressarcimento de danos
Interessado: Denis Norton Damado
Decisão: Indeferido.
——————————————————————————————————————————

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

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 015/2011 - DAE
——————————————————————————————————————————
Processo Administrativo n.º: 1.085/2.011
Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º: 018/2.011
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: H. Aidar Pavimentação e Obras Ltda.
Objeto: Aquisição de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, de acordo com as quantidades e
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Lote 01 – Item 01:
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.
Valor total estimado: R$ 180.000,00.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses.
Assinatura: 16/05/2011
——————————————————————————————————————————

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru
Pça João Paulo II, s/n.º - Terminal Rodoviário

http://www.emdurb.com.br
Pabx : ( 14 ) 3233 9000

administracao@emdurb.com.br presidencia@emdurb.com.br
sistemaviario@emdurb.com.br limpezapublica@emdurb.com.br

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032306
Processo nº 7549/10     Pregão para Registro de Preços nº 031/10
Contratante: EMDURB. Contratada: SY YUHARA ME.
Objeto: 008 un. Vassourão de nylon com cabo.
Valor Total: R$ 38,64
Condições de Pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 09/05/11
Bauru, 19 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB

EMDURB - Empresa Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Rural

Antonio Mondelli Júnior
Presidente

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº  016/2010
Processo nº  1553/10      -    Pregão Presencial nº 006/10
Contratante: EMDURB. Contratada: RUBENS GOES JUNIOR ME.
Objeto: A EMDURB e a CONTRATADA de comum acordo aditam o contrato acima mencionado, com
fundamento no artigo 65, inciso I, “b” e § 1º, da Lei 8.666/93, objetivando o acréscimo em 14,285714% do
seguinte item:
Item 01: 001 un. Envelopamento de veículo – Kombi.
Valor unitário: R$ 1.000,00 (mil reais).
Valor Total: R$ 1.000,00 (mil reais).
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da realização dos serviços.
Fica pactuado entre as partes que as demais cláusulas constantes no Contrato em epígrafe, que não foram
atingidas por este aditivo, permanecem em pleno vigor.
Assinatura: 16/05/11
Bauru, 19 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 013/11
Processo nº 2130/11         -              Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratadas: TRANSURB – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS  DE
TRANSPORTES COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU SP.
Objeto: Estimativa de aquisição de vale transportes das linhas municipais urbanas, para atender os
funcionários da EMDURB, sendo:
Objeto: 146.000 un. Vale Transporte.
Valor unitário: R$ 2,10 (dois reais e dez centavos)
Valor Total Estimado: R$ 306.600,00 (trezentos e seis mil e seiscentos reais).
Vigência: 12 (doze)  meses.
Assinatura: 16/05/11
Base Legal art. 25, da Lei 8.666/93.
Bauru, 19 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032342
Processo n.º 9108/10   -   Pregão Presencial nº 001/11
Contratante: EMDURB. Contratada: MERCALF DIESEL LTDA.
Objeto: Lote 01- 003 un. Caminhão Toco 4 x 2 . Marca Iveco – Furo Euro Cargo 170E22 ATTACK.
Valor Unitário: R$ 141.500,00 (cento e quarenta e um mil e quinhentos reais).
Valor Total: R$ 424.500,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais).
Condições de Pagamento: 30 (trinta) 60 (sessenta) dias da entrega.
Assinatura: 16/05/11
Bauru, 19 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032343
Processo nº 9108/10     -       Pregão Presencial nº 001/11
Contratante: EMDURB – Contratada: CIMASP COMÉRCIO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS
SERVIÇOS E PEÇAS LTDA.
Objeto: Lote 02- 005 un. Coletor compactador de resíduos sólidos. Marca Cimel Masterlix 15.
Valor Unitário Lote 02: R$ 54.947,00 (cinqüenta e quatro mil novecentos e quarenta e sete reais).
Valor Total Lote 02: R$ 274.735,00 (duzentos e setenta e quatro mil setecentos e trinta e cinco reais).
Condições de Pagamento: 30 (trinta) 60 (sessenta) dias da entrega.
Assinatura: 16/05/11
Bauru, 19 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

Em cumprimento à emenda nº45 de 22/09/99 à Lei Municipal, artigo 56, vem publicar os valores referentes
aos vales compras fornecidos pela EMDURB no mês de Abril de 2011.

Beneficiários Atendidos Valor
Funcionários 691 R$154.093,00
Aposentados e Pensionistas 25 R$ 5.575,00
TOTAL 716 R$ 159.668,00

Diferença - Reajuste
Beneficiários Atendidos Valor
Funcionários 689 R$4.823,00
Aposentados e Pensionistas 25 R$175,00
TOTAL 714 R$4.998,00

Antonio Mondelli Junior

A Primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru/SP COMUNICA, que
os recursos administrativos abaixo discriminados, obtiveram os seguintes resultados, em reuniões
realizadas no período de 01/05/2011 a 15/05/2011:

DEFERIDOS
    000022/2011    020539/2011    020555/2011    020564/2011
    020565/2011    020566/2011

INDEFERIDOS
    019646/2010    000010/2011    000011/2011    000012/2011
    000013/2011    000014/2011    000015/2011    000016/2011
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    000017/2011    000018/2011    000020/2011    020326/2011
    020450/2011    020469/2011    020486/2011    020507/2011
    020540/2011    020541/2011    020542/2011    020543/2011
    020544/2011    020545/2011    020546/2011    020548/2011
    020550/2011    020553/2011    020556/2011    020557/2011
    020558/2011    020559/2011    020560/2011    020561/2011
    020562/2011    020563/2011    020567/2011    020568/2011
    020570/2011    020571/2011    020576/2011    020579/2011
    020580/2011    020581/2011    020586/2011    020587/2011
    020588/2011    020590/2011

Bauru, 18 de maio de 2011

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

Vanderlei Aparecido Tomiati
Presidente

www.funprevbauru.com.br
Criada pela Lei 4830b de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos Servidores
Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autárquia Fundacional e da Câmara Municipal e os

recursos Previdenciários.

HORÁRIO E LOCAIS DE ATENDIMENTO
Divisão Administrativa e Previdenciária

 Rua Joaquim da Silva Marta, n° 13-44, Vila Santa Izabel, CEP 17014-010
Telefones 3223-7901 – 3227-1444 – 3223-7071

Segunda à Sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Presidência, Divisão Financeira, Procuradoria e Conselhos

Rua Agenor Meira, nº 17-80, Vila Noemy, CEP 17014-460
Telefone - 3223-7000

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

EMAILS
- presidente@funprevbauru.com.br
- dirfinan@funprevbauru.com.br
- dirprev@funprevbauru.com.br
- juridico@funprevbauru.com.br
- diradm@funprevbauru.com.br

- cpd@funprevbauru.com.br
- conselho@funprevbauru.com.br
- folpag@funprevbauru.com.br

- servsocial@funprevbauru.com.br
- economista1@funprevbauru.com.br
- contabilidade@funprevbauru.com.br

OUVIDORIA
ouvidoria@funprevbauru.com.br

Canal condutor de opiniões, reclamações e denuncias, garantindo o principio da ética, da eficiência e da transparência.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E

SERVIÇOS – AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, através
da Comissão de Concursos Públicos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS
inscritos no concurso público para o cargo de AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E
SERVIÇOS – AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, para a realização da Prova Objetiva, nos termos do
Edital nº 01/2011, de acordo com as seguintes orientações: A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA
EM 22/05/2011 (DOMINGO) NA FACULDADE ANHANGUERA, SITO A AVENIDA MOUSSA
NAKHL TOBIAS, Nº 3-33, PARQUE SÃO GERALDO. A Prova terá inicio ás 9:30 horas, com duração
de 03 horas. O PORTÃO DE ENTRADA SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE ÁS 9 HORAS
E 20 MINUTOS, NÃO SENDO PERMITIDA, SOB NENHUM PRETEXTO A ENTRADA DE
CANDIDATO APÓS O HORÁRIO ESTABELECIDO.

BLOCO E
SALA INSCRIÇÃO
01     01 a     77
02     78 a   136
03   137 a   195
04   196 a   312
05   313 a   361
06   362 a   417
07   418 a   493

08   494 a   562
09   563  a   645
10   646 a   717
11   718 a   816
12   817 a   876
13   877 a   960
14   961 a 1047
15 1048 a 1131
16 1132 a 1218
17 1219 a 1303
18 1304 a 1379
19 1380 a 1456

BLOCO F

                                                                       02                     1457 a 1532

Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local de prova indicado acima, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu inicio, munidos de Protocolo de Inscrição, caneta
esferográfica preta ou azul, lápis e borracha.
Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de protocolo de inscrição
devidamente autenticado pela Comissão de Concursos da FUNPREV, original da cédula de identidade
(RG) ou carteira expedida por órgão de classe que tenha força de documento de identificação ou
carteira de trabalho, não sendo aceito cópias, ainda que autenticadas (obs. O candidato que tiver o
protocolo de inscrição extraviado deverá comparecer na FUNPREV, sito a Rua Joaquim da Silva
Martha nº 13-44, com antecedência de até cinco dias da data da prova, para providenciar
DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO).
Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza a identificação
do candidato.
O não comparecimento na hora, data e local aprazados para a realização da Prova Objetiva implicará na
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de
prova.

Bauru, 19 de Abril de 2011.
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – PROGRAMADOR DE SISTEMAS

DE INFORMAÇÃO
A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, através da
Comissão de Concursos Públicos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS inscritos
no concurso público para o cargo de TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS –
PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, para a realização da Prova Objetiva, nos termos
do Edital nº 02/2011, de acordo com as seguintes orientações: A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA
EM 22/05/2011 (DOMINGO) NA FACULDADE ANHANGUERA, SITO A AVENIDA MOUSSA
NAKHL TOBIAS, Nº 3-33, PARQUE SÃO GERALDO. A Prova terá inicio ás 9:30 horas, com duração
de 03 horas. O PORTÃO DE ENTRADA SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE ÁS 9 HORAS
E 20 MINUTOS, NÃO SENDO PERMITIDA, SOB NENHUM PRETEXTO A ENTRADA DE
CANDIDATO APÓS O HORÁRIO ESTABELECIDO.

BLOCO F

SALA INSCRIÇÃO
03 01 a 38

e inscrições nº (s):
326;
531;
702;
1010;
1090;
1276;
1377;
1527.

Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local de prova indicado acima, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu inicio, munidos de Protocolo de Inscrição, caneta
esferográfica preta ou azul, lápis e borracha.
Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de protocolo de inscrição
devidamente autenticado pela Comissão de Concursos da FUNPREV, original da cédula de identidade
(RG) ou carteira expedida por órgão de classe que tenha força de documento de identificação ou
carteira de trabalho, não sendo aceito cópias, ainda que autenticadas (obs. O candidato que tiver o
protocolo de inscrição extraviado, deverá comparecer na FUNPREV, sito a Rua Joaquim da Silva
Martha nº 13-44, com antecedência de até cinco dias da data da prova, para providenciar
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DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO).
Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza a identificação
do candidato.
O não comparecimento na hora, data e local aprazados para a realização da Prova Objetiva implicará na
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de
prova.

Bauru, 19 de Abril de 2011.
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – ECONOMISTA

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, através da
Comissão de Concursos Públicos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS inscritos
no concurso público para o cargo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS
– ECONOMISTA, para a realização da Prova Objetiva, nos termos do Edital nº 03/2011, de acordo com as
seguintes orientações: A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 22/05/2011 (DOMINGO) NA
FACULDADE ANHANGUERA, SITO A AVENIDA MOUSSA NAKHL TOBIAS, Nº 3-33, PARQUE
SÃO GERALDO. A Prova terá inicio ás 9:30 horas, com duração de 03 horas. O PORTÃO DE ENTRADA
SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE ÁS 9 HORAS E 20 MINUTOS, NÃO SENDO
PERMITIDA, SOB NENHUM PRETEXTO A ENTRADA DE CANDIDATO APÓS O HORÁRIO
ESTABELECIDO.

BLOCO F

SALA INSCRIÇÃO
01 01 a 17

e inscrições nº (s)
722;
870;
1163.

Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local de prova indicado acima, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu inicio, munidos de Protocolo de Inscrição, caneta
esferográfica preta ou azul, lápis e borracha.
Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de protocolo de inscrição
devidamente autenticado pela Comissão de Concursos da FUNPREV, original da cédula de identidade
(RG) ou carteira expedida por órgão de classe que tenha força de documento de identificação ou
carteira de trabalho, não sendo aceito cópias, ainda que autenticadas (obs. O candidato que tiver o
protocolo de inscrição extraviado, deverá comparecer na FUNPREV, sito a Rua Joaquim da Silva
Martha nº 13-44, com antecedência de até cinco dias da data da prova, para providenciar
DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO).
Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza a identificação
do candidato.
O não comparecimento na hora, data e local aprazados para a realização da Prova Objetiva implicará na
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de
prova.

Bauru, 19 de Abril de 2011.
A Comissão

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, através da
Comissão de Concursos Públicos, CONVOCA os SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, abaixo
relacionados para que compareçam na data de 22/05/2011 (DOMINGO) NA FACULDADE
ANHANGUERA, SITO A AVENIDA MOUSSA NAKHL TOBIAS, Nº 3-33, PARQUE SÃO GERALDO,
impreterivelmente as 7:00 (sete) horas a fim de auxiliarem nos Concursos Públicos a serem realizados
nesta data conforme termo de DECLARAÇÃO firmado.

NOME SECRETARIA
ANA PAULA MEIRA LOPES SAÚDE
ANTONIO VITORINO FERREIRA SEPLAN
CAMILA DA SILVA FRANCISCO FINANÇAS
CARLOS PEREIRA DA SILVA SAÚDE
CÉLIA FERNANDA DOS SANTOS FINANÇAS
CILEIDE APARECIDA CRISPIM DOS REIS EDUCAÇÃO
CINZIA FERRARI DAE
CLAUDETE SILVA EDUCAÇÃO
CLAÚDIA MARIA DE CAMARGO MORAES DAE
CRISTIANE T. B. SIQUEIRA SAÚDE
DANIELA FERRAZ VALLIM EDUCAÇÃO
DANIELLA CRISTINA DE OLIVEIRA FINANÇAS
DÉBORA DE CAMPOS BOTÃO SILVA EDUCAÇÃO

EMENTÁRIO DAS PROPOSITURAS APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES NA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE MAIO DE 2011

CHIARA RANIERI BASSETTO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 11 da Rua Pedro
Fernandes, Vila São João do Ipiranga.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de mão única de direção nas quadras 11 a 15 da
Rua José Santiago, sentido Avenida Castelo Branco-FIB e nas quadras 17 a 21 da Rua Antônio Valderramas
D’Aro, sentido FIB-Avenida Castelo Branco, Vila São João do Ipiranga.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto entre as quadras 12 e 13 da Rua José Santiago,
Vila São João do Ipiranga.

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de brinquedos infantis na Praça Martinho de Abreu
Carvalho, Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da boca de lobo localizada na quadra 02 da Rua Primeiro
de Agosto, Centro.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da praça localizada entre as Ruas Geraldo de Godoy,
Evangelina Messias de Oliveira e Angelina Bertelli Vicentini, Parque Santa Cândida.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza e adoção das medidas necessárias para evitar o acesso à
residência abandonada localizada na Rua Carlos de Campos, 10-38, Vila Souto.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a reforma da quadra poliesportiva da EMEF Professor Waldomiro
Fantini, Parque Santa Cândida.

FERNANDO MANTOVANI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre na Avenida Darcy César
Improta, Vila Santa Luzia.

ELIZANGELA C. DOS SANTOS FERREIRA SEPLAN
FLÁVIA HELENA SILVA FINANÇAS
GIOVANA MARIA ZANDA DE SOUZA FINANÇAS
HELEN TAYSA DE MOURA SAÚDE
IARA CRISTINA DA COSTA EDUCAÇÃO
JURANDIR ELOI DOS SANTOS DAE
LETICIA BORIN FERREIRA EDUCAÇÃO
LUCIANA CRISTINA MARTINS FINANÇAS
LUCIANA GABRIEL FERREIRA SEPLAN
LUCIANA O. DE ALVARENGA EDUCAÇÃO
LUIZ EDUARDO CALZE SAÚDE
MARCIO FABIANO BATTAIOLA DAE
MARELI ANDRADE  SAKITANI NEGÓCIOS JURÍDICOS
MARIA AMELIA RIGUERA DE MELO EDUCAÇÃO
MARIA CELIA LENHARO SEPLAN
MARIA ELISA BENEDITO DAE
MARIA EUNICE GOMES PRADO EDUCAÇÃO
MARIA LÚCIA SILVA FINANÇAS
MARIA VILMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA EDUCAÇÃO
MARILEIA PIRES CAMARGO FINANÇAS
MÁRIO MÁRCIO RUIZ FIGUEIREDO DAE
MARLENE ROMANO DA SILVA FINANÇAS
MELISSA JULIANA MADUREIRA SILVA EDUCAÇÃO
MOISÉS VENÂNCIO DAE
NANCI ALVES TEIXEIRA DE GODOI EDUCAÇÃO
PATRICIA KELI FREDERICO EDUCAÇÃO
PAULA CRISTINA DIAS SARDINHA FINANÇAS
RENATA MACHADO GONÇALVES SAÚDE
RENNAN CARDOSO DE SOUZA NEVES FINANÇAS
ROSANA MATHEUS MARTINS SEPLAN
ROSELI APARECIDA BAPTISTA FINANÇAS
SILVANA FERNANDES FERRARI FINANÇAS
SIRLEY PRAVADELI SAÚDE
SUELEN COSTA ENSINAS SAÚDE
SUZANE COSTA ENSINAS NEGÓCIOS JURÍDICOS
TÂNIA MARA CARDOSO SILVA DAE

PODER LEGISLATIVO
Roberval Sakai Bastos Pinto

Presidente
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Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza dos terrenos localizados na quadra 01 da Rua João Moraes,
Vila Nova Paulista e na quadra 01 da Avenida Elias Miguel Maluf, Vila Pacífico.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos no cruzamento das Ruas
Pedro Scarabotto e Paulo de Castro Marques, Parque Residencial Jardim Araruna.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento na quadra 02 da Rua Armando Lambertini, Distrito
Industrial II.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de rotatória no cruzamento da Rua Waldir José
da Cunha com a Avenida Elias Miguel Maluf, Vila Industrial.

FRANCISCO CARLOS DE GOES
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a revitalização da praça localizada entre as Alamedas das Azaléias,
das Alpinas e das Hortênsias, bairro Madureira.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento do trecho localizado entre o final da Rua dos Sapateiros,
Núcleo Residencial Édison Bastos Gasparini e a Rodovia Cezário José de Castilho.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a realização de estudo para a implantação de mão única de
direção na quadra 03 da Rua Abolição, Vila Formosa, sentido Centro-bairro.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a realização de estudo para a proibição de estacionamento em
um dos lados da quadra 03 da Alameda das Primaveras e da quadra 01 da Rua Figueira de Mello, Parque
Vista Alegre.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a realização de estudo para melhorar o acesso do Parque São
Geraldo e Parque Vista Alegre à Avenida Moussa Nakhl Tobias, através da Alameda Flor do Amor e Alameda
dos Goivos.

GILBERTO DOS SANTOS
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre no Jardim Guadalajara.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta no cruzamento das Ruas Lázaro Luiz
Zamenhof e Alziro Zarur, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos no cruzamento das Ruas
Lázaro Luiz Zamenhof e Alziro Zarur, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento a partir da quadra 08 da Rua Arlindo Fidélis, Jardim
Ouro Verde.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 21 a 23 da Rua Presidente
Kennedy, Vila Cardia.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação dos proprietários para que providenciem a capinação e
limpeza dos terrenos que fazem divisa com o imóvel de número 03-70 da Rua Monsenhor Ramires, Jardim
Estoril.

LUIZ CARLOS BASTAZINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da boca de lobo localizada na quadra 16 da Rua Coronel
Alves Seabra, Vila Bom Jesus.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 03 da Rua Professora
Luzia Peres Rego, Parque Paulista e na quadra 01 da Rua Martinho Bueno, Jardim Estoril II.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 08 da Rua Riachuelo,
Vila Santa Inês, na quadra 04 da Rua Felicíssimo Antônio Pereira, Vila São Francisco, na quadra 09 da Rua
Santa Maria, Vila Industrial e na quadra 01 da Rua Abílio Zambonatto, Vila Tecnológica Engenheiro José
Queda.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a retirada dos galhos depositados defronte ao imóvel de número 01-
102 da Rua Felipe Pardi, Jardim Alto Alegre.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 06 e 07 da Rua Arlindo Fidélis, Jardim
Ouro Verde, quadra 02 da Rua Antônio Henrique Alarcon, Parque Jaraguá e quadra 01 da Rua Maria
Cândida da Silva, Jardim Silvestri.

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da calçada da quadra 13 da Rua Santa Terezinha, Vila São
João da Boa Vista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 02 da Rua Pedro
Salvador, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 05 da Rua Joaquim
Alves Ferreira, Núcleo Residencial Beija-Flor, na quadra 05 da Rua Professor Josias de Souza Lima e na
quadra 02 da Rua José Luiz Pereira, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 04 e 05 da Rua
Manoel Victorino Rello de Araújo, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento em toda a extensão da Rua Rinshiti Saito, Vila Santista.

MARCELO BORGES DE PAULA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza do canteiro central da Rua dos Açougueiros,
Núcleo Residencial Édison Bastos Gasparini.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de calçada na Avenida Nuno de Assis, nas proximidades
do trevo de acesso à Vila Santa Luzia.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a recuperação das guias e sarjetas existentes no cruzamento das Ruas
Aldo Apparecido Marcelino e Júlia Ribeiro Vecchi, Parque Jaraguá.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 05 a 11 da Avenida Darcy
César Improta, Núcleo Eldorado.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a realização de estudo técnico para reduzir a altura dos degraus
das portas dos ônibus do transporte coletivo.

MOISÉS ROSSI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 03 a 05 da Rua Professor José
Torres Brito, Vila Lemos.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a reimplantação de obstáculos de solo na Avenida Orlando
Ranieri, principalmente na quadra 07, Parque Residencial das Camélias.

NATALINO DAVI DA SILVA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de iluminação pública na Avenida Elias Miguel Maluf,
Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação dos proprietários para que providenciem a capinação e
limpeza dos terrenos localizados na quadra 04 da Rua Pedro Álvares Mansera, Parque Jaraguá.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora em toda a extensão da Rua
Bertholdo do Carmo, Quinta da Bela Olinda.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 a 03 da Rua Joaquim da
Conceição Mattos e a realização de operação tapa-buracos nas quadras 01 e 02 da Rua Mário Mariano, Vila
Dutra.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de sinalização de trânsito nas quadras 03 a 06 da
Rua Paulo Húngaro, Pousada da Esperança I, quadras 02 a 05 da Rua Itaro Hatore, quadras 04 e 05 da Rua
Padre Mário Labarbuta, quadra 04 da Rua Benedito Vieira e quadras 04 e 05 da Rua José de Azevedo Maia,
Vila São Paulo.

PAULO EDUARDO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza do terreno localizado na quadra 01 da Rua
Vital Brasil, Vila Martha, incluindo a calçada.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 03 da Rua Silveira
Martins e a capinação da calçada da quadra 03 da Rua Saldanha da Gama, Vila Souto.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 04 da Rua Aviador
Gomes Ribeiro, Vila Santa Izabel.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos no final da quadra 01 e na
quadra 02 da Rua Cuba, Vila Carvalho.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 e 02 da Rua Major Fraga,
Jardim Estoril.

RENATO CELSO BONOMO PURINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a eliminação das ondulações existentes no asfalto da quadra 05 da
Avenida Pedro de Toledo, Centro.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos e o recapeamento asfáltico em
toda a extensão da Rua Alfredo Fontão, Jardim Paulista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua
Raffaele Mercadante, Vila Mariana, especialmente na quadra 02.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB melhorias na sinalização de trânsito em toda a extensão da Rua
Bernardino de Campos, Vila Falcão/Vila Souto.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO
Requer à Mesa Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Aparecida Gasparetto Cinel.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de lâmpadas a vapor de sódio em toda a extensão da Rua
Antônio Garbe de Mattos, Parque Viaduto.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a reforma da Praça Adenor Costa, Residencial Parque Colina Verde.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento na quadra 03 da Rua Sueli Gomes França, Vila São
João do Ipiranga.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a mudança de local da placa indicativa de parada obrigatória
existente na quadra 01 da Rua Pedro Corrêa de Oliveira, Jardim América.

ROQUE JOSÉ FERREIRA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza do terreno público localizado defronte ao Hospital Estadual,
na Avenida Nações Unidas.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação dos proprietários para que providenciem a capinação e
limpeza dos terrenos do Parque Viaduto.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora na quadra 02 da Rua Pedro
Caetano, Parque Sergipe.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a poda da árvore existente no cruzamento das Ruas Salvador Piragini
e Afonso Simonetti, Parque União, bem como a retirada da árvore morta localizada na Rua Rafael Pereira
Martini, defronte ao reservatório do DAE.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a retirada do entulho e a abertura da Rua Benjamin Miguel Grecco,
Vila Dutra.
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