
 1DIÁRIO OFICIAL DE BAURUSÁBADO, 21  DE MAIO  DE 2.011

Seção I
Gabinete do Prefeito

Giasone Albuquerque Candia
Chefe de Gabinete

 PODER EXECUTIVO
Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal

ANO XVI - 1959    www.bauru.sp.gov.br SÁBADO, 21 DE MAIO DE 2.011          DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Diário Oficial de Bauru

LEI Nº 6.048, DE 06 DE ABRIL DE 2.011
P. 48.369/10 Autoriza os Procuradores Municipais a conciliar, transigir ou desistir nos proces-
sos de competência dos Juizados Especiais das Fazendas Públicas, regulamentados pela Lei Federal nº
12.153, de 22 de dezembro de 2.009.

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

Art. 1º Ficam os Procuradores Municipais autorizados a conciliar, transigir ou desistir nos
processos de competência dos Juizados Especiais das Fazendas Públicas, de acordo com os artigos 2º e 8º
da Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro de 2.009.

Parágrafo único. A previsão contida no caput desse artigo fica condicionada a prévio parecer
do Procurador Municipal, responsável pelo feito a respeito da conveniência e oportunidade da realização
da conciliação, transação ou desistência e autorização do Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos.

Art. 2º O limite máximo para a realização de acordo, conforme competência dos Juizados
Especiais das Fazendas Públicas, será o correspondente ao valor de 30 (trinta) salários mínimos.

Parágrafo único. Fica estabelecido para fins de honorários advocatícios que valor da causa
será o estabelecido pelo resultado da conciliação, transigência ou desistência da causa.

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

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 06 de abril de 2.011.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
(*) artigo 3º Vetado pelo Poder Executivo e promulgado pelo Poder Legislativo. Publicado no Diário
Oficial de Bauru em 14 de maio de 2.011 (pag. 62/63)
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 6.071, DE 17 DE MAIO DE 2.011
P. 44.656/09 Altera as redações dos artigos 96 e 98 da Lei Municipal nº 1.929, de 31 de dezembro
de 1.975, acrescenta a estes outros dispositivos relacionados ao parcelamento administrativo, institui o
parcelamento administrativo especial com remissão parcial aos juros moratórios dos créditos fazendários
do Município de Bauru.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do
Município de Bauru e observando disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2.000,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO – ALTERAÇÕES NO CTMB

Art.   1º O artigo 96 da Lei nº 1.929, de 31 de dezembro de 1.975, CTMB - Código Tributário
do Município de Bauru, passa a ter a seguinte redação:
“Art.   96 O crédito de titularidade do Município, inscrito em dívida ativa, tributário ou não, inclusive o já
ajuizado, a pedido do devedor, obedecidas às disposições da legislação, poderá ser pago em até 60 (sessenta)

meses, excetuados os casos em que a lei específica estabeleça outro número de parcelas. (NR)
§     1º O parcelamento somente poderá ser firmado com o contribuinte ou com o responsável legal pela
dívida, nos termos da legislação de regência, admitindo-se a representação por mandato. (NR)
§     2º Os procedimentos relacionados ao parcelamento administrativo poderão ser realizados
exclusivamente por meio eletrônico, inclusive, com a certificação digital de documentos. (NR)
§     3º O modo, a forma, os requisitos, a documentação, as garantias, a proporcionalidade entre a
quantidade de parcelas e o montante da dívida, a quantidade máxima de acordos, a exclusão do crédito
consolidado no parcelamento, as hipóteses de rescisão e demais especificações do parcelamento
administrativo, observados os parâmetros gerais e especiais desta Lei, serão regulamentados pelo Poder
Executivo, por meio de decreto ou, subsidiariamente, pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças,
por instrução normativa. (NR)
§      4º O parcelamento administrativo é uma prerrogativa do Município e não gera direito adquirido,
não se configurando transação ou novação de dívida, podendo não ser aceito ou ser rescindido de ofício, se
constatado o não cumprimento de seus requisitos. (NR)
§     5º A formalização do parcelamento impõe ao devedor a aceitação plena e inequívoca de todas as
condições decorrentes da legislação do Município e constitui confissão irrevogável e irretratável da dívida
nele incluída, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei Federal nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 –
Código de Processo Civil, com reconhecimento expresso da sua certeza, liquidez e exigibilidade, produzindo
os efeitos previstos no inciso IV do parágrafo único do art. 174 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de
1.966 - Código Tributário Nacional e no inciso VI do art. 202 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de
2.002 - Código Civil. (NR)
§     6º A existência presente ou futura de impugnações e recursos, no âmbito administrativo ou judicial,
relativamente ao crédito parcelado, impede à formalização do acordo ou obriga a sua imediata rescisão.
(NR)
§     7º A denúncia e a confissão de débito, relativas ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza –
ISSQN ou ao Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – Inter Vivos - ITBI, não recolhido no prazo
legal pelo devedor, caracterizam a regular constituição do crédito tributário, sem prejuízo de posterior
lançamento de ofício pela autoridade administrativa competente ou do devido cumprimento dos respectivos
deveres instrumentais pelo sujeito passivo, na forma da legislação de regência. (NR)
§     8º Para fins do previsto no art. 12 da Lei Municipal nº 5.077, de 29 de dezembro de 2.003, que trata
da comprovação do pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza pelo proprietário da obra de
construção civil, o parcelamento administrativo somente produzirá efeitos após sua plena e total quitação.
(NR)
§     9º O parcelamento administrativo não autoriza que sejam lavrados, registrados, inscritos ou
averbados pelos tabeliães, oficiais de registro de imóveis, notários ou seus prepostos, os atos e termos
relacionados à transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, sem a quitação integral de suas
parcelas. (NR)
§     10 O parcelamento administrativo não altera a responsabilidade dos sucessores descrita nos artigos
24 a 27 da Lei Municipal nº 1.929, de 31 de dezembro de 1.975 – Código Tributário do Município de
Bauru, bem como a estabelecida em outra legislação regência ou contrato. (NR)
§     11 A Secretaria Municipal de Economia e Finanças fica autorizada a solicitar informações
econômicas e financeiras do devedor, para fins de deferimento do parcelamento administrativo, devendo
observar as regras de sigilo fiscal, previstas no art. 198 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional.
§     12 Para a formalização do acordo de parcelamento, cujo montante consolidado superar a quantia de
R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), poderá ser exigida garantia bancária ou hipotecária, ou arrolamento de
bens, nos termos regulamentares, observando-se ainda:
I – O valor mencionado neste parágrafo, deverá ser atualizado todo dia 1º de cada ano, tomando-se
como base a variação anual do índice de correção monetária adotado pelo Município. (NR)
§     13 É vedado o parcelamento administrativo de crédito fazendário:
I - no mesmo exercício a que se referir seu lançamento, salvo quando inscrito em dívida ativa, no
interesse do Município;
II - proveniente de retenção na fonte;
III - decorrente de compensação;
IV – oriundo do regime tributário do Simples Nacional, previsto na Lei Complementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de 2.006;
V - que, após regular processo administrativo ou judicial, seja considerado como crime contra à
ordem tributária, nos termos da legislação de regência;
VI – cobrado em processo de execução fiscal em que tenha sido verificada, pelo juiz da causa, prova
de fraude à execução ou sua tentativa;
VII – consolidado em parcelamento administrativo, cujo o saldo devedor esteja em cobrança judicial.
(NR)
§     14 Na data da formalização do parcelamento, serão consolidados o crédito fazendário principal
atualizado monetariamente e os seus respectivos acréscimos moratórios, previstos na legislação de regência.
(NR)
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§     15 No caso de crédito ajuizado, serão acrescidos ao montante descrito no parágrafo 14 deste artigo
os valores decorrentes da propositura da ação judicial, conforme legislação de regência, observando-se,
ainda:
I – as eventuais custas judiciais deverão ser pagas em separado pelo devedor;
II – o deferimento do parcelamento de crédito já ajuizado e garantido por arresto ou penhora de bens
e valores efetivados nos autos ou de outra forma garantido, ficará condicionado à manutenção da referida
garantia.(NR)
§     16 Sobre o saldo remanescente dos créditos consolidados, na forma descrita nos parágrafos 14 e 15
deste artigo, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, a título de encargos financeiros, devendo o
montante da dívida ser dividido em parcelas iguais e mensais, observando-se, ainda:
I - os juros dos encargos financeiros do parcelamento, mencionados neste parágrafo, serão devidos
até a data da eventual rescisão do parcelamento;
II - o resgate antecipado da dívida será efetuado na ordem decrescente das parcelas vincendas, sendo
o caso, com o abatimento proporcional dos juros efetivamente cobrados a título de encargos financeiros;
III - as parcelas do parcelamento administrativo, mencionadas neste parágrafo, serão atualizadas
monetariamente todo dia 1º de cada ano, tomando como base a variação anual verificada no índice de
correção monetária adotado pelo Município, proporcional e respectivamente à data em que for firmado seu
termo. (NR)
§     17 Por decreto do Poder Executivo, no interesse do Município, a cobrança dos juros de encargos
financeiros, tratada no parágrafo 16 deste artigo, poderá ser dispensada:
I – se o devedor pagar as parcelas do parcelamento rigorosamente na data de seus respectivos
vencimentos e, no prazo de vigência do acordo, mantiver atualizado o respectivo cadastro fiscal junto ao
Município, conforme disposto na legislação de regência:
a) integral ou parcialmente, no caso de parcelamento administrativo realizado em até 12 (doze)
meses;
b) em até 50% (cinqüenta por cento), no caso de parcelamento administrativo realizado acima de
12 (doze) meses;
II – sendo o benefício aplicado sobre o valor da parcela, na ordem inversa dos vencimentos, a partir
da última. (NR)
§     18 Na formalização do parcelamento, deverão ser observados os seguintes valores mínimos de cada
parcela:
I – R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), quando o devedor for pessoa jurídica;
II – R$ 100,00 (cem reais), quando o devedor for microempresa ou empresa de pequeno porte;
III – R$ 30,00 (trinta reais), quando o devedor for pessoa física ou microempreendedor individual;
IV – Os valores indicados nos incisos I, II e III deste parágrafo, deverão ser atualizados todo dia 1º de
cada ano, tomando-se como base a variação anual do índice de correção monetária adotado pelo Município.
(NR)
§     19 A quitação do parcelamento dar-se-á por meio de autorização do devedor para débito automático
das parcelas em conta-corrente, mantida por ele em instituição bancária, podendo esta condição ser relevada
excepcionalmente, a critério da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, no caso do devedor declarar
não manter conta-corrente em instituição bancária cadastrada pelo Município ou não haver condições
técnicas para sua implementação. (NR)
§     20 Quando não houver suficiência financeira de saldo bancário na data do vencimento da parcela
ou se não for possível a quitação pelo modo  previsto no parágrafo 19 deste artigo, a parcela deverá ser paga
por guia gerada pelo Sistema de Controle de Tributos da Secretaria Municipal de Economia e Finanças.
(NR)
§     21 A primeira parcela do parcelamento vencerá na data da formalização do respectivo termo,
observados os seguintes aspectos:
I - será facultada ao devedor a escolha do vencimento das parcelas subsequentes, nos dias 05, 15
ou 25 de cada mês, não podendo resultar em prazo superior a 40 (quarenta) dias do vencimento da primeira
parcela;
II – se as datas mencionadas neste parágrafo recaírem em dias ou horários sem expediente bancário,
o pagamento deverá ser efetivado no primeiro dia útil seguinte ao vencimento;
III - o pagamento do parcelamento, fora do prazo de vencimento, implicará na cobrança de acréscimos
moratórios e de correção monetária sobre a parcela em atraso, na forma da legislação tributária do Município.
(NR)
§     22 Observados os demais requisitos da legislação, somente se aperfeiçoará o parcelamento após o
pagamento integral da sua primeira parcela. (NR)
§     23 O parcelamento deverá ser rescindido de ofício, sem necessidade de intimação ou prévio aviso,
pela inadimplência de qualquer parcela por mais de 90 (noventa) dias, restabelecendo-se o montante ao
crédito originário na data da celebração do parcelamento, com a incidência dos respectivos acréscimos
legais moratórios desde do vencimento de cada um de seus componentes, sendo imputados os valores até
então pagos de acordo com o artigo 163 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional. (NR)
§     24 O parcelamento também será rescindido de ofício, aplicando-se o descrito no § 23 deste artigo,
na hipótese de inadimplência do devedor quanto aos créditos correntes vencidos e exigíveis após a celebração
do parcelamento, alternativamente:
I – do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU, por mais de 1 (um) exercício,
considerado individualmente por imóvel;
II – de qualquer crédito fazendário, não mencionado no inciso I deste parágrafo, pelo atraso por
mais de 90 (noventa dias) de seu vencimento. (NR)
§     25 O parcelamento administrativo não cumprido, observadas as demais disposições da legislação,
à critério da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, poderá ser encaminhado para a cobrança executiva

judicial na forma consolidada de seus créditos ou na forma originária, como descrito na parte final do
parágrafo 23 deste artigo. (NR)
§     26 A rescisão do parcelamento, que tenha dado causa o devedor, não implicará na restituição das
quantias pagas, inclusive à título de encargos financeiros ou moratórios. (NR)
§     27 É cabível a renegociação dos créditos fazendários parcelados, observadas as seguintes condições:
I - a primeira renegociação ficará condicionada ao pagamento à vista de, no mínimo, 5% (cinco
por cento) dos créditos consolidados no parcelamento;
II - a segunda renegociação ficará condicionada ao pagamento à vista de, no mínimo, 15% (quinze
por cento) dos créditos consolidados no parcelamento;
III – a partir da terceira renegociação, ficará condicionada ao pagamento à vista de, no mínimo, 25%
(vinte e cinco por cento) dos créditos consolidados no parcelamento;
IV – os valores descritos nos incisos I, II e III deste parágrafo deverão ser quitados até a data da
formalização do novo acordo;
V – é facultada ao devedor a inclusão de novo crédito ao montante renegociado, desde de que,
relativamente a este, também, sejam pagos os percentuais previstos nas hipóteses dos incisos I, II e III deste
parágrafo, conforme o caso;
VI - é vedada a renegociação prevista nos incisos anteriores, se caracterizado o uso protelatório do
parcelamento, na forma regulamentar;
VII – as regras previstas nos incisos I, II e III deste parágrafo não se aplicam ao crédito parcelado na
vigência da legislação do parcelamento administrativo anterior à presente Lei, podendo este ser renegociado,
mediante pedido do devedor de rescisão do respectivo acordo. (NR)”

Art.   2º O artigo 98 da Lei Municipal nº 1.929, de 31 de dezembro de 1.975 – Código Tributário
do Município de Bauru, ficará acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art.   98 ...
§     1º A validade da certidão, cujo fundamento fático-jurídico decorrer da existência de parcelamento
administrativo, será:
I – suspensa, se houver atraso no pagamento das respectivas parcelas;
II – extinta, no caso de rescisão de seu termo;
III – anulada, deixando de produzir seus efeitos desde a data de sua expedição, se ficar devidamente
caracterizado o ânimo protelatório do  devedor, na forma do regulamento;
§     2º Os aspectos tratados no § 1º deste artigo deverão constar expressamente no texto da certidão,
bem como a indicação do modo de verificação eletrônica de sua validade. (NR)”

CAPÍTULO II
DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL

Art.   3º É instituído o Parcelamento Administrativo Especial, destinado ao incentivo e à
promoção da regularização dos créditos fazendários do Município, mediante a remissão parcial dos juros
moratórios e a fixação de prazos especiais de pagamento, nos termos desta Lei.
§     1º A opção ao Parcelamento Administrativo Especial deverá ser formalizada pelo devedor até 180
(cento e oitenta) dias, após o início da vigência desta Lei.
§     2º Por decreto do Poder Executivo poderá ser estabelecido novo prazo de adesão ao Parcelamento
Administrativo Especial.

Art.   4º O prazo de pagamento será proporcional ao montante da dívida parcelada e poderá
ser de até 120 (cento e vinte) meses, conforme  regulamentação por decreto do Poder Executivo.

Art.   5º O crédito que for parcelado, após a vigência desta Lei, não poderá ser renegociado
por meio do Parcelamento Administrativo Especial.

Art.   6º Aplicam-se subsidiariamente ao Parcelamento Administrativo Especial as disposições
relativas ao Parcelamento Administrativo Ordinário, previstas no Capítulo I, desta Lei.

CAPÍTULO III
DA REMISSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS

Art.   7º O crédito fazendário do Município, vencido até 31, de dezembro de 2.009, se
negociado por meio do Parcelamento Administrativo Especial, tratado no Capítulo II desta Lei, poderá ser
liquidado da seguinte forma:
I - à vista, com remissão de 50% (cinqüenta por cento) nos juros moratórios;
II - em até 12 (doze) meses, com remissão de 25% (vinte e cinco por cento) nos juros moratórios;
III – em até 24 (vinte e quatro) meses, com remissão de 15% (quinze por cento) nos juros moratórios;
IV – em até 36 (trinta e seis) meses, com remissão de 5% (cinco por cento) nos juros moratórios.
§     1º A remissão prevista nos incisos deste artigo não abrange ao crédito fazendário vencido após 31
de dezembro de 2.009.
§     2º A rescisão do Parcelamento Administrativo Especial implicará na perda integral da remissão
prevista nesta Lei, retornando a cobrança dos juros moratórios ao patamar anterior à formalização do acordo.

Art.   8º Sobre os juros moratórios remitidos por esta Lei não deverão incidir os créditos
decorrentes da propositura de ação judicial.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art.   9º É vedada a cumulação dos benefícios desta Lei com os decorrentes de outras remissões
ou anistias previstos na legislação.

Art.   10 O Poder Executivo, por meio de decreto, regulamentará esta Lei em até 45 (quarenta
e cinco) dias após a sua publicação.



 3DIÁRIO OFICIAL DE BAURUSÁBADO, 21  DE MAIO  DE 2.011

Art.   11 Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias da data de sua
publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.
Bauru, 17 de maio de 2.011.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA

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

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

LEI Nº 6.072, DE 17 DE MAIO DE 2.011
P. 17.374/10 Ap. 12.057/84 (capa) Autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à
ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DE BAURU em regime de Concessão de Direito Real de Uso.

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

Art. 1º Fica o Executivo autorizado a outorgar à ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DE
BAURU, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, a CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO de uma área
localizada na Vila Cidade Universitária, com 233,75 metros quadrados, correspondentes a parte dos lotes
“B” e “R” da Quadra 39 da Vila Cidade Universitária, cujo perímetro tem início no ponto 1, localizado no
alinhamento da Avenida Nações Unidas, lado par, donde segue 21,15 metros até o ponto 2, localizado na
divisa com o lote Q, do qual deflete à direita e caminha 11,00 metros até o ponto 3, na divisa com o
remanescente do lote R, deste defletindo à direita e seguindo 21,00 metros até o ponto 4, localizado no
alinhamento da Avenida Nações Unidas, por onde segue 11,00 metros até o ponto 1, inicial do perímetro.
Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 32.516 e
Transcrição nº 47.768 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, caracterizado no desenho SOSP
1.636/5.

Art. 2º A área descrita no artigo 1º, a concessionária obriga-se a destiná-la única e
exclusivamente para a instalação e funcionamento da sede da Associação dos Diabéticos de Bauru.

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

Art. 3º Verificado o desvio de finalidade na utilização do imóvel ou a não utilização do
mesmo, a concessão extinguir-se-á de pleno direito, ficando obrigada a concessionária a devolver a área
com todas as benfeitorias nela introduzidas, sem direito a qualquer indenização.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 17 de maio de 2.011.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

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

LEI Nº 6.073, DE 18 DE MAIO DE 2.011
P. 20.512/10 Institui o Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual.

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

Art. 1º Fica instituído o Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual, órgão
consultivo, vinculado à Secretaria do Bem-Estar Social – SEBES, com as seguintes atribuições:
I - assessorar e acompanhar a implementação de políticas públicas de interesse das pessoas com
orientação GLBT (gay, lésbica, bissexual e transgêneros);
II - propor aos secretários municipais o desenvolvimento de atividades que contribuam para a efetiva
integração cultural, econômica, social e política dos segmentos GLBT;
III - analisar e avaliar propostas de parcerias, convênios, termos de cooperação e outros afins, que
forem endereçados às Secretarias Municipais;
IV - propor, avaliar e acompanhar a realização de cursos de aperfeiçoamento, capacitação e atualização,
na sua área de atuação, a serem ministrados no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,
bem como da sociedade civil (organizações não-governamentais);
V - fomentar o estabelecimento de laços de cooperação entre o Poder Público e as instituições
acadêmicas, autárquicas, organizações profissionais, empresariais, culturais e outras relacionadas às suas
atividades;
VI - pronunciar-se sobre matérias que lhe sejam submetidas pelos secretários de governo municipal;
VII - colaborar na defesa dos direitos das pessoas com orientação GLBT, sobretudo por todos os
meios legais que se fizerem necessários;
VIII - elaborar seu regimento interno.

Art. 2º O Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual, de composição paritária,

será integrado por 12 (doze) membros, sendo 06 (seis) do Poder Público e 06 (seis) da sociedade civil, com
os respectivos suplentes, nomeados pelo Prefeito do Município de Bauru, assim definidos:
I - pelo Poder Público Municipal, um representante de cada uma das seguintes Secretarias Municipais
de Bauru:
a) da Secretaria Municipal do Bem - Estar Social – SEBES;
b) da Secretaria Municipal de Cultura;
c) da Secretaria Municipal da Saúde;
d) da Secretaria Municipal da Educação.
II - Pelo Poder Público Estadual, dos órgãos do Sistema de Segurança Pública Estadual, no Município
de Bauru:
a) pela Delegacia Seccional da Policia Civil do Estado de São Paulo;
b) pelo 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior - 4º BPM.
III - Pela sociedade civil, representantes dos seguintes segmentos: dos gays, das lésbicas, dos bissexuais
e dos transgêneros.

Parágrafo único. Fica facultada a obrigatoriedade de o representante da Administração
Municipal e Estadual ser um funcionário público de carreira.

Art. 3º Os titulares e seus suplentes da Administração Municipal, serão designados a partir
de indicações feitas pelos Titulares dos órgãos referidos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso I do artigo
2º desta Lei e indicados à Secretaria do Bem-Estar Social – SEBES - por meio de ofício, constando a
qualificação dos representantes, para nomeação do Prefeito Municipal de Bauru.

Art. 4º Os titulares e seus suplentes das forças de Segurança Pública Estadual, serão
designados a partir de indicações feitas pelos Titulares dos órgãos referidos nas alíneas “a” e “b”, do inciso
II do artigo 2º desta Lei e indicados à Secretaria do Bem-Estar Social – SEBES, por meio de ofício, constando
a qualificação dos representantes, para nomeação do Prefeito Municipal de Bauru.

Art. 5º Os representantes da sociedade civil e seus suplentes serão indicados por entidades
de defesa à diversidade sexual, com personalidade jurídica, sede e atuação no Município de Bauru há pelo
menos 02 (dois) anos e indicados à Secretaria do Bem-Estar Social – SEBES, por meio de ofício, devendo
constar a qualificação dos eleitos para nomeação do Prefeito Municipal de Bauru.

Art. 6º O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, permitida uma
recondução.
§ 1° As funções dos membros do Conselho serão consideradas serviço público relevante, vedada,
porém, sua remuneração a qualquer título.
§ 2° Após a posse dos integrantes do Conselho, a primeira medida a ser tomada é a convocação de
uma reunião de trabalho, para definir e elaborar o Regimento Interno, oportunidade em que serão fixadas,
dentre outras, as atribuições do Conselho, da Diretoria e dos órgãos deliberativos.

Art. 7º A Direção do Conselho será exercida por um Presidente, Vice- Presidente, 1º e 2º
Secretários, além de Plenário, Comissões Temáticas Permanentes e Especiais, todos eleitos pelos Conselheiros.

Art. 8º O Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual realizará o Encontro
Municipal Anual, de preferência no segundo semestre do ano, reunindo a Administração Pública Municipal
Direta e Indireta, a sociedade civil organizada, convidados das esferas públicas e demais personalidades de
interesse para a comunidade homossexual, para a discussão de temas, programas e atividades relacionadas
ao segmento e à comunidade.

Art. 9º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentária
próprias, suplementadas se necessário.

Art. 10 As primeiras indicações dos membros do Conselho, de que tratam os incisos I a II do
artigo 2º, deverão ser feitas ao Prefeito Municipal de Bauru, em 30 (trinta) dias contados da publicação
desta Lei.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 18 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

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

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

DECRETO Nº 11.541, DE 16 DE MAIO DE 2.011
P.17.593/99 Ap. P.2.703/09 (EMDURB) Regulamenta o artigo 171-B da Lei Orgânica do Município e
estabelece critérios para as transferências e permuta de vagas em pontos dos serviços de transporte de
táxi, mototáxi e escolar, no âmbito do Município de Bauru.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o
disposto no art. 51, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Bauru e considerando o art. 171 – B, da Lei
Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art 1º As vagas dos serviços autorizados de táxi, mototáxi e escolar são

transferíveis, desde que o autorizatário cedente possua no mínimo 3 (três) anos consecutivos de registro na
vaga e não apresente nenhuma pendência judicial, financeira e administrativa perante à Prefeitura Municipal
de Bauru e a EMDURB.
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§ 1º A comprovação do período de permanência na vaga dar-se-á através de registro perante a
EMDURB, excluindo o período de resguardo.
§ 2º Período de resguardo é o tempo decorrido entre a aprovação do pedido de resguardo até nova
manifestação para executar a atividade atendendo a regulamentação existente à época.
§ 3º Na ocorrência de resguardo de vaga, a contagem do tempo do período em que foi exercida a
atividade, anterior à data do pedido de resguardo, não será computada no cálculo do período exigido no
caput deste artigo.
§ 4º A transferência poderá ser realizada a qualquer tempo, nos casos excepcionais como morte ou
invalidez permanente do titular.
§ 5º Fica vedada a transferência de vagas às Instituições de Ensino com frota própria, que também
não poderão transferir a terceiros aquelas que já possuem.

Art 2º Para a solicitação de transferência os interessados deverão cumprir as determinações
deste Decreto e apresentar o exigido no Anexo I.

Parágrafo único. A solicitação deverá ser exercida diretamente pelo interessado ou através
de procurador devidamente habilitado e nomeado por Procuração Pública específica para o Ato da
Transferência.

Art 3º O alvará será expedido ao novo titular, após o atendimento dos seguintes requisitos:
a) deferimento da solicitação de transferência;
b) o cedente apresentar o(s) respectivo(s) veículo(s) vinculado(s) a vaga a ser transferida, totalmente
descaracterizado(s) do serviço até então prestado, exceto quando o(s) veículo(s) permanecer(em) em atividade;
c) documentos constantes no Anexo I.

Parágrafo único. Considera-se em atividade, o veículo que permanecer cadastrado no órgão
municipal e gerenciador do serviço e em nome de um titular.

Art 4º A EMDURB, em cada processo de transferência de que trata este Decreto deverá
fornecer modelos de requerimento, relações de documentos e orientar os Cessionários dos procedimentos e
legislações pertinentes.

Art 5º O não cumprimento dos requisitos estabelecidos no presente Decreto e demais normas
específicas a cada categoria de transporte especial ou individual implicará no indeferimento do processo de
transferências.

Art 6º Fica também autorizada a permuta de vagas entre os autorizados dos serviços de táxi,
mototáxi e escolar, após anuência do órgão gestor do Sistema de Transportes Especiais em relação à
solicitação.

Art 7º Os valores correspondentes à transferência de vaga, permuta de vaga e expedição dos
novos alvarás, serão cobrados do novo titular, de acordo com a Consolidação da Legislação Tributária de
Bauru vigente, não excetuando as cobranças referentes aos preços públicos dos serviços prestados pela
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB.

Art 8º As vagas que vierem a surgir no Sistema de Transporte de Táxi, Mototáxi e Escolar,
serão, necessariamente, precedidas de processo seletivo mediante cláusulas e condições que constarão em
edital.

Parágrafo único. No caso do Transporte Individual de Passageiros, categoria Mototáxi fica
dispensada a observância da regra descrita no “caput” deste artigo até preenchimento do limite máximo de
vagas estabelecido por Lei.

Art 9º A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB
deverá apurar a quantidade de veículos necessários para atender a demanda do sistema, abrindo-se, quando
necessário, processo seletivo aos interessados na prestação do serviço.

Art 10 A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB,
gestora do Sistema de Transporte no município, fará as compatibilizações necessárias através de normas
complementares e procedimentos de trabalho, a fim de adequar as situações decorrentes do presente Decreto.

Art 11 Fica revogado o Decreto Municipal nº 9.380 de 07 de fevereiro de 2003.
Art 12 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

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

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ANEXO I
DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A TRANSFERÊNCIA E PERMUTA DE VAGA

1. DA TRANSFERÊNCIA

1.1. Documentos exigidos – Cedente:
a) Alvará;
b) Selo do veículo;
c) Certidão negativa de débito junto à Prefeitura Municipal de Bauru;

1.2. Documentos exigidos – Cessionário:
a) Certidão negativa de débito junto à Prefeitura Municipal de Bauru;
b) Certidão negativa criminal;
c) Original e cópia do RG e CPF;

d) Uma foto 3x4 recente;
e) Comprovante de endereço que consta na Inscrição Municipal;
f) Original e cópia da CNH, com a comprovação de que “exerce atividade remunerada”, atendendo ainda as
demais exigências legais de cada modalidade ou declaração de que o titular não irá conduzir o veículo;
g) Original e cópia do CRLV (categoria aluguel) / DPVAT, do veículo a ser utilizado na atividade pretendida
conforme legislações que a regulamente;
h) Vistoria técnica da EMDURB com o veículo atendendo a legislação específica de cada modalidade;
i) Original e cópia do comprovante de recolhimento dos valores descritos no artigo 7º do presente Decreto;
j) Demais documentos exigidos para cada modalidade de Transportes Especiais ou Individuais de Passageiros.

2. DA PERMUTA
2.1. Documentos exigidos:
a) Certidão negativa de débito junto à Prefeitura Municipal de Bauru;
b) Original e cópia da CNH, com a comprovação de que “exerce atividade remunerada”, atendendo ainda
as demais exigências legais de cada modalidade ou declaração de que o titular não irá conduzir o veículo;
c) Original e cópia do CRLV (categoria aluguel) / DPVAT, do veículo a ser utilizado na atividade pretendida
conforme legislações que a regulamente;
d) Comprovante de endereço que consta na Inscrição Municipal;
e) Alvará (carteirinha)/Selo que estiverem de posse dos autorizatários na ocasião da Permuta;
f) Vistoria técnica da EMDURB com o veículo atendendo a legislação específica de cada modalidade;
g) Original e cópia do comprovante de recolhimento dos valores descritos no artigo 7º do presente Decreto;
h) Demais documentos exigidos para cada modalidade de Transportes Especiais ou Individuais de Passageiros.

DECRETO Nº 11.544, DE 17 DE MAIO DE 2.011
P. 20.037/11 Revoga o Decreto nº 10.760, de 15 de outubro de 2.008 que regulamenta a
transferência interna de pessoal no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

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

D E C R E T A
Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 10.760, de 15 de outubro de 2.008, que regulamenta a
transferência interna de pessoal no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.
Parágrafo único. Os processos de transferência que foram iniciados na vigência do Decreto de que
trata o artigo 1º, terão suas tramitações normais até a sua efetiva conclusão.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 17 de maio de 2.011.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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 11.545, DE 17 DE MAIO DE 2.011
P. 40.186/09 – (4.708/09 – DAE) Declara de utilidade pública para fins de  instituição de
Servidão Administrativa e de Desapropriação de área pertencente a Waldemar Gastoni Venturini e sua
esposa Terezinha Vianello Venturini, a ser promovida pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas
pelo artigo 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, mais o que consta no Processo Administrativo nº
40.186/09 – (4.708/09 – DAE),

D E C R E T A
Art.1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação a ser promovida pelo

Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, por via amigável ou judicial, a área com a seguinte
descrição:
Uma área de forma irregular com 260,45 m²: “Tem início no  ponto 1, situado na divisa das glebas 02 e 03
na divisa com terrenos de Antonio Sanches, segue confrontando com a gleba 03 com rumo 72°06’14“ NW,
por uma distância de 8.29 m até encontrar o ponto 2; deste deflete à direita, confrontando com área
remanescente de WALDEMAR GASTONI VENTURINI, com rumo 33°07’05“ NE por uma distância de
32.32 m até encontrar o ponto 3; deste deflete à direita e segue confrontando com área a ser decretada de
servidão do DAE, com rumo 75°34’45“ SE, por uma distância de 8.19 m até encontrar o ponto 4; deste
deflete à direita e segue confrontando com área de Antonio Sanches, com rumo 27°07’17“ SW, por uma
distância de 2.40 m até encontrar o ponto 5; deste deflete à direita e segue confrontando com área de
Antonio Sanches, com rumo 33°07’05“ SW, por uma distância de 30.57 m, até encontrar o ponto 1,  inicial
da área descrita”. Área esta destacada de uma gleba de terra, identificada como gleba 02, que consta
pertencer a WALDEMAR GASTONI VENTURINI e sua esposa TEREZINHA VIANELLO VENTURINI,
parte integrante das antigas comunhões denominadas Fazendas Grande e Flores,  conforme matrícula  nº
14.714 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru/SP, conforme desenho nº 5.949-DAE.

Art.2º Fica declarada de utilidade pública, para instituição de Servidão Administrativa a ser
promovida pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, por via amigável ou judicial, as áreas
descritas abaixo:
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I - Uma área de forma irregular com 359,22 m²: “Partindo do  ponto 1, situado na divisa das glebas 02 e 03
na divisa com terrenos de Antonio Sanches, segue confrontando com área de Antonio Sanches com rumo
33°07’05“ NE por uma distância de 30.57 m até encontrar o ponto 2; deste deflete à esquerda e segue
confrontando com área de Antonio Sanches, com rumo 27°07’17“ NE, por uma distância de 2.40 m até
encontrar o ponto 3; deste segue pelo mesmo alinhamento, confrontando com área de Antonio Sanches,
com rumo 27°07’17“ NE, por uma distância de 6.81 m até encontrar o ponto 4; deste deflete à esquerda e
segue confrontando com a margem direita do Córrego da Grama, com rumo 75°34’45“ NW, por uma
distância de 10.84 m, até encontrar o ponto 5; deste deflete à direita e segue confrontando com a margem
direita do Córrego da Grama, com rumo 07°45’55“ NW, por uma distância de 2.22 m, até encontrar o ponto
6; deste deflete à esquerda e segue confrontando com a margem direita do Córrego da Grama, com rumo
85°51’50“ SW, por uma distância de 48.53 m, até encontrar o ponto 7; deste deflete à direita e segue
confrontando com a margem direita do Córrego da Grama, com rumo75°44’08“ NW, por uma distância de
42.61 m, até encontrar o ponto 7/A; deste deflete à direita e segue confrontando a margem direita do
Córrego da Grama, com rumo 14°12’57“ NW, por uma distância de 15.07 m, até encontrar o ponto 8/A,
inicial da área a ser descrita; deste deflete à esquerda e segue confrontando com a margem direita do
Córrego da Grama, com rumo 25°51’24“ NW, por uma distância de 32.56 m, até encontrar o ponto 9/A;
deste deflete à direita e segue confrontando a margem direita do Córrego da Grama, com rumo 22°40’38“
NW, por uma distância de 23.09 m, até encontrar o ponto 10/A; deste deflete à esquerda e segue confrontando
com área de Benedito Prado e outros, com rumo 27°56’07“ SW, por uma distância de 11.42 m, até encontrar
o ponto 11, deste deflete à esquerda e segue confrontando com área remanescente de WALDEMAR GASTONI
VENTURINI, com rumo 27°26’56“ SE, por uma distância de 39.02 m, até encontrar o ponto 12; deste
deflete à esquerda e segue confrontando com área remanescente de WALDEMAR GASTONI VENTURINI,
com rumo 60°38’49“ SE, por uma distância de 12.00 m, até encontrar o ponto 8/A, inicial da área descrita.”
Área esta destacada de uma gleba de terra, identificada como gleba 02, que consta pertencer a WALDEMAR
GASTONI VENTURINI e sua esposa TEREZINHA VIANELLO VENTURINI, parte integrante das antigas
comunhões denominadas Fazendas Grande e Flores, conforme matrícula nº 14.714  do 2º Ofício de Registro
de Imóveis da Comarca de Bauru/SP, conforme desenho nº 5.951-DAE.
II - Uma área de forma irregular com 384,02 m²: “Partindo do  ponto 1, situado na divisa das glebas 02 e 03
na divisa com terrenos de Antonio Sanches, segue confrontando com área de Antonio Sanches com rumo
33°07’05“ NE por uma distância de 30.57 m até encontrar o ponto 2; deste deflete à esquerda e segue
confrontando com área de Antonio Sanches, com rumo 27°07’17“ NE, por uma distância de 2.40 m até
encontrar o ponto 3, inicial da área a ser descrita; deste segue pelo mesmo alinhamento, confrontando com
área de Antonio Sanches, com rumo 27°07’17“ NE, por uma distância de 6.81 m até encontrar o ponto 4;
deste deflete à esquerda e segue confrontando com a margem direita do Córrego da Grama, com rumo
75°34’45“ NW, por uma distância de 10.84 m, até encontrar o ponto 5; deste deflete à direita e segue
confrontando com a margem direita do Córrego da Grama, com rumo 07°45’55“ NW, por uma distância de
2.22 m, até encontrar o ponto 6; deste deflete à esquerda e segue confrontando com a margem direita do
Córrego da Grama, com rumo 85°51’50“ SW, por uma distância de 48.53 m, até encontrar o ponto 7; deste
deflete à esquerda e segue confrontando com área remanescente de WALDEMAR GASTONI VENTURINI,
com rumo 02°27’30“ SW, por uma distância de 3.84 m, até encontrar o ponto 8; deste deflete à esquerda e
segue confrontando com área remanescente de WALDEMAR GASTONI VENTURINI, com rumo 87°32’30“
SE, por uma distância de 44.38 m, até encontrar o ponto 9; deste deflete à esquerda e segue confrontando
com área remanescente de WALDEMAR GASTONI VENTURINI, com rumo 05°09’05“ NE, por uma
distância de 3.82 m, até encontrar o ponto 10; deste deflete à direita e segue, confrontando com área a ser
decretada de servidão do DAE, com rumo 75°34’45“ SE, por uma distância de 8.19 m, até encontrar o
ponto 3, inicial da área descrita.” Área esta destacada de uma gleba de terra, identificada como gleba 02,
que consta pertencer a WALDEMAR GASTONI VENTURINI e sua esposa TEREZINHA VIANELLO
VENTURINI, parte integrante das antigas comunhões denominadas Fazendas Grande e Flores,  conforme
matrícula  nº 14.714 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru/SP, conforme desenho nº
5.951-DAE.

Art.3º A área descrita no art.1º, destina-se a desapropriação para implantação, pelo DAE,
de interceptor de esgoto do Córrego da Grama.

Art.4º As áreas descritas no art.2º, incisos I e II, destinam-se a servidão administrativa em
faixa de APP (área de preservação permanente) para implantação, pelo DAE, de interceptores de esgoto na
margem direita do Córrego da Grama.

Art.5º Fica o Poder Público autorizado a invocar o caráter de urgência no processo judicial,
para fins do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, alterado pela
Lei Federal nº 2.786, de 21 de maio de 1.956.

Art.6º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta dos recursos
próprios orçamentários do Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

Art.7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,  revogado o Decreto
Municipal nº 11.303, de 04 de agosto de 2.010.

Bauru, 17 de maio de 2.011.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL
MAURÍCIO PONTES PORTO

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

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

DECRETO Nº 11.547, DE 20 DE MAIO DE 2.011
P. 20.210/11 Declara de Utilidade Pública, imóveis pertencentes a WTORRE HI – PALMAS
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, GCD MALLS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA, CALISTO MASSARI E OUTROS, JOSÉ ANTONIO DE SOUZA GAIA e IDALINA VOLPATO
FRANCISCHI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, com
suporte no artigo 51 da LOMB e Decreto-Lei Federal nº 3.365 de 21 de junho de 1.941 e suas ulteriores
alterações, mais o que consta no Proc. Adm. nº 20.210/11.

D E C R E T A
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de Desapropriação a ser promovida

pela Prefeitura Municipal de Bauru, por via amigável ou judicial, os imóveis a seguir descritos:
a) Setor 03, Quadra 620, Lote 26 – Vila Antártica
O perímetro se inicia no marco M-110, cravado na divisa da propriedade de Wtorre - HI – Palmas
Empreendimento Imobiliário Ltda. com a Rua Conde Francisco Matarazzo, daí segue à distância de 4,96m
até encontrar o marco M-104, confrontando do marco M-110 ao marco M-104 com a propriedade de
Wtorre - HI  Palmas Empreendimento Imobiliário Ltda., daí deflete à direita e segue à distância de 32,76m
até encontrar o marco M-105, confrontando do marco M-104 ao marco M-105 com a Área Remanescente
de Wtorre – HI - Palmas Empreendimento Imobiliário Ltda., daí deflete à direita e segue à distância de
0,65m até encontrar o marco M-106, confrontando do marco M-105 ao marco M-106 com a propriedade de
GCD Malls Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., daí deflete à direita e segue à distância de 30,43m
até encontrar o marco M-108, daí deflete à esquerda e segue à distância de 4,22m até encontrar o marco M-
109, confrontando do marco M-106 ao marco M-109 com a propriedade de Calisto Massari e Outros, daí
deflete à direita e segue à distância de 3,58m até encontrar o marco M-110, ponto inicial da presente
descrição, confrontando do marco M-109 ao marco M-110 com a Rua Conde Francisco Matarazzo,
encerrando uma área de 33,58 metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer a WTORRE HI –
PALMAS EMPRREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA conforme Matrícula nº 99.376 do 2º Oficial
de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 4615.
b) Setor 03,Quadra 620, Lotes 22 e 23 (parte) - Vila Antártica
O perímetro se inicia no marco M-99, cravado na divisa da propriedade de Iracema Tudela Rodrigues e
Outros, com a Rua Conde Francisco Matarazzo, daí segue à distância de 4,91m até encontrar o marco M-
98, confrontando do marco M-99 ao marco M-98 com a propriedade de Iracema Tudela Rodrigues e Outros,
daí deflete à direita e segue à distância de 10,00m até encontrar o marco M-101, confrontando do marco M-
98 ao marco M-101 com a Área Remanescente de Wtorre HI - Palmas Empreendimento Imobiliário Ltda.,
daí deflete à direita e segue à distância de 4,96m até encontrar o marco M-100, confrontando do marco M-
101 ao marco M-100 com a propriedade de GCD Malls Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., daí
deflete à direita e segue à distância de 10,00m até encontrar o marco M-99, ponto inicial da presente
descrição, confrontando do marco M-100 ao marco M-99 com a Rua Conde Francisco Matarazzo, encerrando
uma área de 49,33 metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer a WTORRE HI - PALMAS
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA conforme Matrícula nº 29.510 do 2º Oficial de Registro
de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 4615.
c) Setor 03, Quadra 620, Lote 25 (parte) – Vila Antártica
O perímetro se inicia no marco M-103, cravado na divisa da propriedade de GCD Malls Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda. com a Rua Conde Francisco Matarazzo, daí segue à distância de 5,02m até encontrar
o marco M-102, confrontando do marco M-103 ao marco M-102 com a propriedade de GCD Malls
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., daí deflete à direita e segue à distância de 7,97m até encontrar o
marco M-104, confrontando do marco M-102 ao marco M-104 com a Área Remanescente de Wtorre HI -
Palmas Empreendimento Imobiliário Ltda., daí deflete à direita e segue à distância de 4,96m até encontrar
o marco M-110, confrontando do marco M-104 ao marco M-110 com a propriedade de Wtorre HI – Palmas
Empreendimento Imobiliário Ltda., daí deflete à direita e segue à distância de 8,00m até encontrar o marco
M-103, ponto inicial da presente descrição, confrontando do marco M-110 ao marco M-103 com a Rua
Conde Francisco Matarazzo, encerrando uma área de 39,91 metros quadrados. Referido imóvel consta
pertencer a WTORRE HI - PALMAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA conforme Matrícula
nº 29.057 do 2º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo
desenho SP nº 4615.
d) Setor 03, Quadra 396, Lote 09 (parte) – Vila Antártica
O perímetro se inicia no marco M-105, cravado na divisa da propriedade de Wtorre  HI - Palmas Bauru
Empreendimento Imobiliário Ltda. com a propriedade de Calisto Massari e Outros, daí segue à distância de
5,44m até encontrar o marco M-111, daí segue em curva à esquerda com raio de 9,00m e desenvolvimento
de 6,11m até encontrar o marco M-112, daí segue em curva à direita com raio de 27,00m e desenvolvimento
de 33,43m, confrontando do marco M-105 ao marco M-113 com a Área Remanescente de GCD Malls
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., daí deflete à direita e segue a distância de 41,64m até encontrar
o marco M-107, daí deflete à direita e segue à distância de 0,59m até encontrar o marco M-106, confrontando
do marco M-113 ao marco M-106 com a propriedade de Calisto Massari e Outros, daí segue em linha reta
à distância de 0,65m até encontrar o marco M-105, ponto inicial da presente descrição, confrontando do
marco M-106 ao marco M-105 com a propriedade de Wtorre HI – Palmas Empreendimento Imobiliário
Ltda., encerrando uma área de 137,84 metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer a GCD MALLS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, conforme Matrícula nº 88.743 do 2º Oficial de
Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 4615.
e) Setor 03, Quadra 620, Lote 24 (parte) - Vila Antártica
O perímetro se inicia no marco M-100, cravado na divisa da propriedade de Wtorre HI - Palmas
Empreendimento Imobiliário Ltda. com a Rua Conde Francisco Matarazzo, daí segue à distância de 4,96m
até encontrar o marco M-101, confrontando do marco M-100 ao marco M-101 com a propriedade de
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Wtorre HI - Palmas Empreendimento Imobiliário Ltda., daí deflete à direita e segue à distância de 9,98m
até encontrar o marco M-102, confrontando do marco M-101 ao marco M-102 com a Área Remanescente
de GCD Malls Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., daí deflete à direita e segue à distância de 5,02m
até encontrar o marco M-103, confrontando do marco M-102 ao marco M-103 com a propriedade de
Wtorre – HI - Palmas Empreendimento Imobiliário Ltda., daí deflete à direita e segue à distância de 10,00m
até encontrar o marco M-100, ponto inicial da presente descrição, confrontando do marco M-103 ao marco
M-100 com a Rua Conde Francisco Matarazzo, encerrando uma área de 49,83 metros quadrados. Referido
imóvel consta pertencer a GCD MALLS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA,
conforme Matrícula nº 51.888 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado
pelo desenho SP nº 4615.
f) Setor 03, Quadra 621, Lote 01 (parte)– Vila Antártica
O perímetro se inicia no marco M-109, cravado na divisa da propriedade de Wtorre HI – Palmas
Empreendimento Imobiliário Ltda. com a propriedade de Calisto Massari e Outros, daí segue à distância de
4,22m até encontrar o marco M-108, daí deflete à direita e segue a distância de 30,43m até encontrar o
marco M-106, confrontando do marco M-109 ao marco M-106 com a propriedade de Wtorre  HI - Palmas
Empreendimento Imobiliário Ltda., daí deflete à direita e segue à distância de 0,59m até encontrar o marco
M-107, daí deflete à esquerda e segue à distância de 41,64m até encontrar o marco M-113, daí segue em
linha reta à distância de 4,93m até encontrar o marco M-114, confrontando do marco M-106 ao marco M-
114 com a propriedade de GCD Malls Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., daí deflete à direita e
segue a distância de 14,81m até encontrar o marco M-115, daí segue em curva à direita com raio de
280,09m e desenvolvimento de 68,44m até encontrar o marco M-116, daí segue em curva à direita com raio
de 420,71m e desenvolvimento de 52,66m até encontrar o marco M-117, daí deflete à direita e segue a
distância de 0,77m até encontrar o marco M-118, confrontando do marco M-114 ao marco M-118 com as
terras da FEPASA, daí segue em linha reta a distância de 18,25m até encontrar o marco M-119, confrontando
do marco M-118 ao marco M-119 com a propriedade de José Antonio de Souza Gaia e Outro, daí segue em
linha reta a distância de 3,64m até encontrar o marco M-120, confrontando do marco M-119 ao marco M-
120 com a propriedade de Idalina Volpato Francischi, daí deflete à direita e segue a distância de 4,49m até
encontrar o marco M-121, daí segue em curva à esquerda com raio de 413,44m e desenvolvimento de
39,65m até encontrar o marco M-122, daí segue em curva à esquerda com raio de 9,00m e desenvolvimento
de 14,20m até encontrar o marco M-123, daí segue a distancia de 52,41 m até encontrar o marco M-124,
confrontando do marco M-120 ao marco M-124 com a área remanescente de Calisto Massari e Outros
(Matricula nº 8.114), daí deflete à direita  e segue na distância de 12,16 m até encontrar o marco M-125,
confrontando do marco M-124 ao marco M-125 com a Rua Tapajós, daí deflete à direita e segue a distância
de 52,94 m até encontrar o marco M-126, daí segue em curva à esquerda  com desenvolvimento de 15,11 m
e raio de 9,00 m até encontrar o marco M-127, daí segue em curva com desenvolvimento de 6,93 m e raio
de 262,10 metros até encontrar o marco M-128, daí segue em curva à esquerda com desenvolvimento de
14,78m e raio de 9,00 metros até encontrar o marco M-129, daí segue em curva a direita com desenvolvimento
de 44,81 m e raio de 27,00 m até encontrar o marco M-130, daí segue em curva à esquerda com
desenvolvimento de 12,10m e raio de 9,00 m até encontrar o marco M-131, dai segue a distância de
19,78m até encontrar o marco M-132, confrontando do marco M-125 ao marco M-132, com área
remanescente de Calisto Massari e Outros (Matr. 8.114), daí deflete à direita e segue a distância de 1,07m
até encontrar o marco M-133, daí deflete à direita e segue a distância de 12,33 metros  até  encontrar  o
marco M-109,  ponto  inicial  da  presente descrição, confrontando do marco M-132 ao marco M-109 com
a Rua Conde Francisco Matarazzo, encerrando uma área de 5.382,48 metros quadrados. Referido imóvel
consta pertencer a CALISTO MASSARI, ELIO MASSARI, GLADIS FUMAGALLI MASSARI,
ADRIANO MASSARI e RITA CECCARINI MASSARI, conforme Matrícula nº 8.114 do 2º Oficial de
Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 4615.
g) Setor 03, Quadra 592, Lote 07 (parte)– Vila Antártica
O perímetro se inicia no marco M-118, cravado na divisa da propriedade de Calisto Massari e Outros com
as terras da FEPASA, daí segue à distância de 34,00m até encontrar o marco M-132, confrontando do
marco M-118 ao marco M-132 com as terras da FEPASA, daí deflete à direita e segue à distância de 11,00m
até encontrar o marco M-131, confrontando do marco M-132 ao marco M-131 com a Rua Major Fonseca
Ozório, daí deflete à direita e segue à distância de 31,25m até encontrar o marco M-119, confrontando do
marco M-131 ao marco M-119 com a propriedade de Idalina Volpato Francischi, daí deflete à direita e
segue à distância de 18,25m até encontrar o marco M-118, ponto inicial da presente descrição, confrontando
do marco M-119 ao marco M-118 com a propriedade de Calisto Massari e Outros, encerrando uma área de
472,80 metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer a JOSÉ ANTONIO DE SOUZA GAIA e
MAGALI TEREZINHA ROSSETTO GAIA, conforme Matrícula nº 26.858 do 2º Oficial de Registro de
Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 4615.
h) Setor 03, Quadra 592, Lote 06 – Vila Antártica
O perímetro se inicia no marco M-119, cravado na divisa da propriedade de Calisto Massari e Outros com
a propriedade de José Antonio de Souza Gaia e Outro, daí segue à distância de 31,25m até encontrar o
marco M-131, confrontando do marco M-119 ao marco M-131 com a propriedade de José Antonio de
Souza Gaia e Outro, daí deflete à direita e segue à distância de 10,00m até encontrar o marco M-130,
confrontando do marco M-131 ao marco M-130 com a Rua Major Fonseca Ozório, daí deflete à direita e
segue à distância de 28,50m até encontrar o marco M-129, confrontando do marco M-130 ao marco M-129
com a propriedade de Eugênio Olivatto, daí deflete à direita e segue à distância de 6,49m até encontrar o
marco M-120, confrontando do marco M-129 ao marco M-120 com a propriedade de Calisto Massari e
Outros, daí segue em linha reta a distância de 3,64m até encontrar o marco M-119, ponto inicial da presente
descrição, confrontando do marco M-120 ao marco M-119 com a propriedade de Calisto Massari e Outros,
encerrando uma área de 298,70 metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer a IDALINA
VOLPATO FRANCISCHI, conforme Matrícula nº 20.924 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru,

encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 4615.
Art. 2º Os imóveis descritos no artigo anterior destinam-se ao realinhamento da Rua Conde

Francisco Matarazzo com a Rua Major Fonseca Osório para adequação do sistema viário.
Art. 3º Fica o Poder Público autorizado a invocar o caráter de urgência em processo judicial,

para fins do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, alterado pela
Lei Federal nº 2.786, de 21 de maio de 1.956.

Art. 4º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta dos recursos
próprios orçamentários da Prefeitura Municipal de Bauru.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 20 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

PROJETO  DE  LEI  Nº  43/11
P. 17.214/11 Ap. 17.212/11 (capa) Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas  para
reforma do ginásio  de esporte denominado “Panela de Pressão”.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas decorrentes do contrato firmado
com o Esporte Clube Noroeste, visando a reforma do ginásio de esportes denominado “Panela de Pressão”.

Art. 2º O valor máximo da despesa para a execução da reforma mencionada no art. 1º será
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
§ 1º O valor da despesa realizada será amortizado em 60 (sessenta) meses, abatendo-se do valor
mensal do aluguel.
§ 2º O valor de cada parcela, a ser descontado do valor do aluguel, sofrerá a atualização na mesma
data em que ocorrer a correção do valor de locação e de acordo com o índice pelo qual a Secretaria Municipal
de Economia e Finanças corrige os créditos da Fazenda Pública Municipal.

Art. 3º        As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações previstas na Lei
Orçamentária vigente.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, ...

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
20, maio, 11

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o projeto de lei que
autoriza o Município de Bauru a realizar despesas visando a reforma do ginásio de esportes denominado
“Panela de Pressão”.

Tal projeto se faz necessário por força do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar Federal nº
101,  de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que exige, expressamente, que
qualquer composição de dívidas deverá ser autorizada por lei específica.

O valor máximo da despesa a ser realizada será de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo
que o valor da despesa será amortizado em sessenta meses, abatendo-se do valor mensal do aluguel.

O projeto prevê que, caso ocorra a correção do valor locatício, o valor da parcela a ser abatida
será também corrigida na mesma data e pelo mesmo índice pelo qual a Secretaria Municipal de Economia
e Finanças corrige os créditos da Fazenda Pública Municipal, atualmente o IPCA do IBGE.

Por fim, cabe salientar que há previsão orçamentária para a despesa mencionada.
Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
Atenciosas saudações,

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

Lista dos Beneficiários do Residencial Eucaliptos

Considerando os critérios instituídos na Lei n° 11.977 de Julho de 2009 e no Decreto Municipal n° 11.418
de 10 de Dezembro de 2010, que dispõem sobre o Programa Minha Casa Minha Vida, a coordenadora do
grupo multissetorial, no uso de suas atribuições legais, torna pública a relação de sorteados no Programa, de
acordo com a análise da Caixa Econômica Federal. Os sorteados abaixo que estão em situação de pendên-
cia documental, terão o prazo de 23/05 a 03/06 para comparecer à Secretaria Municipal do Bem Estar
Social - SEBES, localizada na Rua Alfredo Maia Quarteirão 1, s/ n° , Vila Falcão, munidos de documenta-
ção para regularizar a situação. O não comparecimento dentro do prazo estabelecido será considerado
como desistência.

PROJETOS  DE LEI
enviados à Câmara Municipal
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Legenda das situações:
1-Pré-aprovado (documentação entregue, aprovado na análise da CEF)
2-Pendência documental (falta de documentos ou problemas no Cadastro Único ou Renda superior ao
estabelecido ou identificação de membros da família não informados ou membros da família informados
localizados em município diferente ao do empreendimento).
OBS.: Em qualquer momento do processo, poderá ocorrer mudança na situação da família, em ambos os casos.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO
VICE-PREFEITA E COORDENADORA DO PROGRAMA “MCMV”

NOME CPF Situação ANÁLISE CEF
Adenilda Bento 17403798880 TITULAR pré-aprovado
Adonilson Teixeira de Araújo 10114985880 TITULAR pendência documental
Adriana Aparecida Alberto Costa 21368502881 TITULAR pré-aprovado
Adriana Aparecida Foizer Batista 32141731895 TITULAR pré-aprovado
Adriano Moreira 33776971878 TITULAR pré-aprovado
Aguinaldo Demetrio Pinto 26688761840 TITULAR pendência documental
Alaide Pereira da Costa 68599153820 TITULAR pendência documental
Alan Jorge Trindade 95926372887 TITULAR pendência documental
Alex da Silva 34717818890 TITULAR pré-aprovado
Alexander Aparecido Balbino 31108312870 TITULAR pendência documental
Alexandre da Silva Ehrenberg Murbach 17603327806 TITULAR pré-aprovado
Alexandre Junior Trevisoli 26194722886 TITULAR pré-aprovado
Alexandre Ribeiro Candido 25023532895 TITULAR pré-aprovado
Alfredo José Guimarães 14580226844 TITULAR pré-aprovado
Aline Caetano 22840009838 TITULAR pendência documental
Aline Cristina Venancio 34831378828 TITULAR pendência documental
Aline Marola Sampaio Barreto 32612849866 TITULAR pendência documental
Aline Rodrigues 31167483812 TITULAR pré-aprovado
Aline Vicente Cardoso 33345159821 TITULAR pré-aprovado
Aliny Cassia Helps de Oliveira 37887126860 TITULAR pré-aprovado
Allan Cristian de Mattos 33525737866 TITULAR pendência documental
Almir Astolfo Barbosa 17042705882 TITULAR pré-aprovado
Almir Santos Silva 38488813813 TITULAR pendência documental
Amaurildo Muniz dos Santos Filho 38400476840 TITULAR pré-aprovado
Ana Augusta Mendes 30731284844 TITULAR pré-aprovado
Ana Claudia Zuicher da Silva 39811989800 TITULAR pré-aprovado
Ana Paula Mariano 36425197846 TITULAR pré-aprovado
Ana Rocha Pereira 12012615899 TITULAR pré-aprovado
Anderson Soares de Oliveira 38363528854 TITULAR pré-aprovado
Anderson Valeze 31635413800 TITULAR pré-aprovado
Anderson Velozo 33207366805 TITULAR pendência documental
Andre Luis Vasques 21908514833 TITULAR pré-aprovado
Andre Luiz dos Santos 22805330811 TITULAR pré-aprovado
Andre Luiz dos Santos 31701954842 TITULAR pendência documental
André Ricardo Reinaldo 33732571823 TITULAR pré-aprovado
Andrea Domiciano da Silva 24884757858 TITULAR pré-aprovado
Andreia Cristina Antonio 19158984801 TITULAR pré-aprovado
Andreia Cristina Nunes 21604254866 TITULAR pendência documental
Andreia de Oliveira da Silva 27753144812 TITULAR pendência documental
Andreia Paloma Nicacio 35414843813 TITULAR pré-aprovado
Andresa Amancio Nascimento 37847441845 TITULAR pré-aprovado
Angelo Rodolfo Valverde 22291995871 TITULAR pré-aprovado
Anna Milca de Oliveira 21494209888 TITULAR pendência documental
Antonia Barbosa Bezerra 16201745882 TITULAR pendência documental
Antonio Argeu da Silva 09610167870 TITULAR pré-aprovado
Aparecida Esquerdo da Silva 01503876870 TITULAR pré-aprovado
Aparecida Lourdes Christinelli 25093847836 TITULAR pré-aprovado
Aparecida Medeiros 07903038842 TITULAR pré-aprovado
Aparecido Carlos da Silva 70792518853 TITULAR pendência documental
Aparecido dos Santos 16573535839 TITULAR pré-aprovado
Belmiro Sabino Brugnari 82815925834 TITULAR pendência documental
Benedita Aparecida de Freitas 21292406828 TITULAR pendência documental
Benedito Francisco Calado 23925620915 TITULAR pré-aprovado
Benedito Ribeiro 30808395874 TITULAR pré-aprovado
Camila Volve Borba 23339895805 TITULAR pré-aprovado

Carlos Eduardo de Souza 28000076802 TITULAR pré-aprovado
Carlos Roberto da Silva 22737051827 TITULAR pré-aprovado
Carmem Lucia de Lima 00947104810 TITULAR pré-aprovado
Caroline Prudente Pereira 38834541847 TITULAR pré-aprovado
Cassiano Ricardo Sona 14592923839 TITULAR pré-aprovado
Celeste Duzolina Fabbro 27620822852 TITULAR pré-aprovado
Chirlei Reis de Souza 33021291813 TITULAR pré-aprovado
Cibele de Paiva Bueno 21844803805 TITULAR pré-aprovado
Cicero Agostinho Durval 65354524920 TITULAR pré-aprovado
Cinira Alves Pereira Stabile 07482623850 TITULAR pendência documental
Claudemir Aparecido Mamede 13723857892 TITULAR pendência documental
Claudemir Azevedo 17042529898 TITULAR pré-aprovado
Claudemir Bispo 17174504825 TITULAR pré-aprovado
Claudete dos Santos Calciolari 06782117878 TITULAR pré-aprovado
Claudete Silva 03542877883 TITULAR pendência documental
Cláudia Aparecida Muniz 17035045856 TITULAR pré-aprovado
Claudineia dos Santos Oliveira 31468257838 TITULAR pré-aprovado
Claudio de Sousa Malosti 06798865836 TITULAR pendência documental
Cleber de Souza Nicacio 35656562808 TITULAR pré-aprovado
Cleide Soares 21736099809 TITULAR pré-aprovado
Cleuza Madalena de Camargo Pereira 17060099840 TITULAR pré-aprovado
Cristiane Domingues 21951865855 TITULAR pré-aprovado
Cristiane Francisca Moraes 26325075889 TITULAR pré-aprovado
Cristiano Arruda 15403824863 TITULAR pendência documental
Cristiano de Souza Almeida 34804982809 TITULAR pendência documental
Cristina Franco 21632830892 TITULAR pré-aprovado
Daiane Aparecida Bispo 33576868801 TITULAR pré-aprovado
Daniel Gonçalves 37203785866 TITULAR pré-aprovado
Daniel Marciano 24861566827 TITULAR pré-aprovado
Daniela de Paula Braga 35212847864 TITULAR pré-aprovado
Danila Franciane Barros 22228838810 TITULAR pré-aprovado
Dayana Patricia Antiquera 35178901894 TITULAR pré-aprovado
Debora Silvia Longo 21317498801 TITULAR pré-aprovado
Deborah Cristina Pereira 39493397874 TITULAR pré-aprovado
Deise Simões Correa 37723442831 TITULAR pendência documental
Denize Rodrigues Pereira 30965824837 TITULAR pré-aprovado
Deusa Dias 29559017845 TITULAR pré-aprovado
Dirce Ramos Alves 12014077886 TITULAR pré-aprovado
Domingas Cecilia dos Santos 14725748854 TITULAR pré-aprovado
Drieli Cristina dos Anjos 37313516843 TITULAR pré-aprovado
Edson Aparecido de Moura 25950992806 TITULAR pré-aprovado
Edson da Silva Antonio 31128591898 TITULAR pré-aprovado
Edson Luiz dos Reis 15817824892 TITULAR pré-aprovado
Edvaldo Henrique 35623456811 TITULAR pendência documental
Elda Regina Monteiro 03408475814 TITULAR pré-aprovado
Eliane Aparecida Pinheiro 33873041880 TITULAR pré-aprovado
Eliane Cezario 31241072841 TITULAR pendência documental
Eliane Ramos da Silva 31045746851 TITULAR pré-aprovado
Elias Barboza 33644245860 TITULAR pendência documental
Elias Camilo 09380005865 TITULAR pré-aprovado
Elisabete de Fatima Gusson 28439363818 TITULAR pré-aprovado
Elson Ramos de Freitas 26457114879 TITULAR pré-aprovado
Elvis da Silva Santos 38627867810 TITULAR pré-aprovado
Eric Jonathan Riveira da Luz 29752098860 TITULAR pré-aprovado
Eunice Aparecida Guimaraes da Silva 51773244191 TITULAR pré-aprovado
Eva Aparecida Benedito 04405073830 TITULAR pré-aprovado
Everton Elias Clemente 36103919878 TITULAR pré-aprovado
Everton Hajes 29890971801 TITULAR pré-aprovado
Fabiana Leite Cavalcante 28802979820 TITULAR pré-aprovado
Fabiano Cicero Leite 26594028847 TITULAR pré-aprovado
Faissal Rafik Saab 19083773809 TITULAR pré-aprovado
Felipe Fernandes Rodrigues 39372760846 TITULAR pendência documental
Fernanda Cristina Struziatto 26567397802 TITULAR pré-aprovado
Fernanda de Oliveira 38405132864 TITULAR pendência documental
Fernanda Matos da Silva Covolan 24724379863 TITULAR pendência documental
Fernanda Moreno Ferreira dos Santos 34016116821 TITULAR pré-aprovado
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Fernanda Sudário de Ataíde 29516646808 TITULAR pré-aprovado
Fernando Rosa dos Santos 32596887819 TITULAR pendência documental
Filomena Machado Ortega 21664245898 TITULAR pré-aprovado
Flavia Cristina Colacio 33384804821 TITULAR pré-aprovado
Flavia Ramos Claudino 60349212104 TITULAR pré-aprovado
Franciellen de Souza Osete 38705550840 TITULAR pré-aprovado
Francine Pereira Bortolli da Silva 33873050870 TITULAR pendência documental
Gamaliel Fogaça 00480454892 TITULAR pendência documental
Geraldo Costa 70830010815 TITULAR pré-aprovado
Geruza Morena Gonçalves 27660083813 TITULAR pendência documental
Gilberto Gorni Carneiro 13077989859 TITULAR pendência documental
Gislaine Ribeiro Cardoso 30784125805 TITULAR pré-aprovado
Gislaine Rodrigues dos Santos 21326548832 TITULAR pré-aprovado
Gislaine Silveira Alves 38687109814 TITULAR pré-aprovado
Gislaine Vicencia Adriana dos Santos 37999799807 TITULAR pré-aprovado
Gonçalo dos Santos 01700938835 TITULAR pré-aprovado
Gonçalo Rafael Filho 17402547833 TITULAR pré-aprovado
Gracieli de Oliveira Cantero 23332124897 TITULAR pré-aprovado
Grazielle Turtura do Nascimento 11494829827 TITULAR pré-aprovado
Helio Souza Alves 16838553880 TITULAR pré-aprovado
Heloisa Danelon 95920218800 TITULAR pré-aprovado
Iracema Alves da Silva 09610092845 TITULAR pendência documental
Iraci Maria das Silva 86398652487 TITULAR pré-aprovado
Israel Albino Mota 58069232153 TITULAR pré-aprovado
Israel Robles Cardoso 29405313827 TITULAR pré-aprovado
Ivanilda Generoso 31826225870 TITULAR pré-aprovado
Ivone Maria da Silva Souza 34604492840 TITULAR pré-aprovado
Ivone Victorino Ramos 05193422837 TITULAR pré-aprovado
Izabel Saudino da Silva 82762619815 TITULAR pré-aprovado
Jacqueline Franco da Rocha 30077287894 TITULAR pré-aprovado
Jadeilton Goncalves Cavalcanti 29009392830 TITULAR pré-aprovado
Jailton Ferreira da Silva 05844407822 TITULAR pendência documental
Jaqueline Eugenio de Souza 34415841805 TITULAR pré-aprovado
Jaqueline Vieira Dantas 31629058858 TITULAR pré-aprovado
Jefferson Ricardo Rivera Rojas 26166846835 TITULAR pré-aprovado
Jhony Joaquim da Silva 36206263835 TITULAR pré-aprovado
Joana Lucia Braz Andrade 37175760892 TITULAR pré-aprovado
Joana Maria da Silva 33459771844 TITULAR pré-aprovado
João Batista Nicolau Soares 33255629810 TITULAR pré-aprovado
João de Souza Luiz 12012763812 TITULAR pendência documental
João Faustino do Nascimento 1278940685 TITULAR pré-aprovado
João Pinheiro Alves 17253178858 TITULAR pré-aprovado
João Rafael do Prado 53544838915 TITULAR pendência documental
Joeber Gomes Pereira 33864448816 TITULAR pré-aprovado
José Carlos de Oliveira 16204302825 TITULAR pré-aprovado
Jose Luiz de Souza 05851453850 TITULAR pendência documental
José Ribeiro 82476985872 TITULAR pré-aprovado
Josi Aparecida Romão Cardoso 33187360823 TITULAR pré-aprovado
Josimara da Silva Bonfim 34490376847 TITULAR pré-aprovado
Joyce Cristiane dos Santos 37804941838 TITULAR pré-aprovado
Joyce Dayane Martins Cazarin 38147241860 TITULAR pré-aprovado
Joyce Fernanda Pereira 36764321850 TITULAR pendência documental
Joyce Marques Tozzi 33721267850 TITULAR pré-aprovado
Jozina Celia Dieguez 39472691889 TITULAR pendência documental
Jucelio da Silva Sirino 22387867831 TITULAR pré-aprovado
Juliana Carolina Amaral 29821633811 TITULAR pré-aprovado
Juliana Domingues Honorio dos Santos 34299042859 TITULAR pendência documental
Juliana Karyn Pola 29782212830 TITULAR pré-aprovado
Juliana Teixeira Barros de Caravalho 37904847841 TITULAR pré-aprovado
Ladir Aparecida de Matos Viegas 17045289847 TITULAR pendência documental
Lindaci Francisca da Silva Cavalcante 07904828863 TITULAR pendência documental
Lourdes Lopes 04972782862 TITULAR pré-aprovado
Lucia Helena dos Santos 22191375898 TITULAR pré-aprovado
Luciana Aparecida Alves da Silva 25200477808 TITULAR pré-aprovado
Luciana Nunes da Silva 31579402879 TITULAR pré-aprovado
Luciana Pereira dos Santos 39257725880 TITULAR pré-aprovado

Lucilene dos Santos Cesarino 33581264803 TITULAR pré-aprovado
Lucilene Ferreira de Oliveira 28726552809 TITULAR pendência documental
Lucimara Aparecida dos Santos 32080684841 TITULAR pré-aprovado
Lucimara Rodrigues Rocha 21286756855 TITULAR pré-aprovado
Lucimeire Dias Lima 97607444904 TITULAR pré-aprovado
Lucinara Tavares 38539441837 TITULAR pendência documental
Lucinei de Fatima Silva 30855854863 TITULAR pendência documental
Lucineia Aparecida Mateus 22168424861 TITULAR pré-aprovado
Luiz Cesar Canabrava 01530149894 TITULAR pendência documental
Luiz Fernando Costa 30203251881 TITULAR pré-aprovado
Luiz Fernando da Silva 36488147889 TITULAR pré-aprovado
Luiz Francisco Santos Lopes 48608734915 TITULAR pendência documental
Luiz Paulino Ribeiro 10092582818 TITULAR pendência documental
Luiza Cristina Barbosa 22607649838 TITULAR pré-aprovado
Manoel Messias Gonzaga dos Santos 10499602897 TITULAR pré-aprovado
Marcela de Oliveira Camargo 21971895814 TITULAR pré-aprovado
Marcia Aparecida Garcia 29092617865 TITULAR pendência documental
Marco Antonio Domingos 14592919807 TITULAR pendência documental
Marco Aurelio Batista Bin 38809671805 TITULAR pré-aprovado
Marcos Antonio dos Santos Lucindo 12112581813 TITULAR pré-aprovado
Marcos Ferreira de Souza 26764357870 TITULAR pré-aprovado
Marcos Geovani Albino Mota 76827054187 TITULAR pré-aprovado
Maria Antonia Augusto Capelim 48939447115 TITULAR pré-aprovado
Maria Antonia Gonçalves 09125962876 TITULAR pré-aprovado
Maria Aparecida Beloni 28962151820 TITULAR pré-aprovado
Maria Aparecida da Conceição 20076402878 TITULAR pré-aprovado
Maria Aparecida de Luz 18079521859 TITULAR pré-aprovado
Maria Cardoso dos Anjos 17047388818 TITULAR pré-aprovado
Maria Cicera dos Santos Souza 06586577470 TITULAR pré-aprovado
Maria Cristina Gonçalves 27870008869 TITULAR pré-aprovado
Maria das Dores Morais 04934258884 TITULAR pendência documental
Maria Gonçalves de Andrade 25639851880 TITULAR pré-aprovado
Maria Helena Arcas Ferrarezzi 37396701856 TITULAR pré-aprovado
Maria Helena Pereira 13726694854 TITULAR pré-aprovado
Maria Inacia dos Santos 93536470963 TITULAR pré-aprovado
Maria Ines dos Reis Amaral 29727233848 TITULAR pré-aprovado
Maria Ines Marcelino 11057959855 TITULAR pré-aprovado
Maria Ines Moreira Oliveira 24920652860 TITULAR pré-aprovado
Maria Isabella Ferreira de Paula 21525063839 TITULAR pré-aprovado
Maria José de Souza Mangueira Portoni 07736753881 TITULAR pré-aprovado
Maria Jose Geraldo Alfredo 24595819803 TITULAR pré-aprovado
Mario Augusto Martineli de Oliveira 26487028819 TITULAR pendência documental
Marlene Costa Lopes 17399410801 TITULAR pendência documental
Marli Alves Leite 19531763801 TITULAR pré-aprovado
Marli Rodrigues Alves 26781072803 TITULAR pré-aprovado
Marli Simões de Souza 01526264846 TITULAR pré-aprovado
Marta Maria Ramos 87116693904 TITULAR pré-aprovado
Marta Pereira Goulart Gimenez 13081650801 TITULAR pré-aprovado
Marta Regina Caetano Marques 33087947806 TITULAR pendência documental
Michel Donizeti Natalin 31784476870 TITULAR pré-aprovado
Michel Gorni Carneiro 21802026878 TITULAR pré-aprovado
Michele Cristiane Pinto da Silva 35241094890 TITULAR pendência documental
Micheli dos Santos Martins 30570973830 TITULAR pendência documental
Michelle Ramalho Miranda 39926382860 TITULAR pré-aprovado
Midian Pedroza da Silva 06806029841 TITULAR pré-aprovado
Mirines Aparecida de Moraes 39042817801 TITULAR pré-aprovado
Nadia de Oliveira Macedo 33799484861 TITULAR pré-aprovado
Natalia Cristina Costa 39903479859 TITULAR pré-aprovado
Natalia Faria Rodrigues de Morais 31866412841 TITULAR pendência documental
Natalia Joana Alves 37066368835 TITULAR pré-aprovado
Natalia Stella Santana 33075307807 TITULAR pré-aprovado
Natalina de Fatima de Oliveira 01559956852 TITULAR pré-aprovado
Nayara de Lima Fraga 37495308826 TITULAR pré-aprovado
Neide de Oliveira Silva 11165649802 TITULAR pendência documental
Neide Rodrigue da Silva 11578652839 TITULAR pré-aprovado
Neiva Barbosa 03162110874 TITULAR pré-aprovado
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Nelson Fernandes Prates Filho 79270719804 TITULAR pendência documental
Nely Angelica Cano 13448680885 TITULAR pré-aprovado
Neucy da Silva 25975540828 TITULAR pré-aprovado
Nilton Benedito Gobbi 79904912815 TITULAR pré-aprovado
Norma Carvalho 13191046810 TITULAR pré-aprovado
Odair José da Silva 21956210873 TITULAR pré-aprovado
Osmarina Nunes 26487202860 TITULAR pré-aprovado
Osmary Lodi Pereira 37854670870 TITULAR pré-aprovado
Osvaldo Antonio Rocha 03052632850 TITULAR pré-aprovado
Osvaldo Eduardo Costa Neto 37758466893 TITULAR pré-aprovado
Pamela Stephanie Candido 36898818899 TITULAR pendência documental
Patricia Cabral dos Santos 35437451822 TITULAR pendência documental
Patricia Cristina de Souza 26467772806 TITULAR pré-aprovado
Patrícia de Oliveira 22195870885 TITULAR pré-aprovado
Patricia Delgado 25441186879 TITULAR pré-aprovado
Patricia Fabiana Borsolli Rinalti 17829349878 TITULAR pendência documental
Patricia Silva Fernandes de Carvalho 25598107864 TITULAR pendência documental
Paula Cristina de Oliveira Ines 32214320890 TITULAR pré-aprovado
Paulina Franzoto 00189095822 TITULAR pré-aprovado
Paulo Henrique Sirio Zacarias 35515284895 TITULAR pré-aprovado
Pedro Vitorio de Sousa 00480831866 TITULAR pendência documental
Perla Cristina dos Santos Martins 34490684827 TITULAR pré-aprovado
Priscila de Fatima Cassiano 31791624812 TITULAR pendência documental
Priscila de Fatima dos Santos 34697554850 TITULAR pendência documental
Priscila dos Santos Precidone 37736058890 TITULAR pendência documental
Priscila Silva Brancaglion 35021495852 TITULAR pré-aprovado
Rafaela Fernanda da Silva 23120915858 TITULAR pré-aprovado
Rami Oliveira da Silva 32047958881 TITULAR pré-aprovado
Renan de Paula Camaforte 39179378838 TITULAR pré-aprovado
Renan Diego Macedo Benites 36801444824 TITULAR pré-aprovado
Renan Gomes dos Reis 39484836801 TITULAR pré-aprovado
Renata Xavier de Menezes 21831577805 TITULAR pré-aprovado
Ricardo de Andrade Pereira 17402668894 TITULAR pré-aprovado
Rita de Cassia da Silva 05851532807 TITULAR pré-aprovado
Robson Carlos de Oliveira 38130142821 TITULAR pré-aprovado
Robson Carlos Furlaneto 06076098937 TITULAR pendência documental
Rodrigo de Abreu Santos 38382866859 TITULAR pendência documental
Rodrigo Ferreira Ribas 32696796882 TITULAR pré-aprovado
Rodrigo Floriano 34675846831 TITULAR pré-aprovado
Roger Baldo da Silva 37244941811 TITULAR pré-aprovado
Rogerio de Oliveira Campos 35355414842 TITULAR pré-aprovado
Rosemeire Damasceno Ferreira Burian 29414456848 TITULAR pré-aprovado
Rosemeire Maria Goncalves 40083281819 TITULAR pré-aprovado
Rudnei de Jesus Silva Filho 27089263810 TITULAR pré-aprovado
Rudnei Goncalves Brumatti 32596590808 TITULAR pré-aprovado
Sandra Maria de Oliveira 21630469823 TITULAR pendência documental
Sandra Maria Gavioli 22647342806 TITULAR pré-aprovado
Sandra Mota dos Reis 29349458802 TITULAR pré-aprovado
Sandra Pereira Palomo Barros 37310691806 TITULAR pré-aprovado
Sebastião Marques Moura Filho 22006347810 TITULAR pendência documental
Sebastiao Soares de Melo 12013103859 TITULAR pré-aprovado
Selma de Fatima Cosmo Celestino 12722755823 TITULAR pendência documental
Selma Eliane de Souza Candido da Silva 33633996850 TITULAR pendência documental
Selma Novais de Oliveira da Silva 07853818807 TITULAR pré-aprovado
Sergio Modesto Orlandi 26167337810 TITULAR pré-aprovado
Sergio Rodrigues Reis 12125326886 TITULAR pré-aprovado
Sergio Sobral 17061176806 TITULAR pré-aprovado
Sheila Dias da Silva 33807635866 TITULAR pré-aprovado
Sheyene Cristina Rodrigues do Monte 37163610890 TITULAR pré-aprovado
Sidnei Cleber Baleeiro 32872324879 TITULAR pré-aprovado
Silvana Ferreira Pacheco 36122983802 TITULAR pré-aprovado
Silvana Martins 14581951801 TITULAR pré-aprovado
Silvio Soares 04606598808 TITULAR pré-aprovado
Sonia Maria da Silva 01536327808 TITULAR pendência documental
Sueli Aparecida de Souza Abreu 30731297822 TITULAR pendência documental
Sueli Garcia de Souza 34497849864 TITULAR pré-aprovado

Sueli Maria da Silva 15682724801 TITULAR pré-aprovado
Suzana Aparecida Freneda 14128567876 TITULAR pré-aprovado
Tatiane Aparecida Benedito 31599937875 TITULAR pré-aprovado
Tatiane Aparecida Guimarães Fortunato 35128635821 TITULAR pré-aprovado
Tatiane Aparecida Oliveira Rossi 37732545800 TITULAR pré-aprovado
Tatiane Reineri Ribas 31144352894 TITULAR pré-aprovado
Tatiane Vicente 21935506897 TITULAR pré-aprovado
Telma Cristina Martins 36625271896 TITULAR pré-aprovado
Tereza Soares de Lima 17187801840 TITULAR pré-aprovado
Terezinha Antonia Ferreira 09619286898 TITULAR pré-aprovado
Thiago Ferreira de Melo 31826226842 TITULAR pendência documental
Tiago Alves de Souza 37286136810 TITULAR pré-aprovado
Valdeceia Alves 31495932800 TITULAR pré-aprovado
Valdemir Padilha 14582100813 TITULAR pendência documental
Valdirene Aparecida Nicolai Hernandes 21499212860 TITULAR pendência documental
Valeria Aparecida Meira Lino 14581412846 TITULAR pendência documental
Valeria de Lima 22894255837 TITULAR pré-aprovado
Valeria Fernandes Simões 26453485800 TITULAR pendência documental
Vaneska Alexsandra de Souza 27742244896 TITULAR pendência documental
Vanessa Aline Machado 29439591897 TITULAR pendência documental
Vanessa Bentes de Miranda 34501952806 TITULAR pendência documental
Vanessa Moraes Francisco 39702756871 TITULAR pré-aprovado
Vanessa Silva de Matos Delfito 34913368800 TITULAR pré-aprovado
Vania Eloiza Cinel dos Santos 11705838812 TITULAR pendência documental
Vania Perpetua Lopes 32364511810 TITULAR pré-aprovado
Vera Lucia Fernandes da Silva 13082745806 TITULAR pendência documental
Veridiana Nascimento Sena 29508919850 TITULAR pré-aprovado
Victor Hugo Carreira dos Santos 35050999880 TITULAR pendência documental
Vilma Jose Dias 13082971814 TITULAR pré-aprovado
Vilma Palomo 05838909897 TITULAR pré-aprovado
Vivian Cristina Dorigo 31162958839 TITULAR pré-aprovado
Viviane Aparecida dos Santos 20011060840 TITULAR pré-aprovado
Viviane Moreira Teodoro 37764061867 TITULAR pendência documental
Viviane Rodrigues dos Santos 21848438818 TITULAR pré-aprovado
Wanderligia Aparecida de Oliveira Moraes 17183854809 TITULAR pré-aprovado
Wellington Monteiro da Silva 33300709865 TITULAR pendência documental
Willian Fernando Machado 33536769888 TITULAR pendência documental
Willias Francisco de Oliveira 05541768829 TITULAR pendência documental
Wilson Anselmo Afonso 29509701840 TITULAR pendência documental

NOME CPF Situação ANÁLISE CEF
Adilson de Oliveira 05170169800 SUPLENTE pendência documental
Adriana Cristina Orefice Bezerra Ribeiro 26863233886 SUPLENTE pendência documental
Adriana Moreno 11066374880 SUPLENTE pré-aprovado
Adriano Lopes Ferreira da Silva 09610163882 SUPLENTE pendência documental
Alain Marcel Sanches Augier 33974606890 SUPLENTE pendência documental
Aldinei Barros Souza 05235657802 SUPLENTE pendência documental
Alessandra Moreno da Silva 25243604828 SUPLENTE pré-aprovado
Alexandra Tavares Gouveia 26590288852 SUPLENTE pré-aprovado
Alvaro Leandro Pichebcheviski Cesario 21305219830 SUPLENTE pendência documental
Amanda Roberta Valentim da Silva 37635192846 SUPLENTE pré-aprovado
Amarandy Wendeo Escobar 21649981899 SUPLENTE pré-aprovado
Amarildo de Souza Bernardo 27244792115 SUPLENTE pré-aprovado
Ana Claudia Batista Boicas Roz 30499153820 SUPLENTE pré-aprovado
Ana Clecia Gomes da Silva 31860676855 SUPLENTE pendência documental
Ana Paula Nackabar 34199704809 SUPLENTE pré-aprovado
Anahi Bertolli Villegas 37482087826 SUPLENTE pendência documental
Anderson Augusto Correa 36845846812 SUPLENTE pendência documental
Anderson Ferreira Brito 32474809864 SUPLENTE pré-aprovado
Anderson Gonçalves 38204663803 SUPLENTE pré-aprovado
Anderson Gustavo de Oliveira 29246876830 SUPLENTE pré-aprovado
Anderson Luiz de Oliveira 32391578881 SUPLENTE pré-aprovado
Andre Luiz Fortunato de Miranda 21853238813 SUPLENTE pré-aprovado
Andrea Fabiana Euclides Faria 11652375805 SUPLENTE pré-aprovado
Andreia Cristina Franco da Silva 21534172874 SUPLENTE pré-aprovado
Andreia da Silva Cardoso 26611567801 SUPLENTE pré-aprovado
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Andreia de Abreu Marques 34937485822 SUPLENTE pré-aprovado
Andriele Pereira Cesario 37272987820 SUPLENTE pré-aprovado
Anete Dolores de Lion Moraes 27923511870 SUPLENTE pré-aprovado
Anoesse Gomes 25530121870 SUPLENTE pré-aprovado
Antonia Fontes Casola Pereira 14138052801 SUPLENTE pré-aprovado
Antonio Carlos Lorca 39733122904 SUPLENTE pré-aprovado
Antonio Henrique Alves de Souza 31949941825 SUPLENTE pendência documental
Antonio Jorge Magalhães Borges 17403181883 SUPLENTE pré-aprovado
Antonio Juracir Torres Martins 42698537353 SUPLENTE pré-aprovado
Antonio Pereira Diniz 01503856844 SUPLENTE pré-aprovado
Aparecida de Fatima Faustino 37903083805 SUPLENTE pré-aprovado
Aparecida Viviane Alves Costa 21316637816 SUPLENTE pré-aprovado
Beatriz de Souza Bianchi 13719994813 SUPLENTE pré-aprovado
Beatriz Tomita Osaki 37810439839 SUPLENTE pré-aprovado
Benhur Jeferson Pereira da Silva 31998342800 SUPLENTE pré-aprovado
Bruna Carolina da Costa Dias 38182502861 SUPLENTE pré-aprovado
Bruna Romualdo de Oliveira 03373257836 SUPLENTE pré-aprovado
Bruno Giovani Rodrigues da Costa 30303741813 SUPLENTE pendência documental
Bruno Tiago Pereira 40999851802 SUPLENTE pendência documental
Cacilda Virginio 21272022870 SUPLENTE pré-aprovado
Cahuê Vinicius de Oliveira Bezerra 32726794807 SUPLENTE pré-aprovado
Camila Tavares 35726630831 SUPLENTE pré-aprovado
Carlos Eduardo Paloco 21509232893 SUPLENTE pré-aprovado
Carlos Rafael Martinucho 31590504836 SUPLENTE pré-aprovado
Carolina da Silva Leitão 35620574822 SUPLENTE pré-aprovado
Catia Nerio Pereira 38633428873 SUPLENTE pré-aprovado
Cinira de Souza Lange 29273917852 SUPLENTE pré-aprovado
Cinira Helena Figueira 31735471879 SUPLENTE pendência documental
Claudia Aparecida Rosseto Lopes 39691138816 SUPLENTE pré-aprovado
Claudia Rosilene Rossato 26774246818 SUPLENTE pré-aprovado
Claudineia Ferreira da Costa 06793453882 SUPLENTE pendência documental
Claudio Lucindo da Silva 22321048859 SUPLENTE pré-aprovado
Claudivan Pedon 32431056848 SUPLENTE pré-aprovado
Clayton Pereira Leite de Morais 34825333850 SUPLENTE pré-aprovado
Cleber Luiz dos Santos Saez 21942155816 SUPLENTE pendência documental
Cleonice Ferreira 05091671870 SUPLENTE pré-aprovado
Cleusa de Souza Frazão 32364486874 SUPLENTE pré-aprovado
Clodoaldo Euzebio 21790800854 SUPLENTE pré-aprovado
Crislaine Domingues Granjeiro 36273595852 SUPLENTE pendência documental
Cristiane da Silva 36090151874 SUPLENTE pré-aprovado
Cristiane D’avila Munhoz 27030167864 SUPLENTE pré-aprovado
Cristiane Ferreira de Souza 33542111805 SUPLENTE pré-aprovado
Cristiane Gomes da Silva 31269188836 SUPLENTE pré-aprovado
Cristina Regina Domiciano 11494373831 SUPLENTE pré-aprovado
Daniela Barbosa Viana dos Santos 27443340818 SUPLENTE pré-aprovado
Daniela Bargas Nunes Faggian 22139120841 SUPLENTE pendência documental
Daniela Bernardino dos Santos 35299286821 SUPLENTE pendência documental
Daniela Franca Nunes 28150711856 SUPLENTE pendência documental
Daniela Geraldo Alves 31096023857 SUPLENTE pendência documental
Daniella da Silva José 36714670885 SUPLENTE pré-aprovado
Dayana Cristina de Oliveira 33620581835 SUPLENTE pendência documental
Deborah Regina Rabello Rocha 31778558895 SUPLENTE pendência documental
Denise Viana Rabello 28510159823 SUPLENTE pendência documental
Diego Mendes Ferreira Coelho 27718589838 SUPLENTE pendência documental
Dienefirely Nascimento Salgado 35988671828 SUPLENTE pendência documental
Dilceli Aparecida da Silva 28693474804 SUPLENTE pré-aprovado
Diogo Jose Lourenco 30148427880 SUPLENTE pendência documental
Dirlene de Sá de Campos 30902549804 SUPLENTE pré-aprovado
Eber José da Silva 08232560819 SUPLENTE pré-aprovado
Eden Rafael Siqueira de Campos 12515527736 SUPLENTE pré-aprovado
Edgar Rafael Pinto 32875949829 SUPLENTE pré-aprovado
Eduardo Miguel Seabra 32134535873 SUPLENTE pré-aprovado
Eduardo Pereira Barbosa Caraca 33531954830 SUPLENTE pré-aprovado
Elenice Alves Marques 12013653840 SUPLENTE pré-aprovado
Elisangela Teixeira Gomes 35838536870 SUPLENTE pendência documental
Elizangela Franco de Lima 30229092845 SUPLENTE pré-aprovado

Elza Aparecida Antunes 21500300802 SUPLENTE pendência documental
Emerson Sanches Madureira 11494367866 SUPLENTE pendência documental
Emilena Fernanda Oliveira de Almeida 26923692890 SUPLENTE pré-aprovado
Eunice Antunes Francisco 14582153852 SUPLENTE pré-aprovado
Eunice Maria das Neves Farias 39002721404 SUPLENTE pré-aprovado
Eustaquio Ferreira de Lima 14129941879 SUPLENTE pendência documental
Everton Richard Richielli da Mata 35663669855 SUPLENTE pré-aprovado
Fabiana de Barros Polido 21910611840 SUPLENTE pendência documental
Fabio Alessandro Goncalves 26355820841 SUPLENTE pré-aprovado
Fabio Freitas de Souza 22109296879 SUPLENTE pendência documental
Fabricio Tomin Araujo 35591453848 SUPLENTE pendência documental
Fatima Aparecida Soares de Oliveira 17040224879 SUPLENTE pré-aprovado
Felipe Augusto Reinaldo Manhani 38648061865 SUPLENTE pendência documental
Fernanda Pereira da Silva 34963150832 SUPLENTE pré-aprovado
Fernando Oliveira da Silva 28237432860 SUPLENTE pendência documental
Flavia de Oliveira 27927834860 SUPLENTE pendência documental
Franciele Fernandes Amorim 31554111803 SUPLENTE pré-aprovado
Franciele Ingrid Veloso 36391225850 SUPLENTE pré-aprovado
Francine Ferreira Peres 36377436807 SUPLENTE pré-aprovado
Gabriel Jose Vitalino 36046921805 SUPLENTE pré-aprovado
Gabriel Rosa Yamashita 31350435848 SUPLENTE pré-aprovado
Geovana Cristina Balbino Gomes 33906918807 SUPLENTE pré-aprovado
Geralda Aparecida dos Santos 28076830885 SUPLENTE pré-aprovado
Geralda Cristina Vicente Sanitar 11631126832 SUPLENTE pendência documental
Geralda dos Santos 15818902890 SUPLENTE pré-aprovado
Geraldo Bertulino Cabral 32388712858 SUPLENTE pré-aprovado
Gersoni de Lourdes Carvalho Simão 36733501880 SUPLENTE pré-aprovado
Gianete Marques 56240023868 SUPLENTE pendência documental
Gilselene Araujo de Almeida 28694523817 SUPLENTE pendência documental
Gilsemir Benedito da Silva 35564592868 SUPLENTE pré-aprovado
Gilvan Gonçalves 35306518850 SUPLENTE pendência documental
Gilvanete da Silva 04954503400 SUPLENTE pré-aprovado
Gisele Aparecida Gutierres 21425941826 SUPLENTE pendência documental
Gisele Cristina da Silva 32474572830 SUPLENTE pré-aprovado
Gislaine Aparecida Evangelista 32673838899 SUPLENTE pré-aprovado
Gislaine Cristina Gomide 27038809873 SUPLENTE pré-aprovado
Gislaine Fernanda Machado 36674366889 SUPLENTE pré-aprovado
Gislene Aparecida Santana 31579838812 SUPLENTE pré-aprovado
Guilherme Reuel da Silva Castro 35088557833 SUPLENTE pré-aprovado
Helena Pereira da Silva 95954082804 SUPLENTE pré-aprovado
Helio de Melo Xavier 32517179875 SUPLENTE pré-aprovado
Igor Francisco de Souza Soares 31744724822 SUPLENTE pré-aprovado
Ivan Carlos de Oliveira 22187492893 SUPLENTE pré-aprovado
Ivone Muniz dos Santos 22202996869 SUPLENTE pendência documental
Jamile Batista Paulo Gimenis 37350843895 SUPLENTE pré-aprovado
Janete Almeida Santos Cristo 18097194880 SUPLENTE pré-aprovado
Janete de Godoi 39432456838 SUPLENTE pré-aprovado
Jaqueline Aparecida de Lima 35799499859 SUPLENTE pré-aprovado
Jaqueline Gonçalves Matos 33721304803 SUPLENTE pré-aprovado
Jefferson Queiroz dos Reis 30496399896 SUPLENTE pendência documental
Jerusa Maria da Conceição 06405537455 SUPLENTE pré-aprovado
Jhony Michael Brito Pereira 39793604824 SUPLENTE pré-aprovado
Joao Paulo Cancado 28805679801 SUPLENTE pré-aprovado
Joao Vieira Neto 26677666875 SUPLENTE pré-aprovado
Jorge Luiz Baptista de Campos Junior 35966368848 SUPLENTE pendência documental
Jose Alexandre Galhardo 30469499877 SUPLENTE pré-aprovado
Jose Augusto Laureano Magalhães 27387646813 SUPLENTE pré-aprovado
Jose Augusto Ticianelli Junior 33799107835 SUPLENTE pré-aprovado
Jose Carlos Vicente Ferreira 04087831841 SUPLENTE pendência documental
Jose Renato Calvi Mauad 28035746839 SUPLENTE pré-aprovado
Jose Roberto da Silva Barbosa 28064549809 SUPLENTE pré-aprovado
Josiane Calderari 27624542803 SUPLENTE pré-aprovado
Josue Teixeira Braga 30999921860 SUPLENTE pré-aprovado
Juceli Francisco de Souza 24666015833 SUPLENTE pré-aprovado
Judith da Silva 81098324749 SUPLENTE pré-aprovado
Juliana Ap. Almeida Barizon do Amaral 32754580867 SUPLENTE pendência documental
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Juliana de Paula Azevedo 35506727801 SUPLENTE pré-aprovado
Juliana de Souza Campos 33315016895 SUPLENTE pré-aprovado
Juliana Karoline Vieira 37320565897 SUPLENTE pré-aprovado
Juliana Pricila Carrenhos 33125671817 SUPLENTE pré-aprovado
Juliane Aparecida de Aguiar 38534321825 SUPLENTE pré-aprovado
Juliane Fontes Martins 39471818842 SUPLENTE pré-aprovado
Juliani Miranda Ellaro 40373919883 SUPLENTE pré-aprovado
Junior Rocha de Campos 35777034829 SUPLENTE pendência documental
Juvenal Aparecido de Oliveira 16176838843 SUPLENTE pendência documental
Kamila Cristina dos Santos Pereira 32246443890 SUPLENTE pré-aprovado
Karina Kellen Moreno 28427209894 SUPLENTE pendência documental
Karina Maria da Silva Martinez 38536794801 SUPLENTE pendência documental
Karla Rojas Cracco Lima 41079234870 SUPLENTE pré-aprovado
Kelly Cristina de Oliveira 37819587873 SUPLENTE pré-aprovado
Kely Cristina da Silva 41047830809 SUPLENTE pré-aprovado
Lazara Fernandes Galdino 04947990805 SUPLENTE pré-aprovado
Leandro Garcia Leal 34032115842 SUPLENTE pendência documental
Lidia Bastos da Silva 34831335851 SUPLENTE pré-aprovado
Lorran Vitor Andrade 36152471889 SUPLENTE pendência documental
Lucia Ribeiro 34778830806 SUPLENTE pré-aprovado
Luciana Alexandre da Silva Diogo 24628253803 SUPLENTE pendência documental
Luciana Aparecida Miranda 36811633832 SUPLENTE pendência documental
Luciana Cristina de Souza 32519084804 SUPLENTE pendência documental
Luciana Cristina Francisco 21734327880 SUPLENTE pendência documental
Luciana Fiori Meireles Ruberto 15830878852 SUPLENTE pendência documental
Luciana Ribeiro Qualhiareli 31154574806 SUPLENTE pré-aprovado
Luciano Candido 20444768866 SUPLENTE pendência documental
Luiz Carlos dos Santos 09613521836 SUPLENTE pré-aprovado
Luiz Henrique Barbosa Gomes 32875958810 SUPLENTE pendência documental
Lurdes Dias Tiago 21533527890 SUPLENTE pendência documental
Luzia Cristina Polido Justino 29449826803 SUPLENTE pré-aprovado
Luzia Rafael 95931414800 SUPLENTE pré-aprovado
Maike Junior de Carvalho 35543889801 SUPLENTE pendência documental
Manoel Guerra Junior 04549763809 SUPLENTE pré-aprovado
Marcelo Daniel Batista Vidal 33590199890 SUPLENTE pendência documental
Marcia Aparecida da Silva 10029365864 SUPLENTE pré-aprovado
Marcia Regina de Oliveira Santos Takamoto 07679456895 SUPLENTE pendência documental
Marco Antonio Pires 31971820814 SUPLENTE pré-aprovado
Marcos Aparecido Pereira dos Santos 31587388804 SUPLENTE pendência documental
Marcos Roberto Vieira 33405039827 SUPLENTE pendência documental
Maria Aparecida Conceição 74894811634 SUPLENTE pré-aprovado
Maria Aparecida da Silva 12025851839 SUPLENTE pré-aprovado
Maria Aparecida dos Santos 14576948830 SUPLENTE pré-aprovado
Maria Aparecida Nascimento 22150326850 SUPLENTE pendência documental
Maria dos Anjos Carvalho 69278610844 SUPLENTE pendência documental
Maria Goreti Palomares 19145796823 SUPLENTE pré-aprovado
Maria Ines da Silva Gomes 35467689819 SUPLENTE pré-aprovado
Maria Ines Moreira Dias Neves 14123116833 SUPLENTE pré-aprovado
Marielhy Diniz Serico 35866984881 SUPLENTE pré-aprovado
Marilene Medrado da Costa 22222220874 SUPLENTE pré-aprovado
Marilene Xavier 26102201837 SUPLENTE pré-aprovado
Marina Forti 37898348826 SUPLENTE pré-aprovado
Marlene de Paula Pereira da Silva 17043354854 SUPLENTE pré-aprovado
Marlete Aparecida da Silva 10659741830 SUPLENTE pré-aprovado
Marleti Nunes Salguero 22892521823 SUPLENTE pré-aprovado
Mauricio Godoi da Silva 26598960894 SUPLENTE pré-aprovado
Maurina Fernando dos Santos 29389824885 SUPLENTE pendência documental
Mayara Rafaela Ferreira Padilha Lagoeiro 37406656882 SUPLENTE pré-aprovado
Michael Henriki Germano 37310686802 SUPLENTE pendência documental
Milene Barbara do Prado 53900898634 SUPLENTE pré-aprovado
Milene Cristina Barbosa Emygdio 23067746848 SUPLENTE pré-aprovado
Milene Cristina da Silva Melo 32284468837 SUPLENTE pré-aprovado
Milene da Silva Carvalho 21974769801 SUPLENTE pré-aprovado
Mirela Franco Teodoro de Souza 30394447867 SUPLENTE pré-aprovado
Mirian Telles da Silva 32743492830 SUPLENTE pré-aprovado
Natalia Cristina Bueno 37417716865 SUPLENTE pré-aprovado

Natalia Marin de Souza 38348794875 SUPLENTE pendência documental
Neusa Ivone Baltazar 66225094849 SUPLENTE pré-aprovado
Neusa Marciano de Paula 36284433859 SUPLENTE pré-aprovado
Neylan Andrade Landis dos Santos 31673658890 SUPLENTE pré-aprovado
Nilce de Cassia Plana 16187526856 SUPLENTE pré-aprovado
Nilceia Aparecida Casavechia 28449057817 SUPLENTE pendência documental
Nilva Mesquita Rocia Gonçalves 32973945879 SUPLENTE pré-aprovado
Nilva Santana 11066626871 SUPLENTE pré-aprovado
Norinete da Conceicao Chagas Freire 33010355823 SUPLENTE pré-aprovado
Odair Barbosa de Castro 00017314836 SUPLENTE pré-aprovado
Odete Foiser dos Santos 16204474871 SUPLENTE pré-aprovado
Odete Machado de Lima Fonseca 19149418882 SUPLENTE pendência documental
Odete Monteiro Conceição 09612330875 SUPLENTE pendência documental
Odete Rodrigues 34934485899 SUPLENTE pré-aprovado
Oscar de Deus Vanir Andrade Cardoso 00471446882 SUPLENTE pré-aprovado
Pablo Odair de Freitas Brito 30248137808 SUPLENTE pendência documental
Pamela Tobias Fernandes Lima 36688611880 SUPLENTE pré-aprovado
Pamella Regina Lopes da Silva 34168327876 SUPLENTE pendência documental
Paolla Cristina Regonato dos Santos 36722293858 SUPLENTE pré-aprovado
Pascoala Ortiz Gauto 30552957810 SUPLENTE pendência documental
Patricia Aparecida Benedito 35075979858 SUPLENTE pré-aprovado
Patricia Aparecida da Silva Prospero 26890243811 SUPLENTE pendência documental
Patrícia Lourdes da Silva Trevisoli 30860724824 SUPLENTE pré-aprovado
Patricia Maira Bezerra 25645336801 SUPLENTE pré-aprovado
Patricia Ramos Alves 25085177800 SUPLENTE pré-aprovado
Paulo Cesar Lima de Oliveira 34867094842 SUPLENTE pré-aprovado
Paulo Cesar Pastori 06806043836 SUPLENTE pré-aprovado
Paulo Henrique da Silva 09753991878 SUPLENTE pré-aprovado
Paulo Jefferson Conceição Henrique 34081602875 SUPLENTE pendência documental
Paulo Martins dos Santos 27910925875 SUPLENTE pré-aprovado
Paulo Roberto Pocaya 05419505843 SUPLENTE pendência documental
Paulo Sergio de Arruda 17046892873 SUPLENTE pré-aprovado
Pedrina Batista Duarte 30962672866 SUPLENTE pré-aprovado
Pedrina Denise Emidio Nascibem 36642324841 SUPLENTE pré-aprovado
Priscila Isabel dos Santos Goncalves 23053819805 SUPLENTE pré-aprovado
Priscilla Cristina Mosquim 33974079823 SUPLENTE pendência documental
Quitéria de Oliveira Moura 06811544899 SUPLENTE pendência documental
Rafael Aparecido da Silva Maciel 36777288864 SUPLENTE pré-aprovado
Rafael Teixeira 35597668854 SUPLENTE pendência documental
Rafaely Benedita da Silva Quintilhano 33389947884 SUPLENTE pré-aprovado
Raimundo Nonato de Abreu Moura 13724122802 SUPLENTE pré-aprovado
Raquel Alves Rodrigues Costa 26421225810 SUPLENTE pré-aprovado
Reginaldo Mendes da Silva 17044374824 SUPLENTE pré-aprovado
Reinaldo Ferreira Virginio 21637569807 SUPLENTE pré-aprovado
Renato dos Santos Claro 35782712848 SUPLENTE pré-aprovado
Renato Francisco Gimenez 30441097871 SUPLENTE pendência documental
Ricardo Correia 28229806837 SUPLENTE pré-aprovado
Richard Augusto Bastos 30904203840 SUPLENTE pendência documental
Roberto de Melo Soares 14578440877 SUPLENTE pré-aprovado
Roberto Ferreira Schimming 70828067872 SUPLENTE pendência documental
Rodrigo Paiva Manso 30329357840 SUPLENTE pré-aprovado
Roseli de Cassia Inacia Fogaça 06813067850 SUPLENTE pré-aprovado
Rosenir Pereira de Souza 26251921825 SUPLENTE pré-aprovado
Rosiane Rufino Rodrigues 08294877603 SUPLENTE pré-aprovado
Rosilene Lopes da Silva 32642764885 SUPLENTE pré-aprovado
Rosimar dos Santos 04653708967 SUPLENTE pré-aprovado
Rosimeire Camelin 34622244845 SUPLENTE pendência documental
Samanda Kelly Pereira Ramos 29063630816 SUPLENTE pendência documental
Sandra Mendes Nunes 34396702876 SUPLENTE pré-aprovado
Sandra Regina de Oliveira Jacomo 13082312888 SUPLENTE pendência documental
Sandra Regina Egea 13078187810 SUPLENTE pré-aprovado
Sebastiana Rodrigues dos Santos 10114973873 SUPLENTE pendência documental
Sebastiao Francisco da Silva 70572844891 SUPLENTE pré-aprovado
Seide de Andrade 07906144805 SUPLENTE pré-aprovado
Sergio Roberto Caputto 23339428867 SUPLENTE pré-aprovado
Sidnei de Moura 15823374895 SUPLENTE pendência documental
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Silmara Souza Rodrigues 35222064800 SUPLENTE pré-aprovado
Silvana Cardoso Bueno 17402710840 SUPLENTE pré-aprovado
Silvana Francisco da Silva Oliveira 19142783801 SUPLENTE pendência documental
Solange Nascimento de Carvalho 21692983806 SUPLENTE pendência documental
Suellen de Fatima Chavier 38266106878 SUPLENTE pré-aprovado
Susi Mayra do Prado 27208742804 SUPLENTE pré-aprovado
Suzelen Cristina da Cruz Valeriano 34662242843 SUPLENTE pré-aprovado
Tais Cristina Alves Miguel 27741077848 SUPLENTE pré-aprovado
Tatiane Cristina Vieira 33059607877 SUPLENTE pré-aprovado
Taysa Aparecida Novais de Oliveira 39256946840 SUPLENTE pré-aprovado
Terezinha Rodrigues Prado 12664128833 SUPLENTE pré-aprovado
Ueder de Oliveira 22217015850 SUPLENTE pré-aprovado
Valdir Luciano 30430236840 SUPLENTE pendência documental
Valeria Bernardes Garcia 34675908888 SUPLENTE pré-aprovado
Valeria Cavecci 15484655854 SUPLENTE pré-aprovado
Vanderlei Queiroz da Silva 13078168867 SUPLENTE pendência documental
Vanessa Alves de Souza 34787385801 SUPLENTE pré-aprovado
Vanessa Cristina Correa do Nascimento 34314461837 SUPLENTE pendência documental
Vanessa Pereira Barbosa 37144954873 SUPLENTE pendência documental
Vania Rocha de Oliveira 37492317883 SUPLENTE pré-aprovado
Vera Lucia Amaral 08523299890 SUPLENTE pré-aprovado
Vera Lucia dos Santos 67227473953 SUPLENTE pré-aprovado
Vera Lucia Martins 13720516865 SUPLENTE pré-aprovado
Vera Lucia Modesto 30819129895 SUPLENTE pré-aprovado
Veridiane Lourenço Navarro 34652917864 SUPLENTE pré-aprovado
Vitor dos Santos Gimenes 36984912814 SUPLENTE pendência documental
Viviane Cristina Machado Ferreira 19142653860 SUPLENTE pré-aprovado
Viviane Patricia Floriano 23237427870 SUPLENTE pré-aprovado
Wagner Henrique Salvador 32856494889 SUPLENTE pré-aprovado
Walquiria da Silva 30815661851 SUPLENTE pré-aprovado
Walquiria de Oliveira Santos 17042967810 SUPLENTE pré-aprovado
Wanessa Cavalcante Ferraz 23145637860 SUPLENTE pré-aprovado
Washington Luiz Ferreira 21288986840 SUPLENTE pré-aprovado
Wellington Ferreira da Silva 08220917474 SUPLENTE pré-aprovado
Wellington Jonas Rodrigues de Moraes 31338966871 SUPLENTE pré-aprovado
Wesler Barbi 05588040805 SUPLENTE pré-aprovado
William Bueno Garcia 22471662889 SUPLENTE pendência documental
Willian Alves de Oliveira 21899420800 SUPLENTE pendência documental
Wilson Cesar Larangeira 06806293867 SUPLENTE pré-aprovado
Zilda Bernardo de Camargo 05438227888 SUPLENTE pendência documental
Zilda Cruz 25121683871 SUPLENTE pré-aprovado

CONTRATO Nº 6.371/11 – PROCESSO 20.914/2.010 (Edoc n° 21.251/11) - CONTRATANTE:
Município de Bauru - CONTRATADA: Torino Informática Ltda - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se
a fornecer ao CONTRATANTE 02 (duas) impressoras a laser monocromáticas 50 PPM, marca HP, modelo
P4015N + bandejas adicionais+duplex adicional e 02 (duas)  impressoras multifuncional a laser, marca HP,
modelo M2727 ,  melhor descritas no Anexo I do Edital nº 218/10 e nos termos de sua proposta anexa ao
Processo nº 20.914/2.010.- VALOR TOTAL: R$ 14.560,00 - PRAZO: 12 (doze) meses – MODALIDADE:
Pregão Presencial nº 64/10 – PROPONENTES: 04 - ASSINATURA: 28/04/11, conforme art. 61, parágrafo
único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.

Secretaria da Administração
Richard Vendramini

 Secretário

Seção II
Secretarias Municipais

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
À vista do relatório apresentado pela Comissão Examinadora em 14/04/2011 contendo o Resultado Final e
Classificação dos Candidatos, HOMOLOGO o concurso público para preenchimento do cargo de
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – ENGENHEIRO DE
SEGURANÇA DO TRABALHO.

Bauru, 26 de abril de 2011.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL

TORNA SEM EFEITO: PORTARIA Nº 985/2011: 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 471/2011 que nomeou o (a) Sr(a). DANIEL FERREIRA SANTANA,
portador (a) do RG n.º 77948580 no cargo efetivo de “ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/
INFRA-ESTRUTURA - PEDREIRO”, por ter sido considerado inapto na perícia médica.

PORTARIA Nº 992/2011: 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 972/2011 que tornou sem efeito a PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 663/2011 do (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”.

RESULTADO DA 1ª FASE – PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PARA
O CARGO EFETIVO DE CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, EDITAL
Nº 13/2011, REALIZADA EM 03/04/2011.

INSC NOME  PONTOS
23 ANDRÉA APARECIDA PINTO VITORINO 28
30 CLAUDIA REGINA DE MELLO GRILO 26
31 THABATA GRILO BAPTISTA 27
82 ADILSON DE OLIVEIRA 28
99 SIMONE REGINA FRANCISCO 25
130 ANDREA GUERRA MIRANDA NASCIMENTO 24
131 ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 25
177 CLAUDIA BELLINI 25
218 ELENICE CIRILO GOMES 26
250 ALCIDES DOS SANTOS GONÇALVES NETO 29
261 DALMIR PEREIRA 27
278 LUIZ FERNANDO R. DOS SANTOS CARNEIRO 26
294 BIANCA STECCA LISBOA 24
354 VANUSA HELIA COSTA LIMA RIBEIRO 24
356 THIAGO JOSE BATISTA DE ALMEIDA 29
357 MARIANA APARECIDA BATISTA DE ALMEIDA 26
430 MARIANA MARCONDES FELIPE 25
449 CATARINA SATIE YOSHIURA 24
519 MARIA BENEDITA MOREIRA 24
551 SEBASTIANA APARECIDA TOBIAS AUGUSTINHO 25
605 CAROLINE TREVISAN MENDES 29
619 MARIA INES SIMOES SILVA 24
682 MICHEL SANTOS ALVES 27
801 AMANDA PIMENTEL DA SILVA 24
804 ANGELA MARIA CANDIDO 25
821 DARLENE LIMA MARQUES GASPAROTO 26
830 TANISE MARIA DE ARAUJO 24
850 MARCIA REGINA SATO 24
852 JENNIFER MARIANA ALTRAN DE SOUZA 26

Os candidatos aprovados na 1ª Fase – Prova Objetiva aplicada para o cargo efetivo de Cuidador de
Crianças, Jovens, Adultos e Idosos, estão habilitados para o Curso de Formação, nos termos indicados
no Edital nº 13/2011.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO – CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS,
ADULTOS E IDOSOS

O Departamento de Recursos Humanos CONVOCA os candidatos aprovados na 1ª Fase – Prova Objetiva
do Concurso Público para o cargo efetivo de CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E
IDOSOS, acima relacionados, para participarem do CURSO DE FORMAÇÃO, nos termos fixados no
Edital nº 13/2011, que será ministrado na Faculdade de Direito de Bauru – FDB (antiga Instituição
Toledo de Ensino – ITE), no BLOCO 5, SALA 301, localizada na PRAÇA IX DE JULHO Nº 1-51, VILA
PACIFICO, BAURU/SP, NO PERÍODO DE 23 À 27 DE MAIO DE 2011,  DAS 19H:00MIN ÀS
22H:00MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).

Os candidatos aprovados na 1ª Fase – Prova Objetiva do Concurso Público realizado para o cargo efetivo de
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, deverão obter 100% (cem por cento)
de frequência no CURSO DE FORMAÇÃO para o qual encontram-se acima convocados, para serem
habilitados à realização da 2ª Fase – Prova Objetiva. Aquele que deixar de frequentar as aulas ministradas
no CURSO DE FORMAÇÃO serão automaticamente eliminados do certame, conforme disposto pelo
Capítulo VIII, Item 2.2 do Edital nº 13/2011.

Bauru, 03 de maio de 2011.
A Comissão
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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.
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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 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
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conferem coerência e coesão ao texto.6.7 Emprego dos sinais de pontuação.
7. Denotação e conotação – figuras de linguagem.

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

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

MATEMÁTICA
Programa
1. Conjuntos Numéricos e operações;
2. Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum;
3. Sistema legal de medidas;
4. Médias Aritmética, Geométrica e Ponderada;
5. Tabelas de freqüência: médias, moda e mediana;
6. Representação gráfica;
7. Razões e proporções;
8. Regras de três simples e compostas;
9. Porcentagem;
10. Equações e inequações de 1.º e 2.º graus;
11. Sistemas lineares;
12. Matrizes e determinantes;
13. Progressão Aritmética e Geométrica;
14. Trigonometria;
15. Funções polinomiais, trigonométricas, logarítmicas e exponenciais;
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
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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

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,
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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 –
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.
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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 – 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;
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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.
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



 21DIÁRIO OFICIAL DE BAURUSÁBADO, 21  DE MAIO  DE 2.011

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

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

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

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, 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
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constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item
1 deste Capítulo.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido dos seguintes documentos:
Protocolo de Inscrição devidamente Efetivado pelo Departamento de Recursos Humanos, original
da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força de
documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento reconhecido por
lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com
clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência do
candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma
segunda chamada de 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 – 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;
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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 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
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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
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
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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 – 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
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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 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

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
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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.

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;
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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
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
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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).

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.
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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
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,
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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
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.
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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;
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.
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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.

            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.
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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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, 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;
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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 – 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.
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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.
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
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
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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,
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:
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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.
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
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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.

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 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:
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
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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 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.
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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 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
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.
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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.

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

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EXONERAÇÃO: A partir 09/05/2011, portaria nº 989/2011, exonera, a pedido, a servidora JACQUELINE
JUNQUEIRA LOPES, RG nº 35.399.641-5, matrícula nº 30.435, do cargo efetivo de Agente Educacional
- Inspetor de Alunos, da Secretaria Municipal de Educação, conforme protocolo/e-doc n° 26.103/2011.

TRANSFERÊNCIAS: A partir de 11/05/2011, portaria nº 994/2011, transfere a servidora MARCIA
APARECIDA BONIOLO, portadora do RG nº 7.013.978-2, matrícula 30.555, Técnico em Gestão
Administrativa e Serviços - Comprador, da Secretaria Municipal de Administração para a Secretaria
Municipal de Saúde, conforme protocolo/e-doc nº 28.755/2011.

A partir de 23/05/2011, portaria nº 995/2011, transfere, a pedido, a servidora MARIA ESTELA ROS
SILVA, portadora do RG nº 18.816.753-5, matrícula 27.842, Agente em Gestão Administrativa e Serviços
– Agente de Administração, da Secretaria Municipal de Educação para a Secretaria Municipal de
Administração, conforme protocolo/e-doc nº 26.751/2011.

A partir de 23/05/2011, portaria nº 996/2011, transfere, a pedido, a servidora PATRICIA FATIMA DE
OLIVEIRA, portadora do RG nº 27.300.182-6, matrícula 28258, Agente em Gestão Administrativa e
Serviços – Agente de Administração, da Secretaria Municipal de Educação para a Secretaria Municipal de
Administração, conforme protocolo/e-doc nº 26.748/2011.

DESIGNAÇÃO: A partir 23/05/2011, portaria n.º 997/2011, designa a servidora LUCIANA CORDEIRO
GARCIA, matrícula nº 29.356, RG n.º 41.463.266-7, para exercer a função de confiança de Diretor de
Divisão da Escola de Gestão Pública, da Secretaria Municipal de Administração.

CONVÊNIO – 1.437/2.011 - PROCESSO – 19.705/2.011 – CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU
– CONVENIADA: MADALU COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E SERVIÇOS LTDA - ME – OBJETO:
Constitui objeto deste convênio o fornecimento de produtos de beleza e serviços de manicure e pedicuro,
com consignação da despesa em folha de pagamento. - PRAZO:  1 ano – ASSINATURA: 10/05/11 conforme
parágrafo único do art.61 da Lei Federal nº 8.666/93

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1.195/10 - PROCESSO Nº 12.860/10 –
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONVENIADA: DROGA-RIO DE BAURU LTDA. –
OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Sexta, passando a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA
SEXTA: O presente Convênio vigorará por mais 01 (um) ano, de 01 de junho de 2.011 a 01 de junho de
2.012.” – ASSINATURA: 13/05/2.011, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93
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Secretaria do Bem-Estar Social
Darlene Martin Tendolo

Secretária
ERRATA

Na Edição do Diário Oficial do Município/ DOM, datado de 30/04/2011, sob  nº 1950, página 93, em que
foi publicada a Resolução nº 08/2011, que define os parâmetros municipais para a inscrição das Entidades
e Organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais no Conselho de Assistência Social do Município de Bauru/SP

Onde se lê:  Resolução nº 08/2011,
Leia-se: ......Resolução Conselho Municipal de Assistência Social/ CMAS  nº 08/2011

Para ciência do conteúdo da Resolução em questão, acessar o site www.bauru.sp.gov.br - Diário Oficial
de Bauru.

Secretaria de Cultura
Elson Reis

Secretário

PORTARIA Nº 040/2011
Elson Reis, Secretário Municipal de Cultura – SMC, no uso de suas atribuições legais:

Resolve
Autorizar o servidor Antônio Sérgio de Paula portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00789301466
categoria B, validade 2014, pelo prazo de (03) três meses a condução de viaturas municipais, compatível a
categoria que o mesmo é habilitado na execução de serviços realizados para esta Secretaria, em conformidade
com o Decreto nº 10.088, de 20 de setembro de 2005.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Bauru, 20 de maio de 2011
ELSON REIS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONTRATO Nº 6.373/11 – PROCESSO 20.914/2.010 (Edoc n° 21.251/11) - CONTRATANTE:
Município de Bauru - CONTRATADA: Torino Informática Ltda - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se
a fornecer ao CONTRATANTE 01 (uma) impressora multifuncional a laser, marca HP, modelo M2727,
melhor descrita no Anexo I do Edital nº 218/10 e nos termos de sua proposta anexa ao Processo nº 20.914/
2.010.- VALOR TOTAL: R$ 3.200,00 - PRAZO: 12 (doze) meses – MODALIDADE: Pregão Presencial
nº 64/10 – PROPONENTES: 04 - ASSINATURA: 28/04/11, conforme art. 61, parágrafo único da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.

Secretaria de Desenvolvimento
Econômico Paulo Roberto Ferrari

Secretário

CONTRATO Nº 6.405/11 - PROCESSO Nº 14.558/11 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU
CONTRATADA: EMPRESA ARRIVARE COMERCIAL LTDA - EPP - OBJETO: A CONTRATADA
obriga-se a prestar ao CONTRATANTE os serviços de reparo consistentes no relógio analógico, localizado
na Praça Rui Barbosa, sendo: Substituição ou calibragem das máquinas e ponteiros; limpeza dos mostradores;
instalação da iluminação interna e instalação da caixa de comando das máquinas em lugar acessível, para
ajuste a distância. Dimensões: 02 faces de 1000 mm e 04 ponteiros de flecha (padrão) - hora e minutos –
PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 7.980,00 – MODALIDADE:  Inexigibilidade de Licitação,
conforme artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93 –– ASSINATURA: 16/05/11, conforme art. 61, parágrafo
único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 6.374/11 – PROCESSO 20.914/2.010 (Edoc n° 21.251/11) - CONTRATANTE:
Município de Bauru - CONTRATADA: Torino Informática Ltda - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se
a fornecer ao CONTRATANTE 01 (uma) impressora multifuncional a laser, marca HP, modelo M2727,
melhor descrita no Anexo I do Edital nº 218/10 e nos termos de sua proposta anexa ao Processo nº 20.914/
2.010.- VALOR TOTAL: R$ 3.200,00 - PRAZO: 12 (doze) meses – MODALIDADE: Pregão Presencial
nº 64/10 – PROPONENTES: 04 - ASSINATURA: 28/04/2011, conforme art. 61, parágrafo único da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretora da EMEII Gisele Mari Savi Seixas Pinto convoca os associados da APM a comparecerem à
Assembléia Geral para eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal. A primeira chamada será no dia 25 de maio de 2011, quarta-feira, às 18h30, em sua sede, sito à
Rua Roque Urias Batista, nº 4-52 Parque Viaduto. Não havendo o comparecimento de mais da metade
dos associados, convocamos, em segunda chamada, às 19h , no mesmo local e data.

CONTRATO Nº 6.376/11 – PROCESSO 20.914/2.010 (Edoc n° 21.251/11) - CONTRATANTE:
Município de Bauru - CONTRATADA: Torino Informática Ltda - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se
a fornecer ao CONTRATANTE 01 (uma) impressora a laser monocromática 50 PPM, marca HP, modelo
4015N + bandejas adicionais + duplex adicional, melhor descrita no Anexo I do Edital nº 218/10 e nos
termos de sua proposta anexa ao Processo nº 20.914/2.010 - VALOR TOTAL: R$ 4.080,00 - PRAZO: 12
(doze) meses – MODALIDADE: Pregão Presencial nº 64/10 – PROPONENTES: 04 - ASSINATURA:
28/04/11, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.

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.

RESULTADO DO  JULGAMENTO  DA  QUADRAGÉSIMA  QUINTA AUDIÊNCIA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

PROCESSOS JULGADOS:

Processo: 51079/10  AP. 35153/09
Interessado:  SÔNIA DA CONCEIÇÃO BUENO
Interessado  presente na Audiência
Assunto:  ISS
Relator: Dr. Luiz Francisco Borges
Órgão Julgador: Conselho Municipal de Contribuintes
Data do Julgamento: 18/05/11
 
EMENTA:
TRIBUTÁRIO - ISS - Pleito de Desconsideração.  Não anexou qualquer documento para embasar
pedido. Recurso Intempestivo. Recurso Não Conhecido. Votação Unânime.  

ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Conselheiros do
Conselho Municipal de Contribuintes, por unanimidade, julgar pelo Não Conhecimento do recurso. Os
Senhores Conselheiros, Dr. Plínio Antonio Cabrini Junior e Dr. Antonio Carlos Batista Martinez
acompanharam o voto do Conselheiro relator pelo Não Conhecimento do recurso.
Presidida pela Drª. Zuleide Ap. Vilas Boas, Presidente deste Conselho

Processo: 6091/06 AP. 19441/06
Interessado: RESIDEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Interessado  presente na Audiência
Assunto:  IPTU
Relator: Dr. Plínio Antonio Cabrini Júnior
Órgão Julgador: Conselho Municipal de Contribuintes
Data do Julgamento: 18/05/11

EMENTA:  IPTU – REVISÃO DO LANÇAMENTO – EXERCÍCIO DE 2006 – CONSTRUÇÃO DE
FINALIDADE MISTA E DIVERSAS FACHADAS – HABITE-SE CONTEMPORÂNEO AO FATO –
FIXAÇÃO. 1. Aferindo-se pelas provas dos autos a existência de finalidade imobiliária mista, e pairando
dúvidas sobre a principal fachada para fins de IPTU, o mesmo deve ser fixado em relação a fachada/
atividade regularizada perante a municipalidade à data da ocorrência do fato gerador. 2. Inteligência do art.
268 do decreto nº 10084/2005 c/c o art. 5º, inciso IV da Lei nº 5326/2005. 3. Recurso conhecido e não
provido.

ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Conselheiros do
Conselho Municipal de Contribuintes, por três votos a um, julgar pelo Não Provimento do recurso. Os
Senhores Conselheiros,  Dr. Luiz Francisco Borges, Dr. Antonio Carlos Batista Martinez e a Drª Zuleide
Ap. Vilas Boas, acompanharam o voto do Conselheiro relator pelo Não Provimento do recurso.
Presidida pela Drª. Zuleide Ap. Vilas Boas, Presidente deste Conselho
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Processo: 16554/08
Interessado: MARIA JOSÉ MIGUEL SANTOS
Interessada  presente na Audiência
Assunto:  IPTU
Relator: Dr. Plínio Antonio Cabrini Júnior
Órgão Julgador: Conselho Municipal de Contribuintes
Data do Julgamento: 18/05/11

EMENTA:  TRIBUTÁRIO. IPTU. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI 4271/97. REQUISITOS
COMPROVADOS PELA CONTRIBUINTE. VERDADE REAL. 1. Aferindo-se pelas provas dos autos o
preenchimento dos requisitos para fruição da isenção prevista na Lei 4271/97, há de ser deferido o
benefício. 2. Diante da divergência quanto a área do imóvel, deve prevalecer a conclusão decorrente de
visita local, em homenagem ao princípio da verdade real. 3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Conselheiros do
Conselho Municipal de Contribuintes, por unânimidade, julgar pelo Provimento do recurso. Os Senhores
Conselheiros,  Dr. Luiz Francisco Borges e Dr. Antonio Carlos Batista Martinez acompanharam o voto do
Conselheiro relator pelo Provimento do Recurso.
Presidida pela Drª. Zuleide Ap. Vilas Boas, Presidente deste Conselho

Processo: 12323/10  AP. 7872/02
Interessado: TOMAS EDSON FREITAS
Interessado  presente na Audiência
Assunto:  CALÇADA
Relator: Dr. Plínio Antonio Cabrini Júnior
Órgão Julgador: Conselho Municipal de Contribuintes

O julgamento deste Processo foi suspenso devido a um  pedido de diligência pelos senhores
Conselheiros.

Processo: 15701/10 AP. 39560/09
Interessado: ROGÉRIO VIEGAS
Interessado  Ausente na Audiência
Assunto:  ISS
Relator:  Dr. Luiz Francisco Borges
Órgão Julgador: Conselho Municipal de Contribuintes

O julgamento deste Processo foi suspenso devido a um  pedido de diligência pelos  senhores
Conselheiros.

Processo: 40560/09  - AP. 31176/09
Interessado: PAGANI COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO LTDA.
Interessado  Ausente na Audiência
Assunto:  INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Relator: Dr. Antonio Carlos Batista Martinez
Órgão Julgador: Conselho Municipal de Contribuintes
Data do Julgamento: 18/05/11

EMENTA:  NOTIFICAÇÃO - INSCRIÇÃO MUNICIPAL – CANCELAMENTO. A inscrição municipal
caracteriza obrigação tributária acessória. Não realização pelo contribuinte – Possibilidade de inscrição ex
ofício – Inteligência do art. 320, parágrafo único do Decreto nº 10645/08.

ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Conselheiros do
Conselho Municipal de Contribuintes, por unânimidade, julgar pelo Não Provimento do recurso. Os Senhores
Conselheiros,  Dr. Luiz Francisco Borges e Dr. Plínio Antonio Cabrini Júnior  acompanharam o voto do
Conselheiro relator pelo Não Provimento do Recurso.
Presidida pela Drª. Zuleide Ap. Vilas Boas, Presidente deste Conselho

Processo: 1091/11  AP. 46926/10
Interessado: STAFF CENTRO DE FORM.  E APERF. DE PROF.  DE SEG.  E VIGILÂNCIA
Interessado  ausente na Audiência
Assunto:  ISS
Relator: Dr. Luiz Francisco Borges
Órgão Julgador: Conselho Municipal de Contribuintes
Este processo foi retirado da Pauta a pedido da Presidente deste Conselho.
Bauru, 18 de maio de 2011.

Drª. Zuleide Ap. Vilas Boas
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

 DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

PROCESSO NOME VALOR

7614/2011 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ R$ 1.687,14
36848/2010 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA R$ 3.762,23
285/2011 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A R$ 53.758,30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

DIRETOR: FRANCISCO JOÃO DE AMORIM

Processo DEFERIDO:
Proc. 20398/11 Assaf Hadba.

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.   9405/10 – Claudineide Ferreira de Almeida;
Proc. 32245/10 – Rubenito Macuica.
Proc. 50110/08  -  Valdemir da Silva;
Proc. 50247/08  -  Eva Gonçalves.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam ao POUPATEMPO, sito à Av.
Nações Unidas, nº 4-44, esquina com a Rua Inconfidência - Centro da Cidade - no prazo de 30(trinta) dias
a contar da publicação desta, a fim de promover a regularização dos procedimentos administrativos indicados,
sendo que o não atendimento implicará na cobrança executiva dos mesmos, independentemente de prévio
aviso ou notificação conforme artigo 270 do Decreto Municipal 10645/08.

Proc. 49372/08  -  Sandra Caricati.

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA  ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS

DIRETORA: CARLA GIOVANA MENDES SPINOLA

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. 50160/08  -  Centro de Formação de Condutores Francisco Alves Ltda;
Proc. 50260/08  -  Agil Representações Ltda.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam ao POUPATEMPO, sito à Av.
Nações Unidas, nº 4-44, esquina com a Rua Inconfidência - Centro da Cidade - no prazo de 30(trinta) dias
a contar da publicação desta, a fim de promover a regularização dos procedimentos administrativos indicados,
sendo que o não atendimento implicará na cobrança executiva dos mesmos, independentemente de prévio
aviso ou notificação conforme artigo 270 do Decreto Municipal 10645/08.

Proc. 50542/08  -  Artur Murilo de Siqueira Megale.

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.
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      DZB - DEPARTAMENTO ZOO BOTÂNICO

COMUNICADO
“A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente, vem através deste comunicar e
solicitar ao Sr. (à Sr.ª) KATSUYKI HIRATSUKA, residente na Rua Sargento José Mendes Leal, nº 3-41,
Nova Esperança, o comparecimento à esta Secretaria no horário compreendido das 08:00 às 11:00 e das
14:00 às 17:00 horas, no prazo de 10 (dez) dias a partir da publicação desta, para tratar de assunto relacionado
ao Processo nº  55434/2010, referente à substituição de árvore”.

REITERAÇÃO DE PROCESSOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

PROCESSO DEFERIDO: VÁLIDA COMO AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE
ÁRVORE(S), APÓS 05 DIAS ÚTEIS:

PROCESSO: 12062/2011
INTERESSADO: Maria Madalena Muniz
ENDEREÇO: Rua Affonso Formenti, nº 4-68, Mary Dota
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canela localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

DARA - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

SEGUE ABAIXO, A EMPRESA QUE SOLICITOU DESTA SECRETARIA, ANÁLISE TÉCNICA
COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE CADASTRO/LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM
18/05/11.

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

PROCESSO INTERESSADO
9860/10 ERALDO AGNELLO BAURU ME

SEGUEM ABAIXO, AS LICENÇAS AMBIENTAIS EXPEDIDAS NO PERÍODO DE 12/05/11 À 17/05/11.

EMISSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Processo Cadastro Interessado
5146/10 5025 JOÃO ALVES PEREIRA
22103/10 4925 PAULO ANTONIO GOMES IMPLEMENTOS ME
37303/10 5012 P. F. CAMPOS ALIMENTOS ME
16062/11 5000 S.R.C. PELEGRINI VIDRAÇARIA ME
18226/11 5010 IVAN APARECIDO ALVES 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
20434/10 5029 AUTO POSTO BARBARA LTDA

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 Bar e Lanchonete, 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)

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).

ERRATA DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL Nº 1958, DIA 19/05/2011

ONDE SE LÊ:

                       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.

LEIA-SE:
                       Determina a INTERDIÇÃO DAS ATIVIDADES sito à Rua Newton Prado, n° 6-26/ Térreo,
Bairro Jd. Ana Lúcia, para atividades de Bar e Lanchonete, dando ciência ao responsável que, havendo
descumprimento da presente resolução, serão adotadas Sanções Administrativas e Judiciais cabíveis.

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO 11021
Aos  vinte e sete dias do mês de abril ao ano de dois mil e onze às 09:10hs., à Rua

Gustavo Maciel (St. 2, Qd. 0212, Lt. 014), nº 19-17, no bairro Vila Santa Tereza, verificando que, a empresa
J.A. De Mattos Junior Me, mesmo após ciência, dada através da Notificação nº 64.504 (emitida em 07/02/
2011), de que deveria providenciar o reerguimento das guias, no imóvel citado acima, não adotou qualquer
providência, cometendo a infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 14º da Lei 5825/2009 dando
cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa
de R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais). (recusou-se a assinar).

AUTO DE INFRAÇÃO 11032
Aos  treze dias do mês de maio ao ano de dois mil e onze às 10:00hs., à Rua Gustavo

Maciel (St. 2, Qd. 0209, Lt. 017), nº 22-07, no bairro Jardim Nasralla, verificando que, o Sr. Drauzio
Viegas, mesmo após ciência, dada através da Notificação nº 65.678 (emitida em 11/03/2011), de que deveria
apresentar a autorização para rebaixamento das guias, no imóvel citado acima, não adotou qualquer
providência, cometendo a infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 14º da Lei 5825/2009 dando
cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa
de R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais). (recusou-se a assinar).

AUTO DE INFRAÇÃO 11035
Aos  treze dias do mês de maio ao ano de dois mil e onze às 10:00hs., à Rua Virgilio

Malta (St. 2, Qd. 0145, Lt. 007), nº 18-70, no bairro Centro, verificando que, o Sr. Douglas José Caracho,
mesmo após ciência, dada através da Notificação nº 65.641 (emitida em 11/03/2011), de que deveria
apresentar a autorização para rebaixamento das guias, no imóvel citado acima, não adotou qualquer
providência, cometendo a infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 14º da Lei 5825/2009 dando
cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa
de R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais). (recusou-se a assinar).

AUTO DE INFRAÇÃO 11042
Aos  treze dias do mês de maio ao ano de dois mil e onze às 10:00hs., à Rua Antonio

Alves (St. 2, Qd. 0215, Lt. 012), nº 23-45, no bairro Altos da Cidade, verificando que, a empresa Busch
Imóveis Ltda Me, mesmo após ciência, dada através da Notificação nº 64.490 (emitida em 15/03/2011), de
que deveria apresentar a autorização para rebaixamento das guias, no imóvel citado acima, não adotou
qualquer providência, cometendo a infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 14º da Lei 5825/2009
dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe
a multa de R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais). (recusou-se a assinar).

AUTO DE INFRAÇÃO 11052
Aos dezesseis dias do mês de maio ao ano de dois mil e onze às 10:00hs., à Rua

Antonio Alves (St. 2, Qd. 0215, Lt. 014), nº 23-15, no bairro Vila Santa Tereza, verificando que, a empresa
Lilia Joia Ltda, mesmo após ciência, dada através da Notificação nº 64.511 (emitida em 07/02/2011), de
que deveria providenciar o reerguer as guias no imóvel citado acima, onde o recuo não atende a legislação
vigente, não adotou qualquer providência, cometendo a infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo
14º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos o presente auto de
infração, impondo-lhe a multa de R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais). (recusou-se a assinar).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 669/11, a Senhora Herminia Miron Franco, Avenida das

Bandeiras, nº 07-40, Vila Industrial, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da
publicação desta Notificação/ Ofício,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à
Avenida das Bandeiras, cadastrado na P.M.B. como Setor 5, Quadra 0817, Lote 008, onde consta Vossa
Senhoria como proprietária. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como
infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do
conteúdo explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a
imposição de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).
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NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 609/11, o Senhor Hugo Evandro Barbosa Silveira, Rua

Benedito Moreira Pinto, nº 05-75, Jardim Panorama, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias,
contados da publicação desta Notificação/ Ofício,  providencie a construção do passeio público, no imóvel
situado à Rua Jorge Pimentel, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0929, Lote 010, onde consta
Vossa Senhoria como proprietária. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se
como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão,
do conteúdo explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com
a imposição de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 650/11, o Senhor Geraldo Zago, Rua Primeiro de Agosto,

nº 13-05, Vila Bonfim, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta
Notificação/ Ofício,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Olavo Moura,
nº 06-04, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0419, Lote 001, onde consta Vossa Senhoria como
proprietária. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao
Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo
explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição
de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 269/11, a Senhora Edith Margarida Faveri Souza, Rua

Primeiro de Agosto, nº 14-50, Vila Bonfim, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
publicação desta Notificação/ Ofício,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua
Primeiro de Agosto, nº 14-50, cadastrado na P.M.B. como Setor 2, Quadra 0343, Lote 018, onde consta
Vossa Senhoria como proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se
como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão,
do conteúdo explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com
a imposição de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 656/11, a Senhora Adelia Ba Derramas Munhoz, Rua

Gustavo Maciel, nº 13-14, Centro, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação
desta Notificação/ Ofício,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua Jose Bastos, nº
03-28, cadastrado na P.M.B. como Setor 5, Quadra 0680, Lote 008, onde consta Vossa Senhoria como
proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao
Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo
explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição
de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

DEPRTAMENTO DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
DIVISÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS

SEÇÃO DE LICENÇA E ALVARÁ
LICENÇAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO LIBERADAS E DISPONÍVEIS NO SITE

4007/11-RAFAELA BASTOS PEREIRA CALÇADOS E ACESS.44068/10-SERGIO ARTUR DORETTO-
ME.38409/09- LOKAN ANDAIMES  E EQUIPAMENTOS LTDA.28379/10- COMERCIAL POTENZA
DE BATERIAS LTDA-EPP.1688/11-S.M.G.COELHO- HIGIENE CORPORATIVA EPP.46219/10- ANA
MARIA DIAS MEGNA.35385/10- A.L.OKUNO-ME.43466/10- CARLOS HENRIQUE BIGHETI
DESPACHANTE- ME.49992/10- ALINE MARIAGOMES -ME.8728/11- ,DI FALCO.3014/11-
CHERUBIM-STAR ALTOS DA CIDADE COMERCIO.45772/10- PRONTOVET BAURU COM.PROD.
VETERINARIO LTDA-ME.22466/10- DBS ODONTOLOGIA LTDA.45425/10-OPEN ODONTOLOGIA
DE PONTA EDGARD MORAES.13768/09-LUCIANA APARECIDA COSSI- ME.36807/08.LUCIANA
APARECIDA COSSI.38366/10- DOMINUS- VENDA E LOCAÇÃO LTDA-ME..49753/10- VOGO
VIAGENS. 42085/10- GRAPON PEÇAS PARA TRATORES EEMPILHADEIR.5138/10- LUSIA HIPOLITO
SORVETES- ME.9243/08- JAIR HILARIO ZORZI ME. 13516/10- MAYK MILLER ARRUDA DA
SILVA.49906/10-  YAKUT S/A INDUSRIA E COMERCIO. 32739/09- RIBEIRO SOUZA.36421/10-
ROSALICE MODA ANTIGA E PRAIA LTDA ME.38825/09- ROKSHIRT CONFEÇÕES E ACESSORIOS
LTDA E.50388/2010- DIA DIA  COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-M.39035/09-LUIZ GUTENBERGE
DE OLIVEIRA RIBAS. 10676/011- CLARO S.A.7921/11-HELERA SERVIÇOS DE IMFORMATICA E
CENTRAL.5125/11 – NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.32515/10- MILEY DE BAURU
MODAS LTDA ME.42833/10- MARCIO CEZAR CAMPANHA ME.15324/11- ESTRELAS DE GESSO
COLOCAÇÃO DE GESSO LTD. 45543/10- ROTISSERIE DOCE MOMENTO  BAURU LTDA-ME.747/
9- CLELIA DA SILVA ARAUJO . 43795/10-AME AUDIOLOGIA CALIBRAÇÃO E MANUTENCAO
E.5230/09- FLYTOR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LIM.44155/10-DRIÉLY CRISTINA
INQUE.40180/10-CABRA DA PESCA- ARTIGO PARA PESCA LTDA.26996/09- FUNDAÇÃO CANAL
UNIVERCITARIO; EDUCATIVO.25189/10- ORTOSERVICE COMERCIO E SERVIÇOS
ORTAPEDI.’3123/11- SPENCER BINA PAPELARIA LTDA-ME 54422-10-TOTALCRED
SERVIÇOS.CADASTRAIS LTDA. 47820/10- GISELLE CRISTINA DANZINGER ME.51575/10-ANNA
C. BISPO TEIXEIRA ENERGETICOS -ME.48693/10 BETTY- MELLO CALÇADOS LTDA.38436/09-
POSTO AVENIDA PACIFICO LTDA.9309/11-E.C.MARTINS.13578/11- FUNDEBRAS- SONDAGENS
FUNDAÇÃES E OBRAS LT.13667/11- ANDIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.12509/11-
MARCELA MARIA BOZELLI ZANARDI.10043/11- MUNDIAL BAURU AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO.44103/09-ASSOCIAÇAO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS.15906/10-CLINICA
SAUDE LTDA.26269/10- NOVA PRATA URBANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO.18684/09- ANTONIO
PIOVEZAN JUNIOR  COMERCIO DE VEICULOS.6919/11- SERGUY VILLACA VIEIRA-ME.1021/
11- OESTE PAULISTA FACTORING E FOMENTO COMER.-43630/09- FATIMA.A.FELIPE.35696/10-
CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOSLTD.44521/10-MARLIY FERREIRA DOS SANTOS SILVA-
ME .17018/11-GIULIANO FRANCISCHINI-ME.17030/11- ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA BUSO.9759/
11-ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU. 16887/11- ROGÉRIO BORGES DE

CAMPOS.54055/10- ELAINE C.B CORRALES JOIAS -ME.2895/11- H.D.I SEGUROS S/A.12509/11-
MARCELA MARIA BOZELLI ZANARDI.30956/09- VÉRITAS ASSESSORIA CONTABIL E RECURSOS
H.13363/09-WILSON GERMANO-12935/09-ANDREA APARECIDA FASSONI-37083/09- ROSIMEIRE
DA CONCEIÇÃO MENDES DE LIMA ME.13352/09-SILVIA ALICE NEME NACHEF.12910-09-HELGA
MARIA SANTIAGO SILVA.12916-09- MARIA CECILIA CARVALHO PIRES PAVÃO.12917/09-
CLAUDIO ROBERTO CLEMENTINO. 12931/09- DAVIS GUTERNAY ZANETTI.12918/09-ULISSES
MASSAD RUIZ. 12930/09- JOÃO MARCOS PACLECO DE CARVALHO. 12934/09.-JOSÉ WILSON
CURI FRASCARELI.52564/10- CÉLIA R.S PEDROSO.23939/09- COMERCIO DE RAÇAÕES PENEDO
LTDA-ME.34628/09- D.M.D COMERCIO DE MASSAS LTDA-ME. 44564/08- G.C.DA FONSECA-
CONVENIENCIAS- ME. 45281/10- SINDCOP- SIND TRAB PUB COMPL PENIT C OEST. 17166/11-
DORA LUCIA MARIN COMINI.23734/10- JOIA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA  MINERAL E GAS.43979/
10-  GEOPLAN- TOPOGRAFIA CONSTRUÇÕES E COMERCI. 36457/10- CONGREGAÇÃO CRISTÃO
DO BRASIL.18503/11- NELSON FERREIRA CRUZ ME-31064/10- ADEMAR PEDRO  DE GODOI-
ME7379/11- BANCO BRADESCOS/SA-54850/10- ILTON ALEXANDRE BAURU ME. 20140/11-
PEREIRA-12737/10-MARIA LUCIA VIEIRA FRANCISCO EPP.15531/10-MOLAS E TRUCK RONDON
LTDA ME.3210/11-ALESSANDRO MARTINELLI VEICULOS-5527/11-SOTREQ SA.8611/11-
ALESSANDRA SANCHES PACHECO-ME.9037/11- HAUS ZERO MODA LTDA-ME.13661/11-THIAGO
MORAIS ARAKAKI- EPP. 9263/11-JOSÉ CARLOS CREPALDI. 13267/11- TRANSURB ASSC EMP
TRANSP COLET URBANO P. 2340/11- D.Q.CHERUBIM- ME. 7918/11- M.S. TECNOLOGIA E
CONSULTORIA LTDA.9136/11- CIBELE CRISTINA MARTINS COMERCIO DE GAS.42621/10- UNICA
BAURU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.9427/11- SIMÃO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.20305/11- DANILO DE SOUSA PEREIRA.27352/10- LETTZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA
LTDA.39997/10- DONIZETI RAIMUNDO.26882/10- EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/
A.46851/10- ELIAS DE MELLO- REVENDA DE GAS- ME.9029/11- PATRICIA DE GUADALUPE
BARNES AUCELIO.46714/10- AUTO POSTO G.F. LTDA ME. 32329/10- VALENTIM.18293/10-
YOGOICE COMERCIO DE SOBREMESAS GELADAS L19425/11- AMORIM COMERCIO
FOTOGRAFICO LTDA ME.42081/10-  TADEU FERNANDO DOS SANTOS NARDI- EPP.47382/10-
HORIUCHI.50856/10- CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PADARIA.20167/11-TIAGO
ENRIQUE DOS SANTOS.49752/10 VOGO VIAGENS.33215/10- SAGGION.44899/10 SILVANA
SHIGUENO.51405/10 R. CASTILHO PENEUS LTDA.20462/11-JOÃO LUIZ FLORIANO.   21248/11-
EBERLIN MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.19783/10- AUTO ELETRICA FRASCARELLI LTDA-
ME.52396/10- MADEIREIRAS DOIS IRMÃOS DE BAURU TACOS PA. 38225/10- NATASCA FREITAS
VITICA.13768/09- LUCIANA APARECIDA COSSI-ME.55812/10- CARMEN CONCEIÇÃO FIGUEIROA
SALMEIRÃO PIL.32694/10- PAPAKIK LICENCIAMENTO DE FRANQUIAAS LTDA.52330/10- G.M.G
PAULA – ME.20810/11-FRANCISCO EDSON BORGES DA SILVA.6275/11- LEANDRO BARROS
AMARAL.45876/10- SABRINA   ALVES DE OLIVEIRA SILVA-ME. 41479/10-  ALDAIR BARBOSA
SIMOE GOMES- EPP.13558/09- APE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.13034/11- M.C
MODOLO CONVENIENCIAS ME.13037/11- R.DE.C. MODOLO COMBUSTIVEIS.22683/11- MARIA
ESTELA TIRITAN MAXIMINO.30505/10- VALDEMIR MARTINS DANTAS- ME.3213/11- FARHA.8554/
11- TRKAS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA-ME.11305/11- REFRIGERAÇÃO HUMBERTO
E MARTINS LTDA-39779/10- R.FERREIRA ZANDA BAURU EPP.42084/10- ALUNION ARTEFATOS
DE ALUMINIOS LTDA-ME.39699/10- ADILSON ALEIXO ALEGRIA-ME.41267/10-BAURU TUBOS
E CONEXÕES LTDA. 53222/10- FELIPE BETTIL DA SILVA  -40425/10- MIRANDA.45585/10-
EMPRETEC EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA.13297/11- SIMONE PEREIRA HAMATI
DAMASCENO.7455/11- FARMACENTRO BAURU LTDA. 47456/09-NUTRIVIDA-CHURRASCARIA
E SELF SERVICE.41214/10- DORIVAL APARECIDO CARDOSO . 334/11- A.P.R.PUPO PET SHOP
ME.55338/10- BANCO DO BRASIL S.A./CSL RIBEIRÃO PRETO-55338/10-BANCO DO BRAIL S.A/
CSL RIBEIRÃO PRETO.3167/11-FORT GAS DISTRIBUIDORA BOTUCATU LTDA- E.5981/11-
MAGALI APARECIDA DE ALBUQUERQUE ME.10346/11- ANSWER EXPRESS LOGISTIC
LTDA.31072/10- B.Y.P. KATO- ME. 10205/11- PAGANELI.46421/10- OSVALDO CARVALHO JUNIOR-
ME. 42996/10- COBALTO COMERCIAL BAURU DE AUTOMOTIVOS L.7521/11- WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA.1289/11- PONDTEC CONSULTORIA EM LAGOS ORNAMENTAIS.1658/
11- IRANI HELENA ARTINS CARVALHO.9507/11- M.A GARCIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
ADMI.22922/11- VERDE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA-ME.37083/10-LUCIA APARECIDA
BICUDO GUADAGNUCCI.2740/11- N.A OLIVEIRA AUTOMOVEIS- ME35376/10- S.J.S INDUSTRIA
E COMERCIO DE SORVETES.49344/10- ROBERTO MISTRONI  ME.39781/10- EURIDES PIRES DE
SOUZA -ME38183/10- LOURENÇO DOS SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO. 3125/11- BRU
COMPRESSORES LTDA.22356/11- ROBERTO CARLOS ARAUJO.21802/11- NILTON BUENO DE
OLIVEIRA ME.9959/11- TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA.12410/11- OLIMPIO AKIO YAGI
BAURU-ME.14657/11- MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA.40118/10- HELSONCRED
ASSESORIA DE CREDITO LTDA.23282/11- ANDERSON KAROL CECHINI ALVES. 44069/09-
EXPRESSO MARINGA TRASPORTES LTDA.30509/10- R. FERRARI JUNIOR EPP.19827/11- PAULO
ROBERTO COELHO BAURU ME.14346/11- EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A.53415/10-
OTO- DERMA SERVIÇOS MÉDICOS  LTDA.45660/10- ALVARO LOPES JUNIOR.45860/09- IVO DOS
SANTOS BAURU ME. 16239/11- QUERUBIM. 40956/10- GABRIEL. 13024/11- LUCY TEREZINHA
DE OLIVEIRA.2986/11- GONÇALVES. 25291/10- PAIXÃO E PEREIRA COMERCIO. 15775/11-
ALARFORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. 13291/11- NUCLEO AMIZADE.36946/10-
EDIVALDO POCAIA-ME. MARGARIDA RAMOS LIBANO.9406/11- TEDDY CARLOS PICOLO ME.
9115/11- LAUNDRY LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA-ME.31071/10- B.Y.P.KATO ME.44308/10-
TSURU- MODAS E ACESSORIOS LTDA-ME. 41719/09- ENESIO MARINHO CAMPOS BAURU -
ME. 51369/10- IONE DE ALMEIDA JACINTHO. 23642/09- MARCOS VENANCIO DE OLIVEIRA-
ME. 30356/10- MODAS WINNY LTDA-ME.45303/10- MACACARI.24037/10- NORMANDIE
VEICULOS LTDA. 23060/10- REDE LK DE POSTOS LTDA.

CONTRATO Nº 6.378/11 – PROCESSO 20.914/2.010 (Edoc n° 21.251/11) - CONTRATANTE:
Município de Bauru - CONTRATADA: Torino Informática Ltda - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se
a fornecer ao CONTRATANTE 01 (uma) impressora a laser monocromática 50 ppm, marca HP, modelo
4015N + bandejas adicionais + duplex adicional e 01 (uma) e impressora multifuncional a laser, marca HP,
modelo M2727, melhores descritas no Anexo I do Edital nº 218/10 e nos termos de sua proposta anexa ao
Processo nº 20.914/2.010.- VALOR TOTAL: R$ 7.280,00 - PRAZO: 12 (doze) meses – MODALIDADE:
Pregão Presencial nº 64/10 – PROPONENTES: 04 - ASSINATURA: 28/04/11, conforme art. 61, parágrafo
único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.
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ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
15219/11 TOTAL IMOVEIS
15224/11 TOTAL IMOVEIS
15227/11 TOTAL IMOVEIS
15203/11 TOTAL IMOVEIS
15264/11 TOTAL IMOVEIS
15281/11 TOTAL IMOVEIS
15296/11 TOTAL IMÓVEIS
13210/11 TOTAL IMÓVEIS
15286/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA
15221/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA
13254/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA
13243/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA
14445/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA
14447/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA
13087/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA
13480/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA
13094/11 LUZIA PEREIRA
14423/11 JOÃO GERALDO DE CAMPOS
14403/11 HILARIO FAVERAO
15287/11 VANDERLEI BENTO CRUZ
13450/11 CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
13453/11 CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
13408/11 MIGUEL SANTANA
15154/11 REGINALDO FERREIRA RODRIGUES
15207/11 JOSÉ APARECIDO ALFREDO
15210/11 JOSÉ ROBERTO LOPES
13403/11 SEVERINO MARIANO DA SILVA
15295/11 VERA LUCIA DA SILVA DOMINGUES
13435/11 DONIZETTI FERREIRA
13255/11 REGINALDO FRANCISCO DE LIMA
15905/11 NILSON ISAQUE PEREIRA DOS SANTOS
15312/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA
15306/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA
12428/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA
5617/11 JOAQUIM ARAUJO DE SOUZA
41618/10 SALVADOR PEDRO DA SILVA
11215/11 GILBERTO FERRARI
1551/11 ALZIRA DA SILVA SIMÃO
5581/11 RUTE APARECIDA SPINELI GIGLIOTI CAMPANA
5576/11 ALCINDO SALLES
3902/11 JOSÉ PAULO RAMOS PINTO
3906/11 GRACINDA DE SOUZA MARQUES
5575/11 VANILDO JOSÉ PICCINI
1548/11 WALFRIDO AGUIAR
1524/11 DEMILSON ARTENIO DOS SANTOS
55152/11 JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA
4607/11 JOSE PEREIRA DE SOUZA
5534/11 SEBASTIÃO DA SILVA
3907/11 EDMEIA MARA AFONSO GAGLIANO
5596/11 WALDIR DONELLA
9604/11 EDENIR VENDRAMINI
5593/11 DIVANIR CELINA PERIN DA SILVA
5586/11 ED MARCIO CANDIDO
2701/11 JOÃO PARREIRA OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
10926/11 CAROLINA APARECIDA FERREIRA
3908/11 CLAUDIO SERGIO ZIGNANI
5594/11 JOAQUIM ARAUJO SOUZA
51903/10 IMOBILIÁRIA H2 LTDA
5591/11 NICANOR ESCORSE
5539/11 FABIOLA DO NASCIMENTO DOMINGOS
54373/10 JORGE CARDOSO JUNIOR
1564/11 MARCIO ANTONIO FERREIRA
7410/11 ELIANA GARRUCHO
7450/11 ANTONIO CARLOS DA SILVA
2698/11 ANA LÚCIA CELESTINO DE ALMEIDA
1513/11 SUELI APARECIDA RIBEIRO CAMARGO
55182/10 DEBORA KRONKA BARBOSA
1545/11 JOÃO SVIZZERO
4319/11 JOSÉ GILMAR DE GODOI
51905/10 BERANICE MARIA DE LIMA TORQUATO

2699/11 BENEDITO SEBASTIÃO MOREIRA
2612/11 SERGIO CARLOS DE GODOY HIDALGO
1557/11 ADRIANA PEREIRA ARCARO
53582/10 HELOISA KIYOKO NACAMURA
1559/11 MARIA ALCIONE MANTOVANI E OUTROS
55140/10 HÉLIO REQUENA DA CONCEIÇÃO
1540/11 GILSON GUILHERME MOLLICA ROJO
20770/11 LIVORATTI & BROLEZE LTDA ME
1165/11 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FURLAN
4299/11 SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS E AFINS

DE BAURU E REGIÃO
20758/11 LIVORATTI & BROLEZE LTDA ME
11286/11 JOÃO PARREIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
46791/10 ELIZABET RODRIGUES
10876/11 PAULO SERGIO BORTOLOTI
41606/10 RODRIGO ANTONIO ZAGO MELLO
13479/11 TOTAL IMÓVEIS
12354/11 AIRTON ANTONIO DARE
55262/10 JUCILENE GOMES AMARANTE
1556/11 IVAN SÉRGIO FERNANDES
7464/11 ANA LUCIA DE PAULA QUEIROZ
10532/11 ISAIAS CUNHA DA SILVA
55175/10 VANDERLEI PEREIRA
2700/11 EDUARDO NUNES TAVARES
55153/10 LUIZ FERNANDO PEGORARO
2704/11 ANTONIO CARLOS MICHELOTO JR.
55145/10 RUTH FRANCO DE GODOY
5601/11 SEBASTIÃO NOGUEIRA
12360/11 LUIZ EDMUNDO GALESSO MACHADO
1571/11 DEISE LUIZA EGASHIRA
2696/11 AGNALDO TOSHIHIKO MORI
54361/10 ARIOVALDO DE ALMEIDA
1549/11 LUZIA DE OLIVEIRA DO VALE
2694/11 NANCY JULIETA INOCENTE
1536/11 NOEMIA MELGES MINORELO
46294/10 BOM PASTOR INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO PROMOÇÃO INTEGRAÇÃO HUMANA
5547/11 MARCO ANTONIO PROTTI
12983/11 JUCELINO RUEDA DE OLIVEIRA
12314/11 MARCIO DE CAMPOS SEVERINO
12339/11 PATRICIA MAZZEI
13118/11 EDISON AKIO TOMA
12288/11 NEUSA COSTA GUIMARÃES
8797/09 MERCIA SUELI DE SOUZA
13513/11 TOTAL IMÓVEIS
9567/11 RICARDO BENICIO SOBRAL
11208/11 IZETE PRUDENCIO DEGOBBI
14121/11 ALVARO DE OLIVEIRA GRAÇA NETO
15274/11 JOÃO PEDRO RAIMUNDO
13699/11 JOÃO DA SILVA
13700/11 REGINALDO NABA
13426/11 NASSIM ABRAHÃO
13431/11 CICERA CARDOSO OLIVEIRA
13432/11 VALDIR BATISTA DOS SANTOS
12964/11 ANA MARIA SIMÃO DA SILVA
13462/11 DENILTON PEREIRA DA SILVA
13204/11 NASSIM ABRAHÃO
11260/11 HELENA RADIGUERI MORALES
13903/11 ANA CLAUDIA CHIMENES
1514/11 PAULO GOMES MARTINS PRADO
14719/11 WILTON SOARES DA SILVA
14413/11 MARIA MADALENA DOS SANTOS
18431/11 MARGARETHI DE MORAES CAMARGO
13111/11 TOTAL IMOVEIS
13433/11 VERA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
  17673/11 JOSÉ LUIZ CARDOSO RAMOS 13086/E-1
  18705/11 JANIA SOARES HAHN 12309/E-1
  18902/11 MORAES IMOBILIARIA LTDA 13100/E-1
  18901/11 MARIA APARECIDA PEREIRA 12319/E-1
  18898/11 ANESIA RODRIGUEIRO SANCHES 12585/E-1
  18895/11 EURIDES RODRIGUES 12584/E-1
  18893/11 IRINEU ALVES 12316/E-1
  18892/11 JOÃO BATISTA LOPES FILHO 12583/E-1
  18891/11 SANDRA MARA APARECIDA DOMINGOS 12582/E-1
  18890/11 SEBASTIÃO CEZARIO 12315/E-1
  18888/11 BOULIVAR PENHA 12579/E-1
  18726/11 LEVI SABINO DE FARIA 12636/E-1
  18168/11 YOLANDA DE CAMPOS E OUTROS 12349/E-1
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  17844/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA 12942/E-1
  15198/11 JOSÉ LUCAS DA SILVA 12148/E-1
  19957/11 TRANSPORTADORA MICHELI LTDA 7198/E-1
  15311/11 BALTAZAR BOGHOSSIAN 12439/E-1
  18444/11 ANTÔNIO GALVANI FILHO 12731/E-1
  18443/11 FERNANDA DE ALMEIDA AUGUSTO 13177/E-1
  18440/11 SEBASTIÃO GONÇALVES 12735/E-1
  19186/11 MARCOS AUGUSTO MACHADO 12825/E-1
  19693/11 VERENA VERGINIA TITO DA SILVA 12365/E-1
  19141/11 A.L.L. AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA OESTE S/A 12738/E-1
  18706/11 ADOLFO ANTONIO TELLES 12641/E-1
  19142/11 A.L.L. AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA OESTE S/A 12742/E-1
  19143/11 A.L.L. AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA OESTE S/A 12743/E-1
  19144/11 A.L.L. AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA OESTE S/A 12744/E-1
 19219/11 JHONY KIOSHI YANABA 12747/E-1
 19220/11 JOÃO PARREIRA DE MIRANDA 12284/E-1
 19185/11 GUERINO LACASASANTA 12313/E-1
 19190/11 JOÃO EVANGELISTA CASTRO SILVA 12752/E-1
 19191/11 JOÃO GARCIA GARCIA 11683/E-1
 19194/11 MARCOS MICHEL DEL PRETI 12749/E-1
 17876/11 ELISÂNGELA DOS SANTOS AUGUSTINHO 12808/E-1
 17875/11 VALDEMAR DE MELO NEVES 12913/E-1
 17873/11 AUGUSTO CESAR DE JESUS PEREIRA 12810/E-1
 17872/11 WALDEMAR GASTONI VENTURINI 12912/E-1
 23377/11 ELIZEU BISPO SALGADO 12597/E-1
 17867/11 EDNA MARIA DE ARAUJO HERRERA 13098/E-1
 17863/11 TEREZINHA DE JESUS MARTINS E SILVA 13173/E-1
 17860/11 ADELIA CHIDIHD 12224/E-1
 17854/11 ANDREA RETZ GODOY DOS SANTOS PRADO E OUTROS 05239/E-1
 17850/11 DUILIO BEOJONE FILHO 13099/E-1
 17849/11 RODRIGO FIGUEIREDO PITA 12077/E-1
 17848/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA 12939/E-1
 17847/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA 12940/E-1
 17845/11 AUTOGRAN COMÉRCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA 12938/E-1
 18166/11 TOTAL IMÓVEIS 12342/E-1
 18165/11 JOSÉ CARLOS LOPES 12347/E-1
 18160/11 SUCATA DE AUTOMÓVEIS DODO 12344/E-1
 19213/11 VERA LUCIA PEREIRA DE SOUZA 12594/E-1
 19214/11 SIDNEY VITOR PEREIRA 12589/E-1
 19215/11 ANTONIO LEGORE 12280/E-1
 19216/11 FERNANDO CARDOSO FURTADO 12385/E-1
 19218/11 VALDECI MEDEIROS BOTELHO 12745/E-1
 18451/11 JOAQUIM SAVIO FERNANDES 13102/E-1
 18449/11 JOSE APARECIDO PIRES 12736/E-1
 18446/11 JOÃO CARLOS SCALONE 12732/E-1
 17834/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA 12452/E-1
 17831/11 JOÃO PARREIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 12933/E-1
 17830/11 LUIZ CARLOS PAGANI 8986/E-1
 17829/11 FRANCISCO COLHADOS MACIAS 8987/E-1
 17828/11 MARTHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 13094/E-1
 17827/11 MARTHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 13095/E-1
 17826/11 RICARDO ZANINI OLIVATTO 13093/E-1
 17824/11 LEOPOLDINO CAPELOZZA FILHO 12221/E-1
 17823/11 ODETE APARECIDA LIMA 13155/E-1
 17822/11 TOTAL IMOVEIS 13056/E-1
 17821/11 EDSON DE MATOS 13072/E-1
 17820/11 LUIZ FERNANDO MONTANHER DADAMOS 13070/E-1
 17819/11 TEREZINHA AIRES DE OLIVEIRA PEREIRA 13071/E-1
 17818/11 JOÃO PARREIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 12932/E-1
 18167/11 JULIANA SOUZA PORA 12343/E-1
 19195/11 ANTONIO DOS REIS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 12750/E-1
 19197/11 JOSE FONTES DA SILVA 12751/E-1
 19198/11 EMILIA CORACINI ROCHA 12763/E-1
 19201/11 KLEBER GUSTAVO GAUDENCIO DOS SANTOS 12764/E-1
 19202/11 THEODOLO DE OLIVEIRA LARA 12379/E-1
 19158/11 IGOR FERNANDO IRIAS ROQUE 12824/E-1
 19160/11 IVETE GONÇALVES FERRAZ DE CAMARGO 12823/E-1
 19256/11 JOÃO PARREIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 12827/E-1
 19164/11 ANA SILVA MACIEL CHAVES 12392/E-1
 16366/11 PAULA DA SILVA REIS BARBOSA 13073/E-1
 18105/11 CLARICE HADDAD BUNEMER 12223/E-1
 18104/11 QUITERIA P. NASCIMENTO E OUTROS 13170/E-1
 17654/11 CRISTIANE DE JESUS ALVES 12526/E-1
 17649/11 RODRIGO FIGUEIREDO PITA 13084/E-1
 17678/11 VICENTE CORREA DA COSTA 12904/E-1
 17677/11 JOSE ANTONIO BAPTISTA NETO 12851/E-1
 17675/11 JULIANO DAVI DANTAS 12524/E-1
 17671/11 GABRIELLA TRIPODI XAVIER 13087/E-1
 17670/11 VALDIR DE OLIVEIRA 11748/E-1
 17669/11 FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MEIRELES 11722/E-1

 17666/11 HELDER DE MOURA PINTO 7691/E-1
 17694/11 CRISTINA CARDOSO COELHO 12812/E-1
 17693/11 NASSIM ABRAHÃO 12840/E-1
 17691/11 CESARIO BOMTEMPO 12839/E-1
 17690/11 OSIRIS CARRER 12838/E-1
 17689/11 ANTONIO DERIZ 12846/E-1
 17688/11 ADALBERTO DA SILVA LOBO 12847/E-1
 17687/11 ALCIONE BOJIKIAN DA COSTA VITAL 12848/E-1
 17685/11 MARIA NUNES BASTOS SILVA 12850/E-1
 17684/11 OSVALDO MASSAYOSHI UCHIDA 12852/E-1
 17683/11 IVONALDO BARROS DA SILVA 12903/E-1
 17682/11 JOÃO PARREIRA OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA 10302/E-1
 17680/11 CILENE CURIMBABA DE BARROS 12905/E-1
 22980/11 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 13878/E-1
 17843/11 VALDEMAR GARBELOTTI 13172/E-1
 17840/11 JAMIL DE ALMEIDA 8994/E-1
 17839/11 PAULO HENRIQUE CARACO MANZANO 12222/E-1
 19399/11 MARCOS RODRIGUES FERRAZ 8713/E-1
 17836/11 AMILTON DE CASTRO COSTA 5234/E-1
 18148/11 LUZIA PABANELO MINETTO 12706/E-1
 18147/11 ANDRE MENEZES QUINTILIANO 8991/E-1
 18141/11 VALDIR MORETI DE CAMPOS 12815/E-1
 18140/11 IRACI DA SILVA 13101/E-1
 18139/11 GECCOM CONSTRUTORA LTDA 7712/E-1
 18102/11 JOAQUIM ARAUJO DE SOUZA 13194/E-1
 17695/11 MARIA FRANCISCA FLORENCIANO 12927/E-1
 18127/11 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE

E A CRIANÇA DE BAURU 12947/E-1
 18122/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA 12945/E-1
 18123/11 HUGO PREGNOLATO 12949/E-1
 18125/11 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE

 E A CRIANÇA DE BAURU 12948/E-1
 18138/11 MARCIO RODRIGO PENASSO 12304/E-1
 18137/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA 12944/E-1
 18120/11 ELIS REGINA RAMOS 12331/E-1
 18135/11 MARIA DO CARMO FRANCA 12303/E-1
 18134/11 ESPÓLIO DE JOAQUIM YOSSUFEDI ISHY 12952/E-1
 18132/11 EMERSON LUIZ DE CAMARGO 12951/E-1
 18130/11 ERNESTO BARDUCHI 12950/E-1
 18175/11 AMILTON DE CASTRO COSTA 12707/E-1
 18174/11 GERSON DOS REIS 12348/E-1
 18173/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA 12352/E-1
 18178/11 MIRNA DA SILVA 12979/E-1
 18177/11 LUIZ FERNANDES 12986/E-1
 18176/11 SILVESTRE ROBERTO MOURAD CURY 12954/E-1
 18116/11 MILTON JOSÉ DA SILVA 12332/E-1
 18114/11 DOMINGOS MAZUCCO 12329/E-1
 18113/11 TOTAL IMOVEIS 12333/E-1
 18111/11 ALEXANDRE MARTINS 12334/E-1
 18110/11 VALMIR CRUZ 12335/E-1
 18109/11 NIVALDO RAMOS 12336/E-1
 18108/11 EDRIANE GUSKEN 12337/E-1
 18107/11 IVO DOMENES AGOSTINHO 12339/E-1
 18172/11 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE

E A CRIANÇA DE BAURU 12351/E-1
 18171/11 CLAUDEMIR DA SILVA NASCIMENTO 12350/E-1
 18180/11 ADRELINA DOS SANTOS CRUZ 12985/E-1
 18179/11 MAURO ALVES DE LIMA 12982/E-1
 19385/11 ROSALINA SOARES FELISBERTO 12832/E-1
 17645/11 PAULO ALVES CURSINO 12412/E-1
 17643/11 JOSÉ ZITO DE JESUS MENDES 12411/E-1
 17640/11 TERUKO UCHIDA MUKAI 12409/E-1
 17639/11 JOSÉ MARTINS PEREZ 12415/E-1
 17637/11 VERA LUCIA TERRAZ NAGARI 7710/E-1
 17636/11 VANDA ALCASSA SIQUEIRA 12408/E-1
 17629/11 BENEDITO DE ANDRADE 12785/E-1
 17628/11 MARIA ISABEL PICCOLI FERREIRA 12790/E-1
 17606/11 LUIZ EDUARDO CONCHINELI 12783/E-1
 17602/11 ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS 13196/E-1
 17703/11 JOÃO PARREIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 12935/E-1
 17702/11 DANIEL DA CRUZ LESTE 12937/E-1
 17701/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA 12931/E-1
 17698/11 FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - VUNESP 13096/E-1
 17663/11 FUAD GEBARA 13092/E-1
 17662/11 JOSÉ LUIZ SANCHES 13089/E-1
 17660/11 JOSÉ LUIZ SANCHES 13090/E-1
 17658/11 MARIA SILVIA BELLAI 12805/E-1
 17656/11 MARCOS LUIZ SILVESTRE DOS SANTOS 13240/E-1
 17655/11 IGREJA BATISTA BETEL                                                                                                                                                                                                                                                                11791/E-1



52 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 21  DE MAIO  DE 2.011

 17386/11 ARIOVALDO MACHADO 12845/E-1
 17394/11 JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA 13185/E-1
 17428/11 JOÃO ARAUJO LOPES 13069/E-1
 16278/11 IRENE LIMA SOARES 13140/E-1
 16279/11 MARIA BARBOSA DOS SANTOS 12467/E-1
 16283/11 CLARICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 12470/E-1
 15912/11 WILSON GONÇALVES 13148/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
16551/11 ACUMULADORES AJAX LTDA 60 05741/E-1
16573/11 BANCO DO BRASIL – ARQUIVO GERAL BAURU 90 2839/E-/C-1
16565/11 VOTORANTIN CIMENTOS S/A 60 11864/E-1
22648/11 JADSON LEONEL MARCELINO DE OLIVEIRA * 13049/E-1
22652/11 EDER CARLOS GREGORIO * 12368/E-1
18903/11 MARIA ANGELITA DA CONCEIÇÃO CORTELO * 12354/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
16560/11 ACUMULADORES AJAX LTDA 7566/E-1
11267/11 ARNALDO RODRIGUES DE MENEZES 4102/E-1
17314/11 JOAQUIM ALVES CRISTOVAN 4080/E-1
13850/11 ANDRÉ LIMEIRA DE AZEVEDO 4108/E-1
10907/11 JOSEFINA LOPES DE OLIVEIRA 7772/E-1
9549/11 ENIER GUERREIRO DA FONSECA 7853/E-1
10648/11 DAVI JUSTINO 7749/E-1
12290/11 DAVID DE OLIVEIRA PIMENTEL 6281/E-1
17324/11 HIROMASSA OSHIRO 4085/E-1
12358/11 MARCELO DOS REIS FLÔRES 4082/E-1
13871/11 TSUYOSHI MATSUDA 4103/E-1
10910/11 PEDRO LOPES 7777/E-1
10886/11 JOSÉ LUIZ SCHIAVO 4123/E-1
11303/11 ALFREDO ENÉIAS GONÇALVES D’ABRIL 4106/E-1
15195/11 HARUCO MITSUNAGA 4088/E-1
17676/11 NIVALDO TOMAZINI 4104/E-1
10639/11 ROBERTO DE LIMA BARBOSA 7750/E-1
13456/11 LUIZ CARLOS MEIRELLES 6288/E-1
11263/11 ESTEVAM LOZANO CRUZ 4114/E-1
10992/11 FERNANDO MENEZES 7778/E-1
7114/11 JOSÉ APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA 7869/E-1
11298/11 LUIZ ROBERTO BERNARDES 4117/E-1
10542/11 MARIA ANGELA DI CHIACCHIO 7751/E-1
10921/11 CARLOS ANDRÉ DE AFFONSO FERREIRA 7775/E-1
7328/11 EISO HASSUNUMA 7748/E-1
7296/11 IVAN SERGIO FERNANDES 7684/E-1
10882/11 DACIO JULIANI 7688/E-1
10951/11 LÁZARO CORDEIRO AZEVEDO FILHO 7690/E-1
3910/11 TERESA DE JESUS SILVA 4136/E-1
9559/11 ROSA FRANCISCO CALADO 7817/E-1
10960/11 SALETE TEREZINHA TRAGANTE DOS SANTOS 7747/E-1
52690/11 KAREN GONÇALVES MAFFEI 7733/E-1
7457/11 BENEDITA RIBAS CARDIA 7821/E-1
7270/11 HABITAR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 7812/E-1
1531/11 ELIANE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 7606/E-1
3905/11 ANISIO APARECIDO DE PAULA 7621/E-1
11255/11 EDLEY TEREZINHA SVIZZERO BONI 7755/E-1
7437/11 GILDA MARIA PORTES GREGO 7823/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO  N°/SÉRIE
7428/11 PEDRO ANTONIO RUIZ JUNIOR 7839/E-1
10998/11 IRANY DE CASTRO 4115/E-1
14790/11 RICARDO GASPARINI CARDOSIN 4084/E-1
11247/11 LINO FARIA PETELINKAR 4079/E-1
10549/11 L.C.N. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 7768/E-1
15237/11 MARTHA MARIA DA CRUZ 7877/E-1
7104/11 LAURIVETE GONÇALVES DE CAMPOS 7861/E-1
13076/11 JOSÉ CARLOS DOMINGOS DA SILVA JUNIOR 4077/E-1
10904/11 ALCIDES PASCHOAL 4076/E-1
13227/11 TIAGO GARCIA ROCHA 7855/E-1
10956/11 GERALDO JOSÉ DA SILVA FILHO 4107/E-1
11210/11 ADÃO NEREU BARBOSA 7779/E-1
12267/11 MAURÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS 7741/E-1
3901/11 RENATO FANTON JUNIOR 4120/E-1
53916/10 ELCIO MARTINS DE FREITAS 5850/E-1
12289/11 NILTON CESAR RODRIGUES DE SOUZA 7743/E-1
7300/11 ROBERTO DE ALMEIDA CINTRA 7686/E-1
7324/11 JOÃO OLIVEIRA E SILVA 7739/E-1
7462/11 TAKAYOSHI MORIBE 7746/E-1
10958/11 NILSON CARLOS PIRES 7680/E-1
13641/11 ROSANA APARECIDA SOUTO 7736/E-1
12281/11 DARCY URSULINO DE PAULA 7731/E-1

12367/11 BAURUENSE SERVIÇOS GERAIS S/C LTDA 7766/E-1
7309/11 RAUL TOGNI FILHO 7738/E-1
13846/11 MARIA INÊS DA SILVA 7752/E-1
7463/11 ROSA MARIA TOBIAS 7820/E-1
7277/11 CECILIO MARTINS NUNES 7813/E-1
10913/11 TATIANE ROSELI GARCIA 7616/E-1
1530/11 CARLOS ALBERTO FERREIRA RINO 7539/E-1
7268/11 CESÁRIO EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO PEREIRA 7764/E-1
10993/11 NELI RODRIGUES DE FARIA 7624/E-1
1526/11 JOSÉ LUIZ CARDOSO RAMOS E OUTRO 7843/E-1
13181/11 ALEXANDRE BUSCARIOLLO 7856/E-1
13182/11 CLAUDINEI APARECIDO LUIZETO 7857/E-1
17293/11 MARCELO RAFAEL DOS SANTOS 7878/E-1
7321/11 EDUARDO RAMOS GUEDES 7740/E-1
2618/11 LUIZ ROBERTO PRECIOSO 7551/E-1
13184/11 LAVANDERIA FREITAS 7758/E-1
55141/11 ADALBERTO NATAL BARBOSA 7816/E-1
13041/11 MOACY MATHEUS 7822/E-1

ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M. EM 14/5/2011
ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
  17887/11 NILCE CAMARGO VIEIRA 12909/E-1
LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
  17887/11 NILCE CAMARGO FERREIRA 12909/E-1

ONDE SE LÊ:
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
11220/11 FLAVIO YOSHINORI MORI YAMAGUCHI 8875/E-1
LEIA-SE:
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
11220/11 FLAVIO YOSHINORI MORI YAMAGUCHI 8675/E-1

ONDE SE LÊ:
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
3477/11 EVARISTO SOARES DE LIMA 11661/E-1
LEIA-SE:
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
13477/11 EVARISTO SOARES DE LIMA 11661/E-1

ONDE SE LÊ:
RECURSO NÃO APRECIADO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
47100/10 SANTOS MONTEIRO PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA 4863/E-1

LEIA-SE:
RECURSO NÃO APRECIADO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
47100/10 SANTOS MONTEIRO PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA 4863/E-1

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

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

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

LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
  17448/11 BENEDITO JOAQUIM SERICO 12792/E-1
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PORTARIA Nº 79/2011
O Secretário Municipal de saúde, Dr. JOSE FERNANDO CASQUEL MONTI, no

uso das suas atribuições legais, em especial aquelas que lhe são conferidas pelo Decreto 6618 de 27/05/
1993, considerando
1- A lei 5950 de 02/08/2010 em seu artigo 35, relacionar os servidores inscritos e homologados
para realizar plantões extras nos serviços de atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal de Saúde.

AUX. EM SAÚDE – AUX. ENFERMAGEM - PRONTO SOCORRO/UPAS
MATRICULA NOME
28581 ADRIANA KATUCHA JAQUES
16668 APARECIDA C SANTOS
28261 CAMILA GARCIA DE OLIVEIRA
28067 CIRLENE APARECIDA GALELLI LEITE
20179 CLEUSA DE JESUS DOS SANTOS
11800 DELMIRA APARECIDA FELICIO
20621 DONIZETE APARECIDO AMORIM
23585 EDNA APARECIDA GONÇALVES BARRETO
25101 EUNICE FATIMA DO CARMO
14270 HILDA RODRIGUES SILVA
24434 IZABEL CRISTINA GHISELLI RIBEIRO
17018 JOSE LUIZ COSTA MAGALHÂES
28075 JOSE GERALDO DE MIRANDA
28003 JOANA DARC VASCONCELOS VILHARBA
23700 KATIA HELENA SISSILIO RAMALHO
28550 LAIS CRISTINA DE OLIVEIRA QUEIROZ
25936 LEA TEREZA PINKE TORRES DE MORAIS
25601 LUCIA HELENA ESTORE
28051 MARCIA CALLEJON RODRIGUES
22933 MARILENA DA SILVA DE SOUZA
15695 MARIA AMERILDA DOS SANTOS
14578 RAQUEL FATIMA ROMUALDO
25501 RAQUEL DE OLIVEIRA URBANO
27826 ROSA AUGUSTA DOS SANTOS REPISO
25945 SANDRA MARA A. ALEXANDRE
14849 SILVIO HETTSHEIMEIM
27532 SILVANA APARECIDA COSTA

ESP. EM SAÚDE – ENFERMEIRO – PRONTO SOCORRO/UPAS
MATRICULA NOME
28257 ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS
30391 DAMARIS TAVANTE REBESCHINI
30340 JULLYANE PRIETO
25949 MARIA PATRICIA GARCIA NAGATA
23607 MARILENE LOMBARDOSO
24271 ROBERTO DE CAMPOS LOPES
21775 SANDRA REGINA DE LIMA
30317 TAMARA LEANDRA DA SILVA

ESP. EM SAÚDE –ODONTOLOGIA – PRONTO SOCORRO/UPAS
MATRICULA NOME
22325 ALEXANDRA REAL DIAS
21513 ALEXANDRE ROCHA TEIXEIRA
16130 CLOVIS CARBUCCI CALDEIRA
21233 GIANCARLO MORETTI
23498 GLAUDILEIA TRENTIN REQUEIRO
14109 LUCIA HELENA CARVALHO PIRES HAMADA
21205 LUCIANA LINDOLPHO CREMONESI
15985 MARCIA OBERLEITNER LENHARO MAKHOUL
13710 MARIA LUIZA DAMANTE TRAVAIN
22677 MARIA PAULA ROCHA CARDOSO RAMOS
17305 SONIA MARIA FLORENTINO REIS
15769 TELMA REGINA RODRIGUES BUENO CALDEIRA

ESP. EM SAÚDE – MEDICO

MATRICULA NOME
25206 ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS
25915 ANDREA BRITO COSTA
29497 ANTONIO BARBOSA NOBRE JUNIOR
29907 ANTONIO CARLOS BRAULIO DE CAMARGO
21154 ARNALDO SIMÃO JUNIOR
28963 CASSIA SENGER
30356 FABIANA BARBOSA DUARTE A. C. FOGARTY
27765 FABIO SAAB
25777 FERNANDO BARBOSA BILHARINO
27576 GUSTAVO MARCOS FERRATONE
28801 HELY FERREIRA PINTO JR.
28172 JOSE ROBERTO EDSON DE CASTRO MELLO
27989 KOSO WADA
30388 LILIAN ZAGHIS MARTINELLO

27515 LUIS ANTONIO BETTI PIO DA SILVA
13030 LUIZ ALBERTO GARLA
27521 MAGNO MIGUEL GARCIA VARGAS
21797 MARCIA SOLANO RACHMAN
27519 NEWRITON REJANE ALCANTARA DA SILVA
25901 NILVA REGINA G. PELEGRINO
20195 OMAR HADDAD
16583 PAULO ROQUE CARLOTTO
25889 RICARDO BERTOLI DE SOUZA

2- Os servidores acima relacionados estão ciente da legislação em vigor, especialmente os artigos
34 e 35 da lei nº 5950/2010, em relação a disponibilidade nos horários que serão ofertados, permanência na
prestação  de 06 ou 12 horas contínuas e ininterruptas de trabalho, convocação do Secretario Municipal de
Saúde ou Diretor de Departamento da Área.
3- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRA-SE, CUMPRA-SE,

Bauru, 12 de maio de 2011
JOSE FERNANDO CASQUEL MONTI

Secretário Municipal de Saúde

Seção III
Editais

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/11 - PROCESSO Nº 3.522/11 - CONTRATANTE:-
MUNICIPIO DE BAURU – CONTRATADA: RILL QUIMICA LTDA - EPP – Objeto: AQUISIÇÃO
DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 400 LT (QUATROCENTOS LITROS) DE ÓLEO
PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA ATF TIPO SULFIXO A, 1.000 LT (UM MIL LITROS) DE
ÓLEO PARA TRANSMISSÃO API GL 5 SAE 90, 680 KG (SEISCENTOS E OITENTA QUILOS)
DE GRAXA A BASE DE SABÃO DE LITIO NL GI, 1.020 KG (UM MIL E VINTE QUILOS) DE
GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍTIO GRAU NL GI 2 CONTENDO BISSULFETO DE
MOLIBDÊNI, 400 LT (QUATROCENTOS LITROS) DE ÓLEO FH 58, 200 LT (DUZENTOS
LITROS) DE AKC HY – TRAN ULTRA API GL - 4C4 SAE 10W30, 200 LT (DUZENTOS LITROS)
DE AKC GEAR 135H EP API GL 5 SAE 80W90, 400 LT (QUATROCENTOS LITROS) DE ÓLEO
TRM 5/140, 400 LT (QUATROCENTOS LITROS) DE ÓLEO PARA COMPRESSORES AW 68, 200
(DUZENTOS) FRASCOS DE ÓLEO DE FREIO COM 500ML, 2.200 LT (DOIS MIL E DUZENTOS
LITROS) DE ÓLEO PARA MOTOR SEMI SINTÉTICO MULTIVISCOSO SL 5W30, 400 LT
(QUATROCENTOS LITROS) DE AKC GEAR 135H EP API GL 5 SAE 85W140, 1.400 LT (UM
MIL E QUATROCENTOS LITROS) DE SOLUPAN 1-40 PARA LIMPEZA PESADA, 1.000 LT (UM
MIL LITROS) DE SHAMPOO 1-40 PARA LIMPEZA DE LATARIAS E CABINAS E 3.000 LT
(TRÊS MIL LITROS) DE ATIVADO 1-40 PARA LIMPEZA DE CHASSIS, MOTORES E CABINAS,
E O FORNECIMENTO DE 01 (UM) TANQUE DE 1.000 LITROS EQUIPADO PARA BOMBA
PNEUMÁTICA PELO REGIME DE COMODATO - Interessada: todas as Secretarias Municipais e o
Gabinete do Prefeito, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 040/10 - do Processo
Administrativo n.º 3.522/11, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta
devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 02 – LITROS DE SOLUPAN, SHAMPOO E ATIVADO
Item 1 - Litros de SOLUPAN 1-40 para limpeza pesada, valor unit./ litro R$ 3,00 – marca RILL;
Item 2 - Litros de SHAMPOO 1-40 para limpeza de latarias e cabinas, valor unit./litro R$ R$ 2,20 –
marca RILL;
Item 3 - Litros de ATIVADO 1-40 para limpeza de chassi, motores e cabinas, valor unit./litro R$ 5,00 –
marca RILL;
PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/11 – ASSINATURA:- 11/05/
2011 – VALIDADE: 10/05/2012.
Bauru, 20/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/11 - PROCESSO Nº 752/11 - CONTRATANTE:-
MUNICIPIO DE BAURU – CONTRATADA: AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA –
Objeto: QUANTIA ESTIMADA (ANUAL) DE 61.943 KG (sessenta e um mil, novecentos e quarenta
e três quilos) DE SALSICHA DE PERU - Interessada: Secretarias Municipais da Educação, Bem Estar
Social, Saúde e Gabinete do Prefeito-Corpo de Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no anexo I
do Edital nº 041/11 - do Processo Administrativo n.º 752/11, mediante emissão de Notas de Empenho e
conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 1 – SALSICHA DE PERU
Item 1 - Salsicha de peru, valor unit./kg. R$ 6,25 – SADIA.
PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/11 – ASSINATURA:- 14/04/11
– VALIDADE: 13/04/2012.
Bauru, 20/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU –
Edital nº 052/2011 - Processo n.º 3.956/2011 – Modalidade: Convite nº 015/2011 - Tipo Menor Preço
Global - Objeto:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE 336 M2(TREZENTOS E TRINTA
E SEIS METROS QUADRADOS) DE FORRO  E O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 336
M2 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS METROS QUADRADOS) DE FORRO DE PVC DE 200MM
DE LARGURA POR 8MM DE ESPESSURA, NA UNIDADE ESCOLAR: EMEF PROFESSOR JOSÉ
ROMÃO – Interessada: Secretaria Municipal da Educação. Para ser admitido o Convite, na condição de
Licitante, deverá o interessado protocolar e entregar na Secretaria Municipal de Educação, sito na Rua
Padre João n.º 8-48 – Vila Noemi, na cidade de Bauru, CEP 17.014-003, estado de São Paulo, até as 12h
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(doze horas) do dia 31(trinta e um) de maio de 2011, os envelopes a que se refere o Item VII do Edital. A
sessão pública de abertura dos envelopes referentes à documentação de habilitação e proposta será realizada
às 15h00min(quinze) horas do dia 31(trinta de um) de maio de 2011, na sala de reunião da  Secretaria
Municipal de Educação, sito na  Rua Padre João n.º 8-48 – Vila Noemi. O edital e informações poderão
ser obtidos até o dia 30 de maio de 2011, junto à Divisão de Licitações – Seção de Gestão de Compras,
localizada na Av. Dr. Nuno de Assis nº 14-60 – sala 02 - Jardim Santana ou pelo site www.bauru.sp.gov.br,
a partir da primeira publicação do presente.
Bauru, 20/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Processo n.º
6153/11 – Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 021/11 do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto:
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA 02 (DOIS) ONIBUS MARCOPOLO / VOLARE ANO 2008,
02 (DOIS) CAMINHÕES ¾ FORD CARGO ANO 2008 E 02 (DOIS) ONIBUS AGRALE MA 15.0
ANO 2009 –Interessada: Secretaria Municipal de Educação. Notificamos aos interessados no processo
licitatório epigrafado que o julgamento, a classificação e adjudicação foram devidamente homologados
em 19/05/11 pelo Secretário Municipal da Administração à empresa MAPFRE VERA CRUZ
ZEGURADORA S/A, conforme abaixo relacionado:
LOTE 01 – SEGURO PARA ONIBUS MARCOPOLO / VOLARE – Quant. 02 - Seguro para ônibus
Marcopolo / Volare W8, ano 2008 modelo 2009, capacidade 13 lugares, motor 150CV, diesel, placas DMN-
0169 e DMN-0170, no valor unit. de R$ 4.771,00, totalizando R$ 9.542,00 (anual);
LOTE 02 – SEGURO PARA CAMINHÃO ¾ FORD CARGO 712– Quant. 02 - Seguro para caminhões
¾ FORD Cargo 712, ano 2008 modelo 2009, com carroceria tipo baú fechado em alumínio, placas DMN-
0236 e DMN-0246, no valor unit. de R$ 2.250,00, totalizando R$ 4.500,00 (anual);
LOTE 03 – SEGURO PARA ONIBUS AGRALE MA 15.0 Quant. 02 - Seguro para caminhões ¾ FORD
Cargo 712, ano 2008 modelo 2009, com carroceria tipo baú fechado em alumínio, placas DMN-0236 e
DMN-0246, no valor unit. de R$ 9.172,08, totalizando R$ 18.344,16 (anual);
Bauru, 20/05/11 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU - Edital nº 094/2011 - Processo n.º 15.913/2009 – Modalidade: Concorrência
Pública nº 007/11 – Objeto: PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, PARA A EXPLORAÇÃO
DA LANCHONETE DO CENTRO CULTURAL “CARLOS FERNANDES DE PAIVA”,
LOCALIZADO NA AV. NAÇÕES UNIDAS Nº 8-9, BAURU/SP, COM ÁREA TOTAL DE 106,46M²,
COMPREENDENDO BALCÃO, BAR, COZINHA E VARANDA – Interessado: Secretaria Municipal
da Cultura. Notificamos aos interessados que o processo em epígrafe com data da sessão pública de abertura
para o dia 03(três) de junho de 2011 às 15h(quinze horas) FOI PRORROGADO. Ficando a Data da
entrega dos envelopes a que se refere o item IV do Edital até às 12:00 (doze) horas do dia 21(vinte e um)
de junho de 2011. A sessão Pública da Abertura dos envelopes será realizada às 15h00min (quinze horas)
do dia 21(vinte e um) de junho do corrente ano, na sala de reunião da Secretaria da Administração, sito
a 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)3235-1337 ou (14)3235-1357. O edital está disponível
através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br e na Divisão de Licitação. Bauru, 20/05/11 –
Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU –
Edital nº 073/11 - Processo n.º 720/2011 – Modalidade: Concorrência Pública nº 005/11 - Regime de
Empreitada Por Preço Global – Tipo Técnica e Preço – Objeto: Contratação de empresa para a
prestação de serviços técnicos profissionais em engenharia consultiva, relativos ao gerenciamento,
supervisão e fiscalização de projetos e de obras novas, reformas, ampliações, adequações, serviços de
manutenção e de levantamento de dados para a elaboração de diagnósticos de edificações escolares, e
outras edificações da rede pública - Interessados: Secretaria Municipal de Educação. Para ser admitido a
presente Concorrência, na condição de Licitante, deverá o interessado protocolar e entregar no Setor de
Compras da Educação, sito na Rua Padre João nº 8-48, - Vila Noemy, na cidade de Bauru, estado de São
Paulo, até as 12h (doze horas) do dia 7 de julho de 2011, os envelopes a que se refere o item VII do Edital.
A sessão pública de abertura dos envelopes referentes à documentação de habilitação será realizada às 15h
(quinze horas) do dia 07 de julho de 2011, na Secretaria Municipal da Educação, sito na  Rua Padre
João nº 8-48 - Vila Noemy cidade de Bauru, estado de São Paulo. O edital de licitação poderá ser adquirido
junto à Divisão de Licitação, Av. Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, 1º andar – Sala 02 – Bauru/SP até o dia 06/
07/2011, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente. Bauru, 20/05/2011
– Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU –
Edital nº 114/2011 - Processo n.º 14.125/2011 – Modalidade: Convite nº 028/2011 – Objeto: AQUISIÇÃO
DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS PARA COZINHA E PRODUTOS
DESCARTÁVEIS (creme de leite, leite integral, farinha de trigo, margarina, milho verde, gelatina
sem sabor, forma de mini coração, embalagem redonda, formas de silicone, formas com tela de alumínio
e cortador. – Interessado: Secretaria Municipal do Bem Estar Social. Para ser admitido à presente Carta
Convite, na condição de Licitante, deverá o interessado protocolar e entregar, na Secretaria Municipal da
Administração - Divisão de Licitações, sito na Av. Dr. Nuno de Assis n.º 14-60 - 1º andar – sala 02 - Jd.
Santana na cidade de Bauru, CEP 17.020-310, estado de São Paulo, até as 12h (doze horas) do dia 02(dois)
de junho de 2011, os envelopes a que se refere o Item VI do Edital. A sessão pública de abertura dos
envelopes referentes à documentação de habilitação e proposta será realizada às 15h00min(quinze) horas
do dia 02(dois) de junho de 2011, na sala de reunião da Secretaria Municipal da Administração, sito à  Av.
Dr. Nuno de Assis, n.º 14-60 - 1º andar sala 08, Jardim Santana. O edital de licitação poderá ser obtido até
o dia 01/06/2011 junto à Divisão de Licitações – Seção de Gestão de Compras localizada na Av. Dr. Nuno
de Assis nº 14-60 – sala 02 - Jardim Santana ou pelo site www.bauru.sp.gov.br , a partir da primeira
publicação do presente.
Bauru, 20/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – Edital nº 241/
2010 - Processo n.º 26.063/2010 – Modalidade: Concorrência Pública n. º 018/2010 - Assunto:
Contratação de serviços de engenharia – Construção de 10(dez) Quadras de Esporte nas Praças da
Cidade de Bauru-SP, com o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que se
fizer bom e necessário para a execução dos serviços em conformidade com as especificações e normas
oferecidas pela Secretaria Municipal de Planejamento - Interessado:- Gabinete do Prefeito. Notificamos
aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foi devidamente
Homologado pelo Prefeito Municipal em 19/04/2011 e seu objeto Adjudicado em 12/05/2011 à empresa:
WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIOLTDA, no valor de R$ 519.295,77.
Bauru, 20/05/11 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAURU – PROCESSO N. º 38.625/2010 – Modalidade: Pregão Eletrônico n. º 117/2010 E 025/2011
- OBJETO: AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTAS) TOALHAS DE ROSTO, 100% ALGODÃO
MEDIDAS 90X50CM; 700 (SETECENTAS) TOALHAS DE BANHO, 100% ALGODÃO MEDIDAS
140X70CM; 1000 (UM MIL) JOGOS DE LENÇÕIS LISO 03 PEÇAS PARA BERÇO; 1000 (UM
MIL) COBERTORES INFANTIS ANTIALERGICO TECIDO 100% ALGODÃO E 400
(QUATROCENTOS) TRAVESSEIROS INFANTIS 30X40CM 100% ALGODÃO - Interessada:
Secretaria Municipal de Educação. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que
o julgamento e a classificação havidos foi devidamente Adjudicado em 13/05/11 pela pregoeira e
Homologado em 17/05/11 pelo Secretário Municipal de Administração às empresas abaixo:
Edital 226/10– PREGÃO ELETRONICO 117/10
LICITRIB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LOTE 01: 700 (SETECENTAS) UNIDADES DE TOALHAS DE ROSTO E 700 (SETECENTAS)
UNIDADES DE TOALHAS DE BANHO – NO VALOR TOTAL DE R$ R$  9.569,00, SENDO:
Item 1.1 – Contém 700 Unidades de Tolhas de Rosto 100% algodão, medindo 90x50cm, á R$ 5,11,
totalizando o valor de R$ 3.577,00 – Marca Camélia
Item 1.2 – Contém 700 Unidades de Tolhas de Banho 100% algodão, medindo 140x70cm, á R$ 8,56,
totalizando o valor de R$ 5.922,00 – Marca Emilia
VANGUARDA COMERCIAL LTDA ME
LOTE 03: 400(QUATROCENTAS) UNIDADES DE TRAVESSEIROS, NO VALOR TOTAL DO
LOTE DE R$ 5.736,00, SENDO:
Item 3.1 Contém 400 Unidades de Travesseiros infantis, medindo 30x40cm, com revestimento 100%
algodão e enchimento 100% pluma de ganso, á R$ 14,34, totalizando o valor de R$ 5.736,00 – Marca
Pluma.
EDITAL 075/11 – PREGÃO ELETRÔNICO 025/2011
R3 COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP
LOTE 01 – 1000(UM) JOGOS DE LENÇOL LISO E 1000(UM MIL) UNIDADES DE COBERTORES
INFANTIS, NO VALOR TOTAL DO LOTE R$ 22.000,00, SENDO:
Item 1.1 contém 1000 Jogos de Lençol liso com 03(três) peças para berço (01(um) lençol com elástico
medindo 90x150cm; 01(um) lençol simples medindo 90x150cm e 01(uma) fronhas medindo 30x40cm)
100% algodão, nas cores branca ou colorida clara, á R$ 12,50, totalizando o valor de R$ 12.500,00 – Marca
Caricia Baby 1036;
Item 1.2 contém 1000 Unidades de Cobertores Infantil, 100% antialérgico, macio e confortável, medindo
90x110cm, na estampa Unisses, á R$ 9,50, totalizando o valor de R$ 9.500,00 – Marca Caricia Baby 37.
Bauru, 20/05/11 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Processo n.º
12.033/2011 – Modalidade: Convite n.º 19/11 - Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
CONFECÇÃO DE 200 M² EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO BANNER,
incluindo as madeiras e corda para fixação E FORNECIMENTO DE 28 Un. DE PEDESTAL PARA
BANNER. Interessado: Secretaria Municipal de Cultura. Notificamos aos interessados no processo
licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente Homologados pelo
Secretário Municipal de Administração em 16/05/2011 e seu objeto Adjudicado em 20/05/2011 à empresa
RONDON SARAIVA PINTO - ME , no valor total de R$ 10.820,00.
Bauru, 20/05/11 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
Edital n.º 065/11 – Processo n.º 33737/10 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 022/11 – do tipo MENOR
PREÇO POR LOTE - Objeto:  Aquisição de diversos materiais elétricos para manutenção dos Pólos
de Informática das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, sendo: 02un serra
copo de vídea 1 ¼ (30mm) diamantada; 01un de mandril para furadeira da Bosch, modelo GSB 20.2,
700W, 650/2000rpm; 02pc de z\c serra copo aço rápido 1” (25mm) e 06un de radio comunicador
alcance mínimo de 4km; 22 canais de operação, busca automática por canais de volume, bip indicador
de cambio, bloqueio do teclado para impedir o acionamento acidental de funções (exceto a tecla de
transmissão), clip belt, tecla com sinal sonoro, tecla para monitorar sinais fracos, indicador de carga
de pilha manual do usuário(garantia mínima de 12 meses e assistência técnica – Interessada: Secretaria
Municipal da Educação. Data do Recebimento das propostas: 03 de junho de 2011 até as 09h00min.
Abertura da Sessão: 03 de junho de 2011 às 09h00min. INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 03 DE
JUNHO DE 2011 ÀS 10H:30MIN. 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) 3235-1437. O edital está disponível através de
download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, O referido edital também poderá ser acessado através do
site www.licitacoes-e.com.br pelo ID 365684, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os
licitantes devidamente credenciados. Bauru, 20/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da
Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
Edital n.º 98/2011 – Processo n.º 8017/11 – Modalidade: Pregão Presencial nº 36/11 - Objeto:
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOBILIARIOS, sendo 01 mesa em L, 02 armários baixo, 03 cadeiras
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giratórias e 04 cadeiras fixas – Interessada: Secretaria Mun. de Desenvolvimento Econômico. Data do
Recebimento dos envelopes e sessão do pregão no dia 02(dois) de junho às 15hs30min 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, 20/05/11– Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAURU - Processo Administrativo n. º 23763/2011 – Modalidade: Inexigibilidade com fulcro no
inciso III, do art. 25 e caput, conforme exigido no art. 26 da Lei Federal nº 8666/93 - Interessada: Secretaria
Municipal de Cultura - Objeto: Apresentação musical do cantor Chico Cesar e banda na Revirada Cultural
PROPONENTE: Agência Produtora Edições Musicais Ltda. Ratificação: 20/05/11, pelo Prefeito
Municipal, valor R$ 27.000,00
Bauru, 20/05/11– Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAURU - Processo Administrativo n. º 23768/2011 – Modalidade: Inexigibilidade com fulcro no
inciso III, do art. 25 e caput, conforme exigido no art. 26 da Lei Federal nº 8666/93 - Interessada: Secretaria
Municipal de Cultura - Objeto: Apresentação musical da banda Pedra Letícia na Revirada Cultural.
PROPONENTE: Crispim e Cambota Produções Artísticas Ltda ME. Ratificação: 20/05/11, pelo Prefeito
Municipal, valor R$ 16.500,00. Bauru, 20/05/11– Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão
de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 20.870/2011 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal n.º
8.666/93 – Objeto: Aquisição de medicamento não padronizado para atender a mandado judicial. Informamos
que o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pelo Senhor Secretário Municipal de
Saúde em 20/05/2011 à empresa abaixo:
RANBAXY FARMACÊUTICA LTDA.: item 01 – Cloridrato de Donepezila - comprimido à R$ 5,80
unitário – totalizando R$ 696,00; sendo o valor total da empresa de R$ 696,00.
Bauru, 20/05/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – SMS.

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 11.521/2011 – Modalidade: Carta Convite n.º SMS 014/2011 – Objeto: Contratação de empresa
especializada para a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva (sem fornecimento de
peças) de gerador automatizado. Aberto dia 28/04/2011 às 10h. A Comissão Permanente de Licitação
resolve Classificar a proposta de menor preço global apresentada, ficando assim:
SISTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. - ME: Item 01 – Manutenção
preventiva e corretiva de gerador à R$ 4.560,00 – Totalizando R$ 4.560,00. Valor dos Itens Ganhos: R$
4.560,00.
Abre –se a contar desta data, prazo para eventuais Recursos, conforme Artigo 109 da Lei Federal n.º 8.666/
93.
Bauru, 20/05/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Processo: 20.237/2011 – Modalidade: Carta Convite n.º SMS 021/2011 – Objeto: aquisição de placas de
divisória, porta em divisória, fechaduras e dobradiças. A abertura dar-se-á no dia 31/05/2011 às 10h. O
Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua José Aiello n.º
3-30, fone (14) 3226-7472, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br.
Bauru, 20/05/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 20.089/11 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 29/11 – Sistema de Registro de Preço n°
15/11 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de materiais hospitalares
e correlatos. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 03/06/2011 às 8h - A abertura da Sessão
dar-se-á no dia 03/06/2011 às 8h.   Início da Disputa de Preços dia 13/06/2011 às 9h – 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: 365496.
Divisão de Compras e Licitações, 20/05/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br.
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

AVISO DE INABILITAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 11.642/2011 – Modalidade: Carta Convite n.º SMS 022/2011 – Objeto: Aquisição de 700
(setecentas) capas para caixa d’agua de 500 litros, 300 (trezentas) capas para caixa d’agua de 1.000 litros,
10 (dez) rolos de tela mosqueteiro em nylon. Aberto no dia 20/05/2011 às 10 h. Após a abertura dos
Envelopes/Documentos, a Comissão Permanente de Licitação, resolve Inabilitar a empresa CHRYSTIAN

FREDD CENTENO - ME, por estar em desacordo com item 5.1.1 do Edital letra “a” não apresentou o
Certificado de Registro comercial, no caso de empresa individual. A íntegra da decisão da Comissão encontra-
se na Divisão de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Saúde.
Abre-se a contar desta data, prazo para eventuais recursos, conforme artigo 109 da Lei Federal 8.666/93.
Divisão de Compras e Licitações, 20/05/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO INTERNO DE POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
E REMUNERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BAURU – CIPAR/SAÚDE

A Comissão Eleitoral da CIPAR- Saúde nomeada através da Portaria SMS nº 73/2011, publicada na
edição n° 1939 do Diário Oficial do Município de Bauru, em 02 de Abril de 2011, nos termos do Decreto
Municipal nº 11322, de 03 de setembro de 2010, torna público a RELAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
DEFERIDAS E AS INDEFERIDAS  para candidatos com vista às eleições dos membros e suplentes da
Secretaria Municipal de Saúde, que comporão o Conselho Interno de Política de Administração e
Remuneração – CIPAR/SAÚDE.

RELAÇÃO DAS CANDIDATURAS DEFERIDAS

NÚMERO CANDIDATO/NOME
Nº 01 Rosane Aparecida T. Seabra Prudente – Matricula  24.393
Nº 02 Leine Cristina de Souza Moura - Matricula 27.811
Nº 03 Kátia Cristina Keine - Matricula 21.441
Nº 04 Therezinha de Paula Pereira César - Matricula 25.423
Nº 05 Romildo Alves da Silva - Matricula 28.347
Nº 07 Lucila Paula Manso Bacci - Matricula 26.055
Nº 08 Isamara Catalano Cicarelli - Matricula 24.410

RELAÇÃO DAS CANDIDATURAS INDEFERIDAS

NÚMERO CANDIDATO/NOME
Nº 06 Benedito Garcia Cápua Filho - Matricula 23.699 por não atender o disposto no inciso 2.3 do item 2.0
do Edital 01/2011 publicado no DO de 14/04/11.

DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS
Nos termos do inciso 5.1 do item 5.0, do Edital 001/2011, da impugnação das candidaturas das inscrições
deferidas e indeferidas, caberá impugnação por qualquer munícipe ou servidor público municipal, no prazo
de 02 (dois) dias úteis, das 8h ás 12h e das 14h as 17h a ser protocolizado na Secretaria Municipal de
Saúde, na Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde ou no Expediente da Divisão de Administração
e Expediente, sito na Rua José Aiello, nº 3-30, Jardim Santa Clara, CEP 17014-273, Bauru, SP, a contar de
21 de maio de 2011.
Conforme item 5.2 do referido edital,  sanadas as irregularidades, se houverem, a Comissão de Eleição fará
publicar, no Diário Oficial do Município, a relação oficial dos inscritos que será submetida à eleição.

COMISSÃO ORGANIZADORA

Seção IV
Autarquias e Empresa Pública
COHAB - Companhia de Habitação

Popular de Bauru
Edison Bastos Gasparini Júnior

Diretor Presidente
Horário de atendimento:  8h00 - 12h00 das  14h00 - 17h00

Endereço:  Avenida Nações Unidas 30-31
Telefone Geral:  3235-9222

CEP:  17011-0001

1 - Diretoria - 3235-9225 e 3235-9226
2 - Divisão de Arrecadação e Cobrança - 3235-9211e 3235-9223.
3 - Divisão Jurídico Contencioso - 3235-9209 e 3235-9210.
4 - Divisão Jurídico Imobiliário- 3235-9215 e 3235-9228
5 - Divisão de Contratos e Transferência - 3235-9205 e 3235-9212.
6 - Divisão de FCVS - 3235-9206 e 3235-9221.
7 - Divisão de Recursos Humanos - 3235-9208 e 3235-9214
8 - CPD - 3235-9216 e 3235-9218.
9 - Compras - 3235-9217.
10 - Portaria - 3235-9213.
11 - Fax - 3235-9202 e 3235-9224
12 - Divisão de Engenharia - 3235-9204.
13 - Divisão de Contabilidade - 3235-9207 e 3235-9219.
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AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LEILÃO Nº. 03/2011
Objeto: alienação de bens móveis da COHAB BAURU, consistentes em equipamentos odontológicos,
como descritos no Anexo I do edital.
Período de exame dos bens: a partir do primeiro dia útil após a publicação deste edital até dia 08/06/2011,
nos horários das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, na sede da COHAB BAURU,
Avenida Nações Unidas, 30-31, Jardim Panorama, Bauru/SP – ligar antes para Sr. Wagner (Setor Apoio),
telefones: 3235.9217 ou 3235.9213, para agendar horário. Fotos dos equipamentos no site da COHAB:
www.cohabbauru.com.br, link “editais e publicações”.
Data de realização do leilão: 09/06/2011, horário: 14h30min, na sede da COHAB BAURU.
Edital: fixado no painel de avisos localizado no átrio da COHAB BAURU, podendo, também, ser obtido
cópia com os membros da Comissão de Licitação ou pelo site: www.cohabbauru.com.br, link “editais e
publicações”.
Dúvidas: Cleber Speri, leiloeiro, telefones: 14.3235.9209/10, e-mail: clebersperi@cohabbauru.com.br ou
licitacao@cohabbauru.com.br
Bauru, 17 de maio de 2011. COMISSÃO DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL
A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU torna público que realizará licitação, na
modalidade PREGÃO (presencial), menor preço unitário, nº. 03/2011, para o seguinte objeto:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA FORMALIZAÇÃO DE SEGURO
HABITACIONAL EM APÓLICE DE MERCADO – SH/AM, NA QUAL A SEGURADORA A SER
CONTRATADA ASSUMA COBERTURA MÍNIMA PARA OS RISCOS DE MORTE E INVALIDEZ
PERMANENTE DO MUTUÁRIO E DE DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL.
DATA DA REALIZAÇÃO: 07/06/2011, a partir das 9h30min, na sede da Cia.: Avenida Nações Unidas,
30-31, Jardim Panorama, Bauru/SP.
EDITAL DISPONÍVEL EM: www.cohabbauru.com.br , link “editais e publicações”.
DÚVIDAS: 014.3235.9209/10, e-mail: licitacao@cohabbauru.com.br
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

DAE
Departamento de Água e Esgoto

André Luiz Andreoli
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

CONCURSO PÚBLICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento do candidato:
Eduardo Gama da Silva, RG  403605878 , 44º classificado,
Marcia Sanae Watanabe, RG 42020191-9, 45º classificada,
no Departamento de água e Esgoto, no Serviço de Recursos Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da data desta publicação, ou seja, nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de maio de 2011,  para tratar de
assunto relacionado a Nomeação conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 2005/2009-
DAE. O não comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga de
Auxiliar de Administração.
Solicitamos também  a apresentação dos documentos abaixo relacionados:
- Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado;
(original e 01 cópia)
- Cadastro de Pessoa Física (CPF);(original e 01  cópia)
- Cartão do PIS ou PASEP;(original e 01  cópia)
- Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; (original e 01  cópia)
- Certificado de reservista, se do sexo masculino; (original e 01  cópia)
- Comprovante de conclusão do Ensino Médio, 3º Colegial concluído(original e 01 cópia)
- Certidão de Casamento,  (original e 01  cópia)
- Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; (original e 01  cópia)
- Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; (original e 01 cópia)
- 02 fotos 3x4 recentes e iguais.
- Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor do Fórum (Jardim
Bela Vista)

- Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretária de Segurança  Pública,
- Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela Prefeitura
Municipal)
- Carteira de Trabalho e Previdência Social
Bauru, 17 de maio de 2011.

CONCURSO PÚBLICO AUXILIAR DE MECÂNICO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS
CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento do candidato:
Robinsom do Carmo Gamela, RG 47982830-1, 05º classificado,
no Departamento de água e Esgoto, no Serviço de Recursos Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da data desta publicação, ou seja, nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de maio de 2011,  para tratar de
assunto relacionado a Nomeação conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 3054/2009-
DAE. O não comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga de
Auxiliar de Mecânico de Máquinas e Veículos.
Solicitamos também  a apresentação dos documentos abaixo relacionados:

- Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado;
(original e 01 cópia)
- Cadastro de Pessoa Física (CPF);(original e 01 cópia)
- Cartão do PIS ou PASEP;(original e 01 cópia)
- Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; (original e 01 cópia)
- Certificado de reservista, se do sexo masculino; (original e 01 cópia)
- Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental Completo, 8ª  série concluída;(original e 01 cópia)
- Certidão de Casamento,  (original e 01 cópia)
- Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; (original e 01 cópia)
- Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; (original e 01 cópia)
- 02 fotos 3x4 recentes e iguais.
- Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor no Fórum (Jardim
Bela Vista)
- Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretária de Segurança Pública,
- Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela Prefeitura
Municipal)
- Carteira de Trabalho e Previdência Social
- Bauru, 17 de maio de 2011

Portarias da Presidência:
Portaria nº 212/2011-DAE:
EXONERANDO A PEDIDO o Sr. CARLOS AUGUSTO CABRAL RIBEIRO, portador do R.G. 46250376-
8-SSP-SP, do cargo efetivo de Agente de Conservação e Manutenção de Materiais I, com efeitos retroativos
a partir do dia 18 de maio de 2011, de acordo com Processo nº 4329/2011-DAE.
Bauru, 19 de maio de 2011.

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

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

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

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

III - DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

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

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

VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO
1. DA PROVA OBJETIVA - 1.ª ETAPA

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

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

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

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

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

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

Bauru, 12 de maio de 2011.

André Luiz Andreoli
Presidente

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária)

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

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

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

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

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

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

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

ENCANADOR DE MANUTENÇÃO I

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

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

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

III - DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
1. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, especificadas no ANEXO
I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária), são compatíveis com a(s) deficiência(s) de que é portador.
2. A participação de candidatos portadores de deficiência(s) no presente Concurso Público observará as
regras contidas no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, no Decreto Federal 3.298/99, na Lei
Complementar Estadual 683/92 e na Lei Municipal 5.215/2004.
3. O candidato portador de deficiência participará do Concurso em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que tange ao conteúdo e à avaliação das provas.
4. O candidato portador de deficiência deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição,
o tipo de deficiência de que é portador.
5. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser
cumprido, conforme descrito no item 6. deste Capítulo.
6. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet
deverá, para efetivar sua Inscrição, apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (Rua
Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo):

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

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

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

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

2.5.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua pontuação total.
2.6. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 20 (vinte) pontos e não
zerar em nenhum dos componentes da prova.
2.7. Os demais candidatos aprovados na Prova Objetiva e não convocados para a Prova Prática, ficarão em
cadastro de reserva para futura convocação conforme a necessidade do Departamento de Água e Esgoto de
Bauru, observando o prazo de validade do concurso.

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

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

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

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

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

Bauru, 12 de maio de 2011.

André Luiz Andreoli
Presidente

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária)

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

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA
Língua Portuguesa: Interpretação de textos; verbos: tempo, modo e vozes; emprego de pronomes; flexão
de gênero, número e grau do adjetivo e do substantivo; sinônimos e antônimos; ortografia oficial; acentuação;
concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal.
Matemática : Operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais,
irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção;
Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro
grau; Perímetro e área, Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Conhecimentos Gerais e Legislação Municipal: Atualidades políticas, econômicas, sociais, Cidadania,
Meio ambiente e Lei Orgânica do Município de Bauru. (disponível no site do DAE: www.daebauru.com.br).
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função; Conhecimentos
teóricos e práticos de construções e instalações hidráulico-sanitárias. Tipos de ferramentas e materiais
normalmente utilizados. Tipos de tubulação, roscas, vedação e conexão de encanamentos, instalação de
registros, cavaletes, hidrômetros, curvas, luvas, etc. Noções de abertura, dimensionamento, escoramento e
sinalização de valas. Ligações de água. Ligações de esgoto. Válvulas. Registros. Hidrômetros. Noções de
operação de motor de bombas. Noções de manutenção, remanejamento e prolongamento de redes de água
e esgotos. Conhecimentos em ligações, substituição, reparos e desobstrução de ramais domiciliares de água
e esgotos. Segurança no manuseio dos equipamentos. Equipamento de Proteção Individual – EPI. Direção
Defensiva. Primeiros Socorros.  Conteúdo do site do DAE (www.daebauru.com.br) nos menus ‘Água e
Esgoto’, ‘Serviços’ e ‘Extras’; Ética profissional; Segurança no trabalho e uso de EPI’s; Direção Defensiva.

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

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

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

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

OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I

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

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

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

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

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL.
8.1. Serão consideradas deficiências aquelas definidas de acordo com o artigo 4º do Decreto Federal 3.298/
99 e a Súmula 377 do STJ.
8.2. Será excluído do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições
do cargo.
8.3. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver configurada a
deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar somente na Lista Geral.
9. Após o ingresso do candidato portador de deficiência, essa não poderá ser arguida para justificar a
concessão de readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez.

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

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

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

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

VIII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final.

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

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

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

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

Bauru, 12 de maio de 2011.

André Luiz Andreoli
Presidente

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária)

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

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

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

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

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

ANEXO III – MODELO DE RECURSO

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

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

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

Contrato nº 017/2011- DAE
Processo Administrativo n.º 10.688/2010-DAE
Pregão Eletrônico nº 016/2011-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Ivalsan Indústria e Comércio de Válvulas e Conexões Ltda. - ME.
Objeto: Aquisição de registro de gaveta tipo chato em FºFº Dúctil, conforme especificações previstas na
Cláusula Primeira do Contrato nº 017/2011-DAE, Marca: Iválvulas.
Nota de Empenho Global nº 1476, de 10 de maio de 2.011, no valor de R$ 51.200,00 (Cinquenta e um mil
e duzentos reais).
Valor do Contrato: R$ 51.200,00 (Cinquenta e um mil e duzentos reais).
Assinatura: 10/05/2011.
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei Federal nº
8.666/93 e ulteriores alterações.

Contrato nº 018/2011- DAE
Processo Administrativo n.º 1256/2011-DAE
Pregão Eletrônico nº 017/2011-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Rodrigues e Valli Ltda. - ME
Objeto: Aquisição de cortes diversos de carne bovina, peixe e frango.
Nota de Empenho Global nº 1499, datada de 13 de maio de 2011.
Valor do Contrato: R$ 209.987,00 (Duzentos e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais)
Assinatura: 13/05/2011.
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei Federal nº
8.666/93 e ulteriores alterações.

Contrato nº 019/2011- DAE
Processo Administrativo nº 11589/2010 – DAE
Pregão Eletrônico nº 012/2011-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Campos Oliveira & Ghiraldi Ltda ME
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e distribuição de 6220 Kg de Pão Francês, nos pontos
determinados pelo DAE, conforme previsto na Cláusula Primiera do Contrato nº 019/2011-DAE.
Nota de Empenho Global nº 1500 de 16 de maio de 2011, no valor de  R$ 49.760,00 (Quarenta e nove mil,
setecentos e sessenta reais).
Valor do Contrato: R$ 49.760,00 (Quarenta e nove mil, setecentos e sessenta reais).
Assinatura: 16/05/2011.
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei Federal nº
8.666/93 e ulteriores alterações.

NOTIFICAÇÃO DE ANULAÇÃO - DAE
Processo Administrativo n.º 10759/2010 – DAE
Pregão Eletrônico nº 009/2011 – DAE
Notificamos aos interessados no Pregão Eletrônico epigrafado que o mesmo foi anulado por determinação
do Presidente do Conselho Administrativo do DAE, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e
ulteriores alterações.  Abre-se a contar da presente data para eventuais recursos nos termos do referido
estatuto.
——————————————————————————————————————————

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

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP, COM O OBJETIVO EM
CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 15 § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93,

DISPONIBILIZAMOS ABAIXO:
——————————————————————————————————————————
Contrato de Compromisso nº 134/2010
Processo Administrativo nº 7995/2010
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 102/2010
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Nheel Química Ltda.
Lote 01 - Item 01
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de 900 (novecentas) toneladas de Cloreto de Polialumínio
Líquido, conforme especificações indicadas no Anexo I do edital.
Valor Unitário: R$ 1.000,00 (Um mil reais).
Valor total estimado para o Lote 01: R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais).
Vigência do Contrato: 09 (nove) meses.
Assinatura: 22/11/2010
——————————————————————————————————————————
Contrato de Compromisso nº 135/2010
Processo Administrativo nº 6736/2010
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 104/2010
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Fundição Ayoub Ltda.
Lote 01 - Item 01
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de 4.500 (quatro mil e quinhentas) peças de abraçadeira
(colar de tomada), em ferro fundido dúctil, para aplicação universal em tubos de ferro fundido dúctil, PVC
defofo, fibro cimento (FC) e PVC/PBA de DN 50 mm (2”), com derivação roscada DNR 3/4”, conforme
NBR NM ISO 7-1, para uso em ligações de redes de distribuição de água potável conforme NBR 7675,
conforme especificações indicadas no Anexo I do edital.
Valor Unitário: R$ 5,50 (Cinco reais e cinquenta centavos).
Valor total estimado para o Lote 01: R$ 24.750,00 (Vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais).
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
Assinatura: 22/11/2010
——————————————————————————————————————————
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EMDURB - Empresa Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Rural

Antonio Mondelli Júnior
Presidente

DESPACHO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – “EMDURB”, através de seu
presidente, tendo em vista o descumprimento das condições da Ata de Registro de Preços pela EMPRESA
EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTDA EPP, com base no artigo 13, inciso I do Decreto Federal
nº 3.931/2001, bem como cláusula 18 do Edital de Licitação, e considerando o parecer da Assessoria
Jurídica da EMDURB, CANCELO O REGISTRO DE PREÇOS nº 056/2010, constante do Processo
Administrativo nº 6773/2010 e apensos, Pregão de Registro de Preços nº 024/2010.

Bauru, 21 de Maio de 2011.
ANTONIO MONDELLI JUNIOR

Presidente - EMDURB

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

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

ITEM 03
Onde se lê:
3. DAS PROVAS
3.1 O Processo Seletivo para provimento da vaga do emprego público de “Coveiro”, conforme descrito no
item 1.2 será constituído por duas etapas: Prova objetiva e prova prática.

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

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

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

Bauru, 18 de maio de 2011
ANTONIO MONDELLI JUNIOR

Presidente da EMDURB

Edital de Processo Seletivo nº 001/11 – Coveiro
 EMDURB

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº  001/ 2011

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

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

1. DO EMPREGO PÚBLICO
1.1 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vaga atualmente existente no Quadro de Pessoal da
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, bem como aquelas que
vierem a vagar ou forem criadas durante a vigência deste processo seletivo.
1.2 Cargo e requisitos:
CARGO: Coveiro (masculino)
VAGAS: 01 (uma)
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais
SALÁRIO BASE – R$ 784,40 + vale compra de R$ 230,00
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 15,00
ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Auxiliam nos serviços funerários, constroem túmulos, preparam,
limpam, abrem e fecham sepulturas utilizando barro e lacrando-as posteriormente com cimento e cal.
Realizam sepultamentos, exumam e cremam cadáveres, trasladam corpos e despojos. Conservam cemitérios,
máquinas e ferramentas de trabalho. Zelam pela segurança do cemitério.

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

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

3.2 DA PROVA OBJETIVA
3.2.1 De caráter eliminatório e classificatório. Consistirá em questões objetivas de múltipla escolha, com
cinco alternativas cada, com apenas uma resposta correta. As questões versarão sobre os programas contidos
no Anexo I, deste Edital e buscarão avaliar o grau de conhecimento do candidato para o desempenho do
cargo, equivalentes ao ensino fundamental completo, sendo:
a) Conhecimentos Gerais – 10 (dez) questões, valendo 1,0 (um) ponto cada;
b) Matemática – 15 (quinze) questões, valendo 1,0 (um) ponto cada;
c) Português - 15 (quinze) questões, valendo 1,0 (um) ponto cada.
3.2.2 A data, hora e local para realização da prova objetiva (questões de múltipla escolha) será publicada no
Diário Oficial do Município de Bauru, na data de 18/06/2011.
3.2.3 Os candidatos deverão comparecer ao local com uma hora de antecedência, munidos de caneta azul
ou preta, lápis, borracha, sendo que às 8:00 horas os portões serão fechados e não será permitida a entrada
de qualquer candidato após este horário, sob hipótese alguma, ficando os retardatários e os ausentes
automaticamente desclassificados do concurso.
3.2.4 Os candidatos deverão apresentar o documento original de identidade, com foto, ou Carteira de
Trabalho e Previdência Social, ou ainda Carteira Nacional de Habilitação, em estado de conservação que
permita sua identificação e o comprovante de inscrição.
3.2.5 A prova objetiva terá a duração de 3 (três) horas.
3.2.6 O conteúdo programático consta no anexo I deste Edital.
3.2.7 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou
rasura, ainda que legível.
3.2.8 O preenchimento da Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção da prova,
será de inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as instruções
específicas na capa do Caderno de Questões. Em hipótese alguma haverá substituição da “Folha de Respostas”
por erro do candidato.
3.2.9 O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação da prova, após 1 hora do horário de seu início,
devendo entregar ao Coordenador da Sala o caderno de questões e respectiva folha de respostas.
3.2.10 Ao término da prova será sugerido que os três últimos candidatos deixem a sala em conjunto.
3.2.11 A avaliação da prova será feita na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta), sendo desclassificado e, portanto,
eliminado, o candidato que obtiver nota inferior a 20 (vinte) pontos.
3.2.12 Não serão fornecidos exemplares do Caderno de Questões aos candidatos ou a instituições públicas
ou privadas, mesmo após o encerramento do concurso.
3.2.13 Será desclassificado o candidato que:
a) Não estiver presente na sala ou local da prova e no horário determinado para o início;
b) For surpreendido, durante a execução da prova, em comunicação com outro candidato, utilizando-se de
material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude;
c) Não obtiver nota igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) de acertos sobre a totalidade da prova
aplicada;
d) Ausentar-se do recinto, exceto, se momentaneamente, em casos especiais e sempre na companhia do
fiscal acompanhante;
e) Não apresentar documento de identificação, conforme estabelecido neste Edital;
f) Portar arma, ainda que possua o respectivo porte, na sala de prova;
g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;
h) Não devolver ao fiscal o Caderno de Questões, a Folha Definitiva de Resposta ou qualquer outro material
de aplicação das provas;
i) Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões da prova e na folha de respostas.
3.2.14 Durante as provas não será tolerada a comunicação com outro candidato, nem permitidas: consultas
bibliográficas de qualquer espécie, utilização de livros, notas e impressos. É, expressamente, proibida a
utilização de agendas eletrônicas ou similares, calculadoras, telefone celular, BIP, “WALKMAN” ou qualquer
aparelho eletrônico ou material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os
aparelhos “celulares” deverão ser desligados.
3.2.15 Reserva-se à Comissão Examinadora do Processo Seletivo e aos Fiscais, o direito de excluir do
processo seletivo o candidato cujo comportamento se enquadre em uma das hipóteses das cláusulas 3.2.13
e 3.2.14, tomando as medidas saneadoras necessárias.
3.2.16 Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer
outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos sendo atribuídos os respectivos
pontos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso.
3.2.17 A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua inteira responsabilidade.
3.2.18 Caso haja necessidade do candidato se ausentar do local de prova para atendimento médico ou
hospitalar, o mesmo não poderá retornar, sendo eliminado do Processo Seletivo.
3.2.19 Em hipótese alguma será remarcada ou permitida a realização da prova em data diferente da
estabelecida neste edital.
3.3 DA PROVA PRÁTICA
3.3.1 A lista dos candidatos aprovados na prova objetiva, e a data, hora e local de realização da prova
prática, serão publicados no dia 09/07/2011, no Diário Oficial do Município de Bauru.
3.3.2 Concorrerão à Prova Prática somente os candidatos habilitadas na prova objetiva.
3.3.3 Serão aplicadas à prova pratica as mesmas disposições contidas no capítulo anterior, no que lhe
couber.

3.3.4 A prova prática, de caráter classificatório, será realizada independentemente das condições climáticas
do dia e não poderá ser realizada em data diferente da estabelecida pela Comissão.
3.3.5 Na realização da prova prática, o candidato deverá utilizar os EPI’s fornecidos pela Comissão. Caso o
candidato se recuse a utilizar os EPI’s ou ainda proceda ao uso incorreto dos mesmos, será automaticamente
desclassificado do processo, isentando a Emdurb de qualquer responsabilidade a respeito.
3.3.6 A prova prática consistirá em realização de algumas atividades inerentes a função a ser exercida pelo
candidato aprovado.
3.3.7 A avaliação da prova será feita na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta), sendo desclassificado o candidato
que atingir pontuação inferior a 30 pontos.

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

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

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

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 O ato de inscrição importa o conhecimento das presentes instruções e a aceitação total das condições do
PROCESSO SELETIVO, nos termos do edital.
7.2 A EMDURB não está obrigada a convocar todos os candidatos aprovados, fazendo a convocação conforme
a sua necessidade e conveniência.
7.3 Os casos omissos neste edital serão esclarecidos e resolvidos pela Comissão Organizadora e Examinadora
do Processo Seletivo.
7.4 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Processo Seletivo, devendo ainda manter atualizado seu endereço para
correspondência, junto ao órgão realizador, inclusive após o resultado final.
7.5 O Processo Seletivo terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da homologação final dos
resultados, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da EMDURB.
7.6 A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, não se responsabiliza
de qualquer modo pelo transporte, alojamento, e/ou alimentação dos candidatos, durante a realização das
provas, bem como pelos custos decorrentes dos documentos necessários para inscrição e/ou posse do
candidato, quando da realização das etapas do presente processo seletivo.
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011
ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

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

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

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

PROGRAMA DA PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
·A História do Brasil, Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República;
·As grandes navegações (Portugal e Espanha);
·Os estados brasileiros e as regiões brasileiras (Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul);
·O governo dos municípios(quem governa o município, poder legislativo, poder judiciário e serviços
públicos);
·O município: a área urbano e área rural;
·Os mares e rios;
·A população brasileira: formação do povo brasileiro, costumes e tradições;Assuntos relevantes
contemporâneos;

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO:

OCORRÊNCIAS
DATA

1ª Publicação
12/05/2011

2ª Publicação
14/05/2011

3ª Publicação
17/05/2011

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

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

Prova objetiva
26/06/2011

Gabarito da prova objetiva
28/06/2011

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

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

Publicação da Classificação final
19/07/2011

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

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

Bauru,18 de Maio de 2011.
         Antonio Mondelli Junior

    Presidente da EMDURB

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.

PORTARIAS DA PRESIDENCIA

PORTARIA Nº 96/2011
APOSENTA voluntariamente, a partir do dia 20 de maio de 2011, a Sra. Maria José de Andrade, portadora
do RG nº 12.326.822 SSP/SP e CPF/MF nº 015.297.888-70, servidora da Prefeitura Municipal de Bauru,
no cargo efetivo de Assistente de Serviços na Escola – Servente de Escola, padrão C-22, com proventos
proporcionais, conforme procedimento administrativo nº 2449/2010, uma vez atendidas às condições
estabelecidas no artigo 40, § 1º incisos III, alínea “b” da Constituição Federal c/c art. 92-B incisos I, II e III
da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº. 5397/2006.
Bauru, 20 de maio de 2011.

PORTARIA Nº 97/2011
APOSENTA voluntariamente, a partir do dia 20 de maio de 2011, a Sra. Josemeire Rodrigues de Freitas
Montebugnoli, portadora do RG nº 9.145.356-2 SSP/ SP e CPF/MF nº 049.485.528-28, servidora da
Prefeitura Municipal de Bauru, no cargo efetivo de Especialista em Educação/Professor de Educação Básica
- Especial, padrão D-24, com proventos integrais, conforme procedimento administrativo nº 3047/2010,
uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 2º da Emenda constitucional 47/2005, c/c art. 145
incisos I, II, III e IV c/c art. 92 § 5º e 6 º da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei
Municipal nº. 5397/2006.
Bauru, 20 de maio de 2011.

Processos indeferidos
Processo Interessado Assunto
3034/2010 Alzira Massoni Affonso Pensão por Morte
1265/2011 Maria Inês Matos da Silva Reconhecimento na qualidade de

companheira e Pensão por Morte
Divisão Previdenciária - Perícia Médica

Concessão de Auxílio Doença:

Nome Matrícula Inicial Período Término
(dias)

Milene Vaz de Lima Crepaldi 29.485 18/05/11 60 16/07/11
Francisco Luiz dos Santos 12.600 19/05/11 30 17/06/11
José Arnaldo Pereira 24.062 27/04/11 30 26/05/11
Sebastião Nogueira 11.903 19/05/11 15 02/06/11
Eny Soares Gregório de Lima 25.509 24/05/11 60 22/07/11
Joana Helena Bartholomeu Ghizini 800.547 17/05/11 60 15/07/11
Jurema Ricardi Caprioli 21.204 21/05/11 90 18/08/11
Edenilson Soares Pellegrino 14.866 11/05/11 30 09/06/11
José Arnaldo Pereira 24.062 27/04/11 30 26/05/11
Ana Claudia Chimenes 28.964 18/05/11 90 15/08/11
Osmar Aparecido de Castro 29.853 12/05/11 30 10/06/11
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Elaine Jesus Silva Antonelli 29.502 18/05/11 45 01/07/11
Claudemir Roberto Cotrim 23.318 18/05/11 30 16/06/11
Solange Aparecida Pedro 101.128 21/05/11 15 04/06/11
Helena Nakagawa 25.862 17/05/11 60 15/07/11
Leonardo Lima dos Santos 100.393 09/05/11 90 06/08/11
Waldecir de Oliveira 15.551 15/05/11 60 13/07/11
Adilson Garcia da Costa 21.144 21/05/11 60 19/07/11

Os segurados(as) deverão agendar nova perícia nesta Fundação antes de seu vencimento, para prorrogação
de auxílio doença ou alta, munidos de documentos médicos (atestado e/ou exames) sob pena de suspensão
do pagamento do benefício.

Aptos para retornar as atividades profissionais:
Nome Secretaria de Origem Retornar em:
Maurício Andrade Gabinete 17/05/11
Francisco Luiz dos Santos Secretaria de Obras 18/06/11
Eny Soares Gregório de Lima Secretaria de Educação 23/07/11
Solange Aparecida Pedro DAE 05/06/11

Concessão de Salário Maternidade:
Nome Matricula Inicial    Período          Término

    (dias)
Priscila Rubia Borges 25.548 06/05/11     120 02/09/11

Seção de Benefícios

Processos Deferidos :
Processo    Nome        Assunto
1454/2011 Alexandre Henrique Cansado Inscrição de segurado e inclusão de

dependentes
1494/2011 Aline Bozza Rodrigues Inscrição de segurada
1498/2011 Aline de Souza Dias Inscrição de segurada
1472/2011 Ana Lucia Pereira Inscrição de segurada
1496/2011 Ana Paula Benica Inscrição de segurada
716/2011 Ana Paula Souza Sementille Inscrição segurado e inclusão de

dependente
1456/2011 Angélica dos Santos Mazini Inscrição segurada e inclusão de

dependentes
1403/2011 Carlos Augusto Cabral Ribeiro Inscrição de segurado
1447/2011 Carolina Batista dos Santos Godoi Inscrição de segurada e inclusão de

dependente
1446/2011 Cleonice Prado Cavalhieri Inscrição de segurada e inclusão de

dependente
1134/2011 Deborah de Menezes Inscrição segurada e inclusão de

dependente
1455/2011 Décio de Sousa Junior Inscrição de segurado e inclusão de

dependentes
1471/2011 Elias Benedito Pereira Inscrição de segurado e inclusão de

dependentes
1497/2011 Geovana  Martin Inscrição de segurada
1427/2011 Gisele D’ Ávila Ferreira Di Donato Inscrição de segurada e inclusão de

dependentes
1428/2011 Hidemi Kawakami Inscrição de segurada
1384/2011 Ivanilde Ranieri Pires Inscrição de segurada
1490/2011 Izabel Machado de Oliveira Inscrição de segurada
701/2011 Jaci das Dores Silva Firmino Inscrição de segurada e inclusão de

dependente
1493/2011 Janaina Luciane Duarte Inscrição de segurada
1426/2011 Joel Francisco de Oliveira Inscrição de segurado e inclusão de

dependentes
1495/2011 Jose Eduardo Castro Inscrição de segurado
1450/2011 Lauana Cristina da Cruz Dias Inscrição de segurada
1499/2011 Leandro Henrique Rodrigues Inscrição de segurado
1489/2011 Luiz Gustavo Batista de Sousa Inscrição de segurado
1448/2011 Márcia Aparecida Boniolo Inscrição de segurada
1453/2011 Maressa Curti de Lima Inscrição de segurada
1492/2011 Maria Cleuza da Silva Inscrição de segurada
1449/2011 Melissa Lamonica Inscrição de segurada
1491/2011 Michel Lucas Medeiros Inscrição de segurado
1500/2011 Patrícia Henrique da Silva Inscrição de segurada e inclusão de

dependente
1452/2011 Rafael Andrello Rubo Inscrição de segurado
1457/2011 Rosana Conceição Maia Lopes Inscrição de segurada e inclusão de

dependente
1451/2011 Sabrina Henrique Bettiol Inscrição de segurada
1409/2011 Susan Renata Lopes Inscrição de segurada
1410/2011 Sandra Kremer de Oliveira Inscrição de segurada e inclusão de

dependentes
1429/2011 Waldemar dos Santos Inscrição de segurado
1488/2011 Walquiria Colla de Abreu Bastos Inclusão de dependente
1458/2011 Wagner Borges dos Santos Inscrição de segurado e inclusão de

dependentes
1411/2011 Wenceslau Oliveira Lima Inscrição de segurado
1487/2011 Wilma Aparecida Weckwerth

dos Reis Graciano Inscrição de segurado e inclusão de
dependentes

Convocação:

Os seguintes servidores do DAE abaixo listados deverão comparecer a esta Fundação no prazo
máximo 05 (cinco) dias úteis:
ANDREA APARECIDA PINTO VITORINO
ARLINDO JOSÉ FERREIRA
EDSON RICARDO DOS SANTOS
LUIZ ANTONIO SIMEÃO
MARCIO VIDOTTI DE CASTRO
PEDRO FERNANDO FARIA

Solicitamos o comparecimento dos (as) servidores(as) abaixo relacionados na Seção de Benefícios
desta Fundação, com a máxima brevidade possível, para fins de regularização cadastral:
Nome
Camila Molina Firmino
Camila Pinheiro da Silva
Danieli Andrade dos Reis
Deivid Jorge Américo da Silva
Edlaine Cristina da Silva
Evandro Silva
Gisele Regina Macedo
Iria Cristina de Jesus Franco
Lenir Arantes
Luciana Cristina Cavalheiro Rocha
Márcia Ruciene Pereira
Niuzete Mota da Silva Sobreira
Roldão Antonio Puci Neto
Rosana Faria Prestes Matos Redondo
Rosiana de Almeida Jerônimo
Simone Aparecida dos Santos Garcia
Thais Silva Moreira
Thiago e Silva Moreira

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

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

BLOCO F

SALA INSCRIÇÃO
03 01 a 38

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

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

Bauru, 19 de Abril de 2011.
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – ECONOMISTA

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

BLOCO F

SALA INSCRIÇÃO
 01 01 a 17

e inscrições nº (s)
722;
870;
1163.

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

Bauru, 19 de Abril de 2011.
A Comissão

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

NOME SECRETARIA
ANA PAULA MEIRA LOPES SAÚDE
ANTONIO VITORINO FERREIRA SEPLAN
CAMILA DA SILVA FRANCISCO FINANÇAS
CARLOS PEREIRA DA SILVA SAÚDE
CÉLIA FERNANDA DOS SANTOS FINANÇAS
CILEIDE APARECIDA CRISPIM DOS REIS EDUCAÇÃO
CINZIA FERRARI DAE
CLAUDETE SILVA EDUCAÇÃO
CLAÚDIA MARIA DE CAMARGO MORAES DAE
CRISTIANE T. B. SIQUEIRA SAÚDE
DANIELA FERRAZ VALLIM EDUCAÇÃO
DANIELLA CRISTINA DE OLIVEIRA FINANÇAS
DÉBORA DE CAMPOS BOTÃO SILVA EDUCAÇÃO
ELIZANGELA C. DOS SANTOS FERREIRA SEPLAN
FLÁVIA HELENA SILVA FINANÇAS
GIOVANA MARIA ZANDA DE SOUZA FINANÇAS
HELEN TAYSA DE MOURA SAÚDE
IARA CRISTINA DA COSTA EDUCAÇÃO
JURANDIR ELOI DOS SANTOS DAE
LETICIA BORIN FERREIRA EDUCAÇÃO
LUCIANA CRISTINA MARTINS FINANÇAS
LUCIANA GABRIEL FERREIRA SEPLAN
LUCIANA O. DE ALVARENGA EDUCAÇÃO
LUIZ EDUARDO CALZE SAÚDE
MARCIO FABIANO BATTAIOLA DAE
MARELI ANDRADE  SAKITANI NEGÓCIOS JURÍDICOS
MARIA AMELIA RIGUERA DE MELO EDUCAÇÃO
MARIA CELIA LENHARO SEPLAN
MARIA ELISA BENEDITO DAE
MARIA EUNICE GOMES PRADO EDUCAÇÃO
MARIA LÚCIA SILVA FINANÇAS
MARIA VILMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA EDUCAÇÃO
MARILEIA PIRES CAMARGO FINANÇAS
MÁRIO MÁRCIO RUIZ FIGUEIREDO DAE
MARLENE ROMANO DA SILVA FINANÇAS
MELISSA JULIANA MADUREIRA SILVA EDUCAÇÃO
MOISÉS VENÂNCIO DAE
NANCI ALVES TEIXEIRA DE GODOI EDUCAÇÃO
PATRICIA KELI FREDERICO EDUCAÇÃO
PAULA CRISTINA DIAS SARDINHA FINANÇAS
RENATA MACHADO GONÇALVES SAÚDE
RENNAN CARDOSO DE SOUZA NEVES FINANÇAS
ROSANA MATHEUS MARTINS SEPLAN
ROSELI APARECIDA BAPTISTA FINANÇAS
SILVANA FERNANDES FERRARI FINANÇAS
SIRLEY PRAVADELI SAÚDE
SUELEN COSTA ENSINAS SAÚDE
SUZANE COSTA ENSINAS NEGÓCIOS JURÍDICOS
TÂNIA MARA CARDOSO SILVA DAE

Atos da Mesa Diretora

PODER LEGISLATIVO
Roberval Sakai Bastos Pinto

Presidente

LEI Nº 6070
De 16 de maio de 2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade da calibração dos instrumentos
de medida utilizados por médicos, farmácias, laboratórios
clínicos, ambulatórios e hospitais do município de Bauru e dá
outras providências.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO, Presidente da Câmara Municipal de Bauru,
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade com o que dispõe os Parágrafos 6º e 7º
do Artigo 38 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele
promulga a seguinte Lei:
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Art. 1º - Os instrumentos de medida de precisão esfigmomanômetro, balanças analíticas,
termômetros e fluxômetros utilizados pelos médicos, farmácias, laboratórios clínicos,
ambulatórios e hospitais, deverão ser calibrados a cada 12 meses conforme
especificações desta lei.

 
Art. 2º - O laboratório responsável deverá emitir um certificado numerado para cada

instrumento calibrado, contendo os valores obtidos na calibração do instrumento e os
limites especificados de desvio.

 
Art. 3º - O desvio obtido na calibração deve estar dentro de um limite denominado Limite

Especificado de Desvio (L.E.D.) a ser cumprido conforme tabela abaixo:
 

 Esfigmomanômetro – L.E.D. – 3% do valor de leitura.

 Balança analítica – L.E.D. – 1% do valor de leitura.

 Termômetro Clínico – L.E.D. – 0,2ºC.

 Bibímetro ou Fluxômetro – L.E.D.- 5% do valor da leitura.

 
Art. 4º - O não cumprimento desta Lei acarretará ao infrator  multa de um salário mínimo

vigente no país, dobrado na reincidência.
 
Art. 5º - As despesas decorrentes no disposto nesta lei correrão por conta das dotações

orçamentárias próprias do exercício, suplementadas se necessário.

Art. 6º - A implementação desta obrigatoriedade deverá ocorrer  no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, a contar  da data  da aprovação desta Lei, revogando disposições anteriores
em contrário.

Bauru, 16 de maio de 2011.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO
Presidente

LUIZ CARLOS BASTAZINI
1° Secretário

Projeto de iniciativa do
PODER LEGISLATIVO

Registrada na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA
Diretora de Apoio Legislativo

Atos da Diretoria
EMENTÁRIO DOS PROCESSOS DE AUTORIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, QUE
DERAM ENTRADA NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE MAIO DE 2011.

Proc. nº -  Assunto
107/11 Projeto de Lei nº 38/11, que autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à

empresa J.C. Santo Antonio Ltda., em regime de Concessão de Direito Real de Uso.

108/11 Projeto de Lei nº 39/11, que revoga a Lei nº 4325, de 22 de julho de 1998. (destinou
área à J.A.COMÉRCIO DE REFEIÇÕES E SERVIÇOS LTDA.).

109/11 Projeto de Lei nº 40/11, que altera os artigos 2º e 3º da Lei nº 3932, de 31 de agosto
de 1995, que autoriza o Poder Executivo a doar uma área de terreno à
UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO - USC.

110/11 Veto Total ao Autógrafo nº 6167, de 12 de abril de 2011. (Transforma em corredor
comercial, de serviços e comercial e de serviços as ruas que especifica).

ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA SESSÃO
ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2011.

USO DA TRIBUNA: Prof. SILVIO ROBERTO DURANTE SOBRINHO – Membro da Conselho
Municipal da Comunidade Negra de Bauru – falará sobre o dia 13 de
maio e seu significado.

ORADORES INSCRITOS:

FERNANDO MANTOVANI - PSDB
FRANCISCO CARLOS DE GOES - PR
GILBERTO DOS SANTOS - PSDB
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA - DEM
LUIZ CARLOS BASTAZINI – PP
LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA - PTB
MARCELO BORGES DE PAULA - PSDB
MOISÉS ROSSI - PPS

NATALINO DAVI DA SILVA - PV
PAULO EDUARDO DE SOUZA - PSB
RENATO CELSO BONOMO PURINI - PMDB
ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO - PP
ROQUE JOSÉ FERREIRA - PT
AMARILDO DE OLIVEIRA - PPS
CHIARA RANIERI BASSETTO - DEM
FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO - PDT

Bauru, 20 de maio de 2011.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO
Presidente

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA
Diretora de Apoio Legislativo

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

PAUTA Nº 16/2011
16ª SESSÃO ORDINÁRIA

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA A SESSÃO A SER REALIZADA EM 23 DE
MAIO DE 2011

SEGUNDA DISCUSSÃO
Processo n° Assunto
   279/10 Projeto de Lei nº 151/10, que concede aos proprietários de um único imóvel no

município, isenção de taxas e de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza -
ISSQN, para construção, reforma e dá outras providências.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Processo n° Assunto
   099/11 Projeto de Lei que institui o “Dia do Antigomobilismo” no Município de Bauru.

Autoria: PAULO EDUARDO DE SOUZA

DISCUSSÃO ÚNICA
Processo n° Assunto

   110/11 Veto Total ao Autógrafo nº 6167, de 12 de abril de 2011. (Transforma em corredor
comercial, de serviços e comercial e de serviços as ruas que especifica).
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   069/11 Parecer pela Ilegalidade do Projeto de Lei que cria o “Programa de Apoio ao
Recém Nascido” para os fins que especifica e dá outras providências, de autoria
do Vereador Paulo Eduardo de Souza.
Autoria: COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

Bauru, 20 de maio de 2011.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO
Presidente

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA
Diretora de Apoio Legislativo
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PROJETO: História do nome de
logradouros públicos

Lote 158 21 de 66maio de 2011

JORGE SCHNEIDER FILHO (rua) Ele nasceu em Nova Vargos (Iugulavia) em 1900. Chegou em Bauru
em 1918. Em 1925 estabeleceu-se onde hoje localiza-se a Vila Monlevade, de cujas casas foi o construtor
de mais da metade delas, como empreiteiro de obras. Construiu muitas casas na região de Bauru,
principalmente na Vila Coralina. Sua inúmera prole ainda ali reside: Catarina, Jorge Neto, Carlos Roberto
e Cristina Maria. Ele faleceu em 18 de outubro de 1954. (Síntese feita por I.A. Bastos em indicação do
vereador Edson Francisco da Silva).

JOSÉ ANTONIO BRAGA (rua) Ele nasceu em São Luiz deo Paraitinga (SP) em 10 de abril de 1882, filho
de Nicolau Ribeiro Braga e dona Ana Rosa Pereira de Toledo. Mudou depois para Taubaté (SP). Filho de

Publicação centralizada e coordenada na Divisão de Atos Oficiais da Secretaria dos Negócios Jurídicos e determinada pela Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal de Bauru. Praça das
Cerejeiras nº 1-59 CEP 17014-500 Bauru - São Paulo.
Esta publicação circula às  terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados  e  é distribuida gratuitamente, podendo ser encontrada na Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Secretarias Municipais
e  Administrações Regionais da Prefeitura Municipal de Bauru, DAE - Departamento de Água e Esgoto, EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru,
FUNPREV - Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais  Efetivos de Bauru,  Departamento de Administração de Materiais.

Diário Oficial de Bauru
 E-MAIL:

diariooficial@bauru.sp.gov.br
FONE:   3235-1041

Editais e Avisos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2011, COM
OBSERVÂNCIA À LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00.
LOCAL:  PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU

DIA: 31  de maio  de 2011. Horário: 9:00 horas
Expositores:

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Assunto: Análise e avaliação do relatório de gestão fiscal referente ao 1º quadrimestre de 2011.

2. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
Assunto: Fundo Municipal para construção do sistema de tratamento de esgoto Urbano do Município:
Apresentação do desempenho físico e financeiro no exercício de 2010.

 A Prefeitura Municipal  e o DAE terão de entregar à Diretoria de Comunicação  da Câmara, ou
enviar diretamente aos senhores Vereadores, até 48 horas antes da audiência, o material que vai ser
exposto,  e também para que seja antecipadamente encaminhado aos membros da Comissão
Interpartidária.  Se for utilizar o notebook e o telão da Câmara, deverá entregar até 1 hora antes da
exposição gravado em cd, disquete ou pendrive, o conteúdo do que será apresentado.

ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS E PRESENÇA DE REPRESENTANTES NA
AUDIÊNCIA PÚBLICA:  Os demais órgãos da administração municipal,  FUNPREV - Fundação de
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru, COHAB- Companhia de Habitação
Popular de Bauru, Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB e a
Câmara Municipal de Bauru, deverão encaminhar balancete do primeiro quadrimestre de 2011 (mês de
abril) e os documentos relativos ao relatório de gestão fiscal, comparecendo à audiência pelo menos um
representante de cada um desses órgãos.

Bauru, 19  de maio de 2011.

NATALINO DAVI DA SILVA
Presidente  da  Comissão Interpartidária

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL 8666/93

PROCESSO DA 08/2009
DISTRATO E RESCISÃO DO CONTRATO DA 04/2009
Objeto: Prestação de serviços de preparação, digitalização e indexação de documentos oriundos de atos
legislativos.
Motivação: Cumpridas integralmente as obrigações decorrentes do contrato e em comum acordo entre as
partes.
Empresa: COBRA TECNOLOGIA S/A.
Data da assinatura do Distrato e Rescisão: 07 de abril de 2011.

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

Fone: 3235-0600

fazendeiros, freqüentou o Colégio São Joaquim, da Congregação Salesiana de Lorena (SP). Em Taubaté
conheceu e casou com dona Lavínia Pereira de Toledo, no dia 14 de janeiro de 1904. Em 1910 mudou-se
para São Manuel (SP) e, em 1918, veio para Bauru, exercendo sua vocação de desbravador, formando
fazendas na região da Paulista. Teve ativa participação na vida pública bauruense, hospedando personalidades
ilustres e não aceitou candidatar-se a prefeito da cidade. Foi em Bauru que nasceram seus filhos Heráclito,
Heraclides, Nair, Iracema, Jandira, Waldemar, Nadir, Jacira, Iracy, professor Luiz e Cid. Ele faleceu em 14
de maio de 1939. (Síntese feita por I.A. Bastos em indicação do vereador José Walter Lelo Rodrigues).

JOSÉ GIMENEZ MOJANO, Tenente (rua) Falecido aos 53 anos de idade, ele era filho de Eugênio
Gimenez Mojano e dona Izaura Gimenez Mojano. Foi casado com dona Luizete Bernardes da Silva Mojano.
Ingressou na Força Pública do Estado de São Paulo em 1950; foi soldo, cabo, sargento, subtenente e chegou
ao oficialato. Sempre serviu no 4º BPMI. Por relevantes serviços prestados recebeu Medalhas de Bronze,
Prata e Ouro, nos termo da Lei estadual 2248/1953. (Síntese feita por I.A.Bastos em indicação do vereador
Oswaldo de Oliveira).

JOSÉ GONÇALVES (rua) Filho de João Antonio Gonçalves e dona Gertrudes Gonçalves, ele nasceu em
5 de abril de 1905, em Capivari (SP). Foi casado com dona Ana Gamba Gonçalves e tiveram os filhos
Flávio Antonio, Geraldo, Fausto, Sérgio de Joaquim Roberto. Veio para Bauru em torno de 1914, trabalhou
como gráfico em quase todos os jornais de Bauru, iniciando com o do Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, depois
“Correio da Noroeste” de José Fernandes, “Folha do Povo” de Paulino Raphael e “Diário de Bauru”, de
Nicola Avallone Júnior. Foi ainda empregado da Tipografia Comercial, da TILIBRA e da Gráfica Ocean.
Faleceu em 26 de abril de 1980. (Síntese feita por I.A.Bastos em indicação do vereador Sérgio Roberto de
Moura Purini).

JOSÉ JORGE TAMIÃO (praça) Ele era natural de Urú (SP), filho de Gerciro Tamião e dona Lucy D.
Tamião. Com 22 anos, quando cursava o ensino colegial, foi colhido pela morte num passeio com moto, em
10 de dezembro de 1980. (Síntese feita por I.A. Bastos em indicação do vereador Giro Ishicava).

JOSÉ MONTILHA (rua) Ele nasceu em Granada (Espanha, filho de Santiago Montilha e dona Maria
Mingorance. Foi um dos primeiros imigrantes europeus a chegar em Bauru. Dedicou à lavoura, adquirindo
com o tempo a antiga Fazenda das Flores, de propriedade do Coronel Manoel Alves Seabra, local onde está
a Vila Seabra, córrego das flores, Rua Floresta, e da estrada que demandava ao sertão, hoje Rua Alves
Seabra. Com exceção do local onde se instalou o Supermercado Santo Antonio, seus herdeiros conservaram
parte da propriedade e nela José construiu as primeiras casas. Seus filhos, Maria, José Santiago e José
Montilha Martins, foram moradores daquela região.  Durante muito tempo José foi membro da antiga
Sociedade Espanhola, juntamente com seu pai e seu tio João. No início da década de 30 José foi nomeado
Inspetor de Quarteirão, função que exerceu durante muito tempo. Ele faleceu em 25 de julho de 1935.
(Síntese feita por I.A.Bastos em indicação do vereador Francisco Dal Médico).

JOSÉ ROBERTO DANTAS FERRAZ DO AMARAL (rua) Ele nasceu em Ribeirão Preto (SP), em 6 de
julho de 1931, filho de José Ferraz do Amaral e Bertha Dantas Ferraz do Amaral. Foi casado com dona
Gilda Cunha Ferraz do Amaral, e o casal teve os seguintes filhos: Vera, José Roberto Júnior e Fernando.
Chegando em Bauru, adquiriu o Posto de Gasolina o “Fino Trato”, ainda pertencente à sua família. Foi
advogadoatuante e também fundador do Clube de Aeromodelismo de Bauru, sendo dele conselheiro. Foi
conselheiro do  “Vela ao Vento Iate Clube”. Fundou e presidiu a Aprogas _ Associação dos Proprietários de
Postos de Gasolina de Bauru. Presidiu o Lions Clube  Sul, dele se afastando somente quando adoeceu.
Como Rádio Amador prestou excelentes serviços no auxílio a crianças e adolescentes de Estados distantes
que vinham tratar no Centrinho. Católico praticante e cursilhista, freqüentava a Paróquia de São Cristóvão.
Por prazer fabricava bascos e piscinas de fibra de vidro, cuja poeira prejudicou sua saúde, causando-lhe
insuficiência respiratória e, broncopneumonia. Faleceu em 26 de julho de 2010(síntese de exposição de
motivos de projeto de decreto legislativo de iniciativa do Vereador Luiz Carlos Bastazini)

JÚLIO SOARES XAVIER (praça) nome dado pelo vereador Sergio Roberto de Moura Purini ao líder
sindical ferroviário muito conhecido e estimado em nossa cidade.
Como localizar esses nomes no site do DAE? Clicar no campo “geoprocessamento” (em serviços), clicar
“histórias das ruas” Clicar no nome desejado e ele estará na tela, para fins de consulta.
NOMES DE LOGRADOUROS PÚBLICOS? Remeter para o e-mail caf1@camarabauru.sp.gov.br “Projeto
nomes  de logradouros públicos”. Praça D. Pedro II 1-50 a/c I. Bastos.  CEP 17.015-230 Bauru (SP)


