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PODER EXECUTIVO
Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Marcelo Araújo
Chefe de Gabinete Interino

LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 6.337, DE 02 DE ABRIL DE 2.013

P. 5.381/13 Ap. 1.116/11 (capa) Altera a redação do art. 3º da Lei nº 6.102, de 28 de julho de 2.011, que 
autorizou o Executivo a destinar uma área de terreno à ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APICULTORES 
MELIPONICULTORES E AMBIENTALISTAS - ABAMA em regime de concessão de direito real de uso.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 6.102, de 28 de julho de 2.011, fica alterado para a seguinte 

redação:
 “Art. 3º A concessionária obriga-se a concluir suas obras até janeiro de 2.014.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 02 de abril de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

PAULO ROBERTO FERRARI
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

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

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

LEI N° 6.338, DE 02 DE ABRIL DE 2.013
P. 5.729/13 (P. 579/13 – Emdurb) Autoriza o Poder Executivo a ceder o uso de bens móveis à Empresa 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB.
  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 ceder o uso dos bens móveis abaixo descritos e 

identificados, pelo prazo de 05 (cinco) anos, prorrogável por igual período, a critério 
da Administração:
I -  Um Caminhão AGRALE/8500 TCA, ano 2.006, cor branca, placas DBA 

2281, patrimônio nº 63.128, avaliado em R$ 104.000,00 (cento e quatro mil 
reais) em regular estado de conservação;

II -  Um Caminhão FORD/CARGO 712, ano 2.010, cor branca, placas EGI 9003, 
patrimônio nº 87.433, avaliado em R$ 100.400,00 (cem mil e quatrocentos 
reais) em bom estado de conservação;

III -  Um Caminhão FORD/CARGO 712, ano 2.010, cor prata, placas EGI 9002, 
patrimônio nº 87.432, avaliado em R$ 100.400,00 (cem mil e quatrocentos 
reais) em bom estado de conservação;

IV -  Um Caminhão FORD/CARGO 712, ano 2.010, cor branca, placas EGI 9001, 
patrimônio nº 87.431, avaliado em R$ 100.400,00 (cem mil e quatrocentos 
reais) em bom estado de conservação.

Art. 2º Os bens públicos descritos no artigo 1º serão utilizados exclusivamente para a 

execução dos serviços de coleta seletiva de lixo.
Art. 3° Fica a cessionária obrigada a efetuar os procedimentos administrativos relacionados 

com o licenciamento dos veículos, devendo arcar com todas as despesas decorrentes 
dos impostos, seguros, manutenção dos veículos, cobertura de franquia, indenização 
a terceiros e multas.

Art. 4º Fica a cessionária autorizada a tomar posse dos bens a partir da publicação desta lei 
para que possa alcançar as finalidades aqui enunciadas.

Art. 5º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 02 de abril de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

VALCIRLEI GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE

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

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO N° 12.105, DE 01 DE ABRIL DE 2.013
P. 16.097/13 Concede reajuste aos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru e,
CONSIDERANDO que o art. 1º da Lei Municipal n° 5.533, de 28 de dezembro de 2.007, fixa o 

subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais;
CONSIDERANDO que o art. 2º da Lei Municipal n° 5.533, de 28 de dezembro de 2.007, estabelece 

que os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais 
serão reajustados na mesma época que houver alteração nos vencimentos dos 
servidores públicos municipais, com aplicação do mesmo índice de reajuste 
concedido a esses servidores;

CONSIDERANDO que o § 1º do art. 2º da Lei Municipal n° 5.533, de 28 de dezembro de 2.007, 
determina que o reajuste dos subsídios será aplicado mediante decreto, 
baseando-se na Lei Municipal, que concedeu o aumento aos servidores públicos 
municipais;

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 6.334, de 01 de abril de 2.013 que reajustou as escalas 
salariais de vencimentos dos servidores públicos municipais em 6,31% (seis 
inteiros e trinta e um décimos por cento),

D E C R E T A
Art. 1º Os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais 

previstos no art. 1º da Lei Municipal n° 5.533, de 28 de dezembro de 2.007, 
ficam reajustados em 6,31% (seis inteiros e trinta e um décimos por cento).

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
1º de março de 2.013.

 Bauru, 01 de abril de 2.013.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL
MAURÍCIO PONTES PORTO

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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 12.106, DE 03 DE ABRIL DE 2.013
P. 25.219/12 (P. 5.309/12 – DAE) Declara de utilidade pública para fins de instituição de servidão de 
passagem e para desapropriação em áreas pertencentes a ESPÓLIO DE FOZI JOSÉ JORGE, a ser 
promovida pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE.

DECRETOS MUNICIPAIS
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  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, mais o que consta no Processo Administrativo nº 
5.309/2012 - DAE,

D E C R E T A
Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação e instituição de 

servidão de passagem a ser promovida pelo Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru - DAE, por via amigável ou judicial, as áreas com as seguintes descrições:
I -  Uma área de forma irregular com 2.366,38m², destacada da matrícula nº 

15.484 do 1º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru - SP, que 
consta pertencer a Espólio de Fozi José Jorge. A área de desapropriação 
tem início no ponto 2, localizado distante 1.050,00m, da margem esquerda 
do Córrego Água da Ressaca em direção ao espigão, confrontando pela 
esquerda com Djalma de Oliveira, deste segue em linha reta em direção 
ao espigão até encontrar o ponto A, localizado no canto da cerca, deste 
deflete à direita com ângulo de 71º11’02” por uma distância de 50,00m 
confrontando com Plínio Ferraz ou sucessores até encontrar o ponto B, deste 
deflete à direita com ângulo de 108º48’58” por uma distância de 50,00m 
confrontando à esquerda com área remanescente de Espólio de Fozi José 
Jorge, matrícula n° 15.484 do 1º CRI de Bauru - SP até encontrar o ponto 
C, deste deflete à direita com ângulo de 71º11’02” por uma distância de 
43,66m confrontando à esquerda com área remanescente de Espólio de Fozi 
José Jorge, matrícula n° 15.484 do 1º CRI de Bauru SP até encontrar o 
ponto D, deste segue linha reta por uma distância de 6,34m confrontando à 
esquerda com a faixa de servidão dentro da área remanescente de Espólio de 
Fozi José Jorge, matrícula n° 15.484 do 1º CRI de Bauru - SP até encontrar o 
ponto 2, encerrando o perímetro de desapropriação com área de 2.366,38m².

II -  Uma área de forma irregular com 6.066,54m², destacada da matrícula nº 
15.484 do 1º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru - SP, que 
consta pertencer a Espólio de Fozi José Jorge. A faixa de servidão tem início 
no ponto 1, localizado no canto esquerdo da cerca e lado direito da estrada 
municipal, sentido centro bairro, distante 37,70m da margem esquerda do 
Córrego Água da Ressaca, deste segue em linha reta por uma distância de 
1.012,30m, sentido ao espigão, confrontando pela esquerda com Djalma 
de Oliveira, até encontrar o ponto 2, deste deflete à direita com ângulo de 
71º11’02” por uma distância de 6,34m confrontando à esquerda com área 
remanescente de Espólio de Fozi José Jorge, matrícula n° 15.484 do 1º CRI 
de Bauru - SP até encontrar o ponto 3, deste deflete à direita com ângulo de 
108º48’58” por uma distância de 1.009,88m confrontando à esquerda com 
área remanescente de Espólio de Fozi José Jorge, matrícula n° 15.484 do 1º 
CRI de Bauru - SP até encontrar o ponto 4, deste deflete à direita com ângulo 
de 93º30’39”, por uma distância de 6,01m confrontando à esquerda com a 
estrada municipal até encontrar o ponto 1, encerrando a faixa de servidão de 
passagem com área de 6.066,54m². 

Art. 2º As áreas descritas nos incisos I e II do artigo 1º deste, destinam-se, respectivamente, 
à desapropriação para instalação de poço profundo e à instituição de servidão de 
passagem para a instalação de adutora de abastecimento de água proveniente do poço 
retro mencionado.

Art. 3º 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 e ulteriores alterações.

Art. 4º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta dos recursos 
próprios orçamentários do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 03 de abril de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

PAULO ROBERTO FERRARI
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

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

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 12.108, DE 05 DE ABRIL DE 2.013
P. 17.238/13 (P. 1.658/13 – EMDURB)    Fixa os valores das tarifas do Sistema de Transporte Coletivo 
Urbano do Município.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru e art. 25 da Lei Municipal nº 4.035, de 11 
de março de 1.996;

CONSIDERANDO  o parecer exarado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Bauru - EMDURB,

D E C R E T A
Art. 1º  Fica definido o valor das tarifas do Sistema de Transporte Coletivo Urbano no 

Município de Bauru, nos seguintes termos:
a) R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos) para tarifa básica com pagamento
  em cartão;
b) R$ 0,70 (setenta centavos) para tarifa integração com pagamento em 
  cartão;
c) Será concedida uma redução tarifária de 25% (vinte e cinco por cento) aos 

estudantes de 1º e 2º Grau e Ensino Superior, ampliando a faixa etária de 
menores de 18 anos para menores de 35 anos;

d) Será concedido um Bônus de 10% (dez por cento) no entrepico, nos 
horários das 09h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30 de Segunda a Sábado, 
para os usuários que utilizarem cartões cadastrados, com produtos Vale-
Transporte ou Comum, bem como suas respectivas integrações, sendo 
que estes benefícios não serão concedidos nos domingos e feriados. Os 
Cartões Avulsos (pré-carregados) e Cartões de Estudantes não terão o 
bônus;

e)  A ampliação dos benefícios concedidos na letra “c”, redução tarifária de 
25% (vinte e cinco por cento) aos estudantes com idade superior a 18 anos 
e inferior a 25 anos de idade, e para estudantes de ensino superior com até 
35 anos, bem como o benefício descrito na letra “d”, Bônus de 10% (dez 
por cento) aos usuários que utilizarem o serviço de transporte coletivo 
nas faixas horárias do entrepico, serão suportados por liberalidade, 
pelas concessionárias do sistema, conforme constante no processo 
administrativo nº 16.929/12.

Art. 2º  Fica definido o valor de R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos) para pagamento da 
tarifa básica em espécie.

Art. 3º  Este decreto entra em vigor a partir do dia 06 de maio de 2.013.
 Bauru, 05 de abril de 2.013.

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.
ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETO   DE   LEI   N°   30/13
P. 13.685/13 Institui a Semana Municipal do Hip-Hop, a ser realizada anualmente, no mês de 
novembro, que passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município de Bauru, e dá outras 
providências.
 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 instituída a Semana Municipal do Hip-Hop, a ser realizada anualmente, no mês 

de Novembro.
Parágrafo único.  O Evento passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município de Bauru.
Art. 2º Durante a Semana Municipal do Hip-Hop, serão promovidas ações de divulgação, 

formação e capacitação, ligadas às modalidades artísticas características do 
movimento “hip-hop”, como o “breaking”, o grafite, o “rap”, o “dj”, além de 
atividades que visem a discussão, a troca e o debate de ideias relativas às políticas 
públicas para a juventude.

Art. 3º As atividades realizadas durante a Semana Municipal do Hip-Hop ocorrerão 
em próprios municipais destinados a essas atividades ou adequados ao seu 
desenvolvimento ou ainda em prédios particulares que apresentem as mesmas 
condições.

Art. 4º A comissão organizadora será responsável pela elaboração do calendário de 
atividades, assim como todos os demais trâmites necessários para a realização do 
evento. 

§ 1º A comissão organizadora da Semana Municipal do Hip-Hop de Bauru será constituída 
pelo(a):
I –  Executivo Municipal, mediante representantes das seguintes Secretarias:

a) Secretaria Municipal de Cultura;

PROJETOS DE LEI 
Enviados à Câmara Municipal
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b) Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL;
c) Secretaria Municipal da Educação.

II –  Sociedade civil, mediante representantes do Movimento Hip-Hop 
organizado e Movimentos Culturais relacionados.

§ 2º Os representantes da sociedade civil serão indicados por entidades ligadas ao 
movimento Hip-Hop, após convocação do poder público pela imprensa oficial.

§ 3° Na hipótese da Prefeitura Municipal não promover a convocação da Semana 
Municipal do Hip-Hop até a segunda quinzena de outubro, as entidades ligadas 
ao referido movimento estarão legitimadas para iniciarem os procedimentos de 
organização do evento, os quais contarão com o apoio do Poder Público. 

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

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
02, abril, 2.013

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores,
 Apresentamos a Esta Augusta Casa de Leis o Projeto de Lei que Institui a Semana 
Municipal do Hip-Hop, a ser realizada anualmente, no mês de novembro, que passa a integrar o Calendário 
Oficial de Eventos do Município de Bauru, e dá outras providências.
 O Hip-Hop é uma expressão cultural surgida nos anos de 1.970 nos Estados Unidos 
entre a juventude negra e pobre das periferias das grandes cidades, primeiramente na cidade de Nova 
Yorque, no bairro do Bronx. Logo o estilo, que envolve o Rap, o BreakDance e a escrita do grafite, 
conquistou também as periferias de toda a América Latina, chegando ao Brasil já na década seguinte, em 
1.980.
 Em Bauru o movimento existe desde os anos de 1.990, tendo vários artistas locais 
reunidos em torno do Hip-Hop, quais sejam, os cantores e compositores de Rap, os grafiteiros, os dançarinos 
de BreakDance, os Dj’s e os outros milhares de admiradores do estilo, espalhados pelos mais diversos 
bairros de nossa cidade, concentrados, entretanto, naqueles mais periféricos.
 Pelo esforço dos militantes do movimento Hip-Hop, realizou-se em 2.011 a primeira 
semana de Hip-Hop em Bauru. Evento que reuniu milhares de jovens e adultos em torno dessa cultura, com 
shows, oficinas culturais, saraus de poesias e outras atividades. Entre as atrações, nomes nacionalmente 
conhecidos do Hip-Hop se apresentaram em nossa cidade. O sucesso foi tanto que houve participação de 
pessoas de outras cidades da região, confirmando Bauru como um polo regional aglutinador da Cultura 
Hip-Hop.
 Este mesmo empenho fora observado em 2.012, na preparação da II Semana de Hip-
Hop em Bauru, realizada de 12 a 18 de novembro. Os organizadores, contando com o apoio dos diversos 
segmentos desta expressão artística, com entidades privadas e poder público, apresentaram ao público uma 
variedade de atrações e oficinas culturais.
 Agora o movimento quer dar mais um grande passo na afirmação de sua importância 
no meio cultural e artístico da cidade, instituindo a Semana Municipal do Hip-Hop. A inserção desta semana 
no calendário oficial do município irá proporcionar uma visibilidade maior ao movimento, contribuindo 
para a promoção daqueles que se reconhecem e se expressão através desse segmento.
 Cita-se que a vinculação da Semana do Hip-Hop ao mês da Consciência Negra 
é um distintivo que qualifica as discussões em torno do combate ao racismo e a discriminação. Assim 
sendo, temos os elementos necessários para que o sucesso obtido nas duas primeiras semanas do Hip-Hop 
em Bauru seja repetido, construindo assim uma sociedade democrática e plural em suas manifestações 
culturais.

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

Atenciosas saudações,
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 742/13 - PROCESSO N° 5.729/13 (P. 579/13 – Emdurb) – CEDENTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CESSIONÁRIA: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB – OBJETO: O CEDENTE confere à CESSIONÁRIA o 
uso dos bens móveis de sua propriedade, correspondente a um Caminhão Agrale/8.500 TCA, ano 2.006, 
placas DBA 2281, patrimônio nº 63.128, avaliado em R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais); um 
Caminhão Ford/Cargo 712, ano 2.010, placas EGI 9003, patrimônio 87.433, avaliado em R$ 100.400,00 
(cem mil e quatrocentos reais); um Caminhão Ford/Cargo 712, ano 2.010, placas EGI 9002, patrimônio 
87.432, avaliado em R$ 100.400,00 (cem mil e quatrocentos reais); um Caminhão Ford/Cargo 712, ano 
2.010, placas EGI 9001, patrimônio 87.431, avaliado em R$ 100.400,00 (cem mil e quatrocentos reais). – 
PRAZO: 05 anos – DATA: 02/04/13, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1.993.

EXTRATOS 

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Richard Vendramini

Secretário
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

TRANSFERÊNCIA: A partir de 23/03/2013, portaria nº 581/2013, transfere, a pedido, a servidora 
SONIA VIANA GONCALVES, matrícula nº 23.010, RG nº 12.329.701, Assistente de Serviços na Escola 
- Merendeira, da Secretaria Municipal da Saúde para a Secretaria Municipal de Educação, conforme 
protocolo/e-doc nº 52.854/2011.

EXONERAÇÃO: A partir 08/04/2013, portaria nº 582/2013, exonera MARIA APARECIDA ALVES 
DOS SANTOS, RG nº 25.442.386-3, matrícula nº 30.494, do cargo em comissão de Assistente de 
Secretaria, da Secretaria Municipal de Cultura.

CESSA OS EFEITOS: A partir de 08/04/2013, portaria 583/2013, cessa os efeitos da portaria nº 
1.336/2012, que concedeu licença sem vencimentos ao servidor MARCELO DE MOURA TELLES, RG 
nº 24.670.462-7, matrícula nº 21.003, Assistente em Gestão Administrativa e Serviços - Vigia, lotado no 
Gabinete do Prefeito, conforme protocolo/e-doc nº 13.077/2013.

DESIGNAÇÕES: A partir 06/04/2013, portaria nº 584/2013, designa a servidora GEOVANA CRISTINA 
ARANTES DE SOUZA, RG nº 44.169.148-1, matrícula nº 30.383, Agente em Gestão Administrativa e 
Serviços – Auxiliar de Administração, para exercer a função de confiança de Chefe de Seção de Expediente, 
do Departamento de Administração de Materiais, da Secretaria Municipal de Administração, conforme 
protocolo/e-doc nº 20.649/2013. De acordo com o disposto no artigo 15, § 1º, do decreto nº 11.852/2012, 
não haverá suspensão do cômputo do período de estágio probatório, uma vez que realiza as seguintes 
funções essenciais do cargo efetivo:
- Auxiliar na organização e no controle administrativo das secretarias e órgão municipais;
- Prestar serviços de atendimento ao público.

A partir 06/04/2013, portaria nº 585/2013, designa a servidora ANA ROBERTA PESSIN, RG nº 33.808.302-
9, matrícula nº 30.364, Agente em Gestão Administrativa e Serviços – Auxiliar de Administração, para 
exercer a função de confiança de Chefe de Seção de Gestão Financeira, do Departamento de Administração 
de Materiais, da Secretaria Municipal de Administração, conforme protocolo/e-doc nº 20.649/2013. De 
acordo com o disposto no artigo 15, § 1º, do decreto nº 11.852/2012, não haverá suspensão do cômputo do 
período de estágio probatório, uma vez que realiza as seguintes funções essenciais do cargo efetivo:
- Auxiliar na organização e no controle administrativo das secretarias e órgão municipais;
- Prestar serviços de atendimento ao público.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO

PORTARIA Nº 573/2013: 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 
no Diário Oficial nº 2230, a PORTARIA N.º 417/2013 que nomeou  o (a) Sr(a). MARCIO FABIANO 
MISSON, portador (a) do RG n.º 11760417, classificação 104º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA”, EM RAZÃO DE 
DESISTÊNCIA EM 01/04/2013.

PORTARIA Nº 574/2013: 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 
no Diário Oficial nº 2230, a PORTARIA N.º 422/2013 que nomeou  o (a) Sr(a). BIANCA HARA 
MORTAGAUA MANTOVANI, portador (a) do RG n.º 462511376, classificação 3º lugar, no cargo 
efetivo de “ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO - ARTE”, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA 
EM 25/03/2013.

PORTARIA Nº 575/2013: 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 no 
Diário Oficial nº 2230, a PORTARIA N.º 502/2013 que nomeou  o (a) Sr(a). MARIA CLARA KAWANO 
SILVA, portador (a) do RG n.º 102741925, classificação 51º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE”, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EM 26/03/2013.

PORTARIA Nº 576/2013: 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 
no Diário Oficial nº 2230, a PORTARIA N.º 515/2013 que nomeou  o (a) Sr(a). CINTHIA REGINA 
MOREIRA, portador (a) do RG n.º 231090973, classificação 46º lugar, no cargo efetivo de “ASSISTENTE 
DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA”, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EM 27/03/2013.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os candidatos relacionados abaixo deverão comparecer no 
Departamento de Recursos Humanos, situado na Praça das Cerejeiras 1-59, Vila Noemi, 2º Andar, no dia e 
horário indicado, com os documentos (ORIGINAIS) relacionados no ANEXO I.
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O Diretor do Departamento de Administração de Pessoal, em conformidade com o disposto no decreto 
municipal 6664 de 22 de julho de 1993 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, 
expede:

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 577/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 2230 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 
30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MARIA APARECIDA CARVALHO CRUZ NOGUEIRA 
portador do RG 13.502.812, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 56º lugar, no concurso 
público para ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, edital nº 37/2011 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 08/04/2013 ÀS 8H00MIN.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 578/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE- MOTORISTA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2230 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) DANIEL DOS SANTOS ANDRADE portador do RG 
25.697.450-0, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 107º lugar, no concurso público para 
AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE- MOTORISTA, edital nº 
05/2009 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 08/04/2013 ÀS 8H30MIN.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 579/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 2230 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) SIMONE DE CASSIA CORREA PEREIRA portador do RG 23.880.985-
7, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 61º lugar, no concurso público para AGENTE 
EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, edital nº 04/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 08/04/2013 ÀS 9H30MIN.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 580/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO - ARTE, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 2230 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) RAISA ARIANE BONANI portador do RG 46.295.665-9, em virtude do (a) mesmo 
(a) haver se classificado em 4º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 6º AO 9º 
ANO - ARTE, edital nº 57/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 08/04/2013 ÀS 10H00MIN.

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. CTPS (Carteira de Trabalho) 
2. Cartão ou Extrato do PIS/PASEP, com Estado Civil atualizado e verificar junto a CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL ou BANCO DO BRASIL, se existe o cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, 
caso exista dois números deverá solicitar a regularização para um único número. É importante que 
todos os dados cadastrais do candidato estejam atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL) ou PASEP (BANCO DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do 
documento junto ao Recursos Humanos desta Prefeitura, para evitar problemas futuros. 
3. Certidão de nascimento atualizada (caso não esteja legível) ou de casamento;
4. Título de eleitor (com estado civil atualizado), com comprovantes da última votação (2012);
5. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente);
6. RG e CPF (com estado civil atualizado); 
7. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br);
8. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados)
9. Registro e anuidade para os cargos que possuem registros em seus respectivos conselhos; 
10. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
11. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
12. Uma foto 3x4 atualizada;
13. Comprovação de Endereço;
14. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem à acumulação (para fins de 
análise do acúmulo e de compatibilidade de horários quando for o caso);
15. Declaração de boa conduta se for (ou foi nos últimos cinco anos) servidor público, em qualquer esfera 
ou autarquia dos poderes Executivo, Legislativo e judiciário.
16. Comprovante de Situação Cadastral do CPF 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp)

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

PALESTRA: “A DIALÉTICA DA GLOBALIZAÇÃO E A ECONOMIA PARA A VIDA”
Serão abordados os seguintes temas: A Economia, a Globalização e o Consumo: Apresentar os 
fundamentos e discutir os conceitos da Economia e da introdução das variáveis ambientais e sociais na 
postura da sociedade sob o foco da Economia Globalizada e Regional.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 10/04/2013 – 08h30      
Carga horária: 01 hora
Vagas: 100
Local: Ernesto Monte
Palestrante: Osvaldo Contador Junior
Inscrições: das 8h do dia 29/03/2013 as 12h do dia 08/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES qUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “OLHAR VERDE – OS PILARES DA RIO + 20 – SEQUESTRO DE CARBONO ”
Serão abordados os seguintes temas: O mercado de carbono como forma simultânea de geração de lucros 
e preservação ambiental. 
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos 
cargos de Biólogo, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Florestal, Zootecnista, 
Agente de Proteção Ambiental, Técnico Agrícola, Guarda-Parque e Jardineiro. 
Data e horário: 10/04/2013 – 14h      
Carga horária: 03 horas 
Vagas: 100
Local: OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 21ª Subseção de Bauru, Av. Nações Unidas 30-30
Palestrante: Sirlei Sebastiana Polidoro Campos
Inscrições: das 8h do dia 01/04/2013 as 12h do dia 09/04/2013,  no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES qUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “CULTURA E SOCIEDADE... COMO ACONTECE ESSA RELAÇÃO?. .QUEM 
SOMOS NóS”

Serão abordados os seguintes temas: Sociedade do Conhecimento? Cultura para o trabalho? As relações 
capitalistas e o trabalhador...Quais são os desafios do trabalhador na Modernidade? Quais as relações do 
“sucesso no trabalho” com a aquisição do Conhecimento? Ser humano: aprendizagem e desenvolvimento.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos enquadrados na Lei n° 5975/10. 
Datas e horários:  11/04/2013 – 14h       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Griselda Luiza Purini
Inscrições: das 8h do dia 27/03/2013 as 12h do dia 09/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES qUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “A IMPORTÂNCIA DO SERVIDOR PARA COMBATER O DESPERDÍCIO DE 
MATERIAIS E PRODUTOS QUE SÃO UTILIZADOS EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS”

Serão abordados os seguintes temas: questões práticas que podem ser aplicadas dentro de ambientes 
diversos, promovendo a sustentabilidade ambiental, econômica e social, tendo como foco a formação de 
uma sociedade consciente. 
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 15/04/2013 – 08h30       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 150
Local: Auditório do prédio Pioneiro da ITE – Praça 9 de julho nº1-51
Palestrante: Sidnei Rodrigues
Inscrições: das 8h do dia 01/04/2013 as 12h do dia 12/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES qUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

PALESTRA : “TRANSTORNOS ANSIOSOS”
Serão abordados os seguintes temas: O que são Transtornos de Ansiedade. Principais categorias 
diagnósticas e manifestações clínicas. Tratamento farmacológico e outras abordagens terapêuticas.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos de Analista de Recursos Humanos, Assistente Social, Psicólogo e Agente Social 
enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário:  16/04/2013 - das 13h30 as 17h30       
Carga horária: 04 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Adelia Ferraz Daher Miranda
Inscrições: das 8h do dia 01/04/2013 as 12h do dia 12/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES qUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

PALESTRA : “PREVENÇÃO GINECOLÓGICA”
Serão abordados os seguintes temas: As fases da vida da mulher (da criança à idosa); alertas sobre as 
prevenções de cada idade; a necessidade da informação prévia como método de promoção da saúde.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.
Data e horário:  22/04/2013 – 08h30       
Carga horária: 01 hora 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Alberto Segalla Junior
Inscrições: das 8h do dia 08/04/2013 as 12h do dia 18/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
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Matrícula –  selecione o curso  e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES qUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

PALESTRA : “CUIDADOS POSTURAIS NA ROTINA DIÁRIA COMO FORMA DE 
PREVENÇÃO E QUALIDADE DE VIDA”

Serão abordados os seguintes temas: Postura correta e déficits adquirido. Vícios posturais X patologia 
músculo-esquelética. Fatores de risco posturais e os cuidados com seus captores: olhos, pés, boca. Orientação 
de postura adequada no trabalho e atividades diárias. Orientação de exercícios básicos preventivos e tipos 
de tratamento para problemas ja instalados. 
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.
Data e horário:  23/04/2013 –  14h30       
Carga horária: 01 hora e 30 minutos
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Sarah Boaventura de Araujo e Silva

Inscrições: das 8h do dia 08/04/2013 as 12h do dia 19/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES qUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

PALESTRA : “BREVES APONTAMENTOS SOBRE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA”

Serão abordados os seguintes temas: 1 - ATOS ADMINISTRATIVOS - 1.1 - Noções básicas; 1.2 - 
Validade; 1.3 - Eficácia; 1.4 - Legitimidade; 1.5 - Nulidade; 1.6 - Direito da Administração Pública rever 
seus atos; 1.7 - Revisão pelo Judiciário. 2 - PRINCÍPIOS  - 2.1 - Da Legalidade; 2.2 - Da Moralidade; 
2.3 - Da Supremacia do interesse público; 2.4 - Da isonomia; 2.5 - Da motivação;  2.6 - Da Eficiência; 
2.7 - Da Finalidade; 2.8 - Da Publicidade e  Transparência; 2.9 - Responsabilidade. 3 - APONTAMENTOS 
PRÁTICOS
As inscrição estarão abertas no 1° período para os cargos de: Administrador, Agente de Administração, 
Analista de Organização e Métodos, Analista de Recursos Humanos, Assistente Social, Auditor 
Fiscal Tributário, Auxiliar de Administração, Contador, Economista, Fiscal de Posturas Municipais, 
Paralegal, Procurador Jurídico, Psicólogo, Técnico de Administração, Técnico de Contabilidade, 
Técnico de Gestão de Convênios, Técnico de Recursos Humanos, Técnico Orçamentário e Técnico 
Tributário, os quais poderão aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação 
Profissional; e no 2° período para os demais cargos.  
Datas e horários: 25/04/2013 - 8h30
Vagas: 150
Local: E.E. Ernesto Monte
Palestrante: Yeda Costa Fernandes da Silva
Inscrições: das 8h do dia 10/04/2013 as 12h do dia 23/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES qUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

PALESTRA : “O DIREITO DE INFORMAÇÃO E O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA”
Serão abordados os seguintes temas: O direito de informação e a concorrência de direitos fundamentais. 
O direito de informação. O direito de informar. O direito de se informar. O direito de ser informado. 
Observações em relação à  LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011,  que regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da 
Constituição Federal.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos enquadrados na Lei n° 5975/10. 
Data e horário:  26/04/2013 - 15:30h 
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 150
Local: E. E. Ernesto Monte
Palestrante: Tatiana Stroppa
Inscrições: das 8h do dia 12/04/2013 as 12h do dia 24/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES qUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

PALESTRA : “STRESS E SÍNDROME DE BOURNOUT”
Serão abordados os seguintes temas: O que é Stress, o que é Síndrome de Bournout. Como diferenciar , 
como abordar. Possibilidades de Tratamento.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos de Analista de Recursos Humanos, Assistente Social, Psicólogo e Agente Social, 
enquadrados na Lei 5975/10. 
Datas e horários: 29/04/2013 - 8h
Carga horária: 04 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Adelia Ferraz Daher Miranda
Inscrições: das 8h do dia 16/04/2013 as 12h do dia 26/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES qUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

CURSO DE ESPANHOL – MÓDULO I
Serão abordados os seguintes temas: Introdução à linguagem oral e escrita. Leitura e compreensão de 
textos orais e escritos especialmente de gênero descritivo. Formação do vocabulário básico priorizando a 
lexicografia contrastiva, expressões mais comuns, gramática básica. Aspectos elementares da cultura dos 
países hispanofalantes. 
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos de: Agente Cultural, Bibliotecário, Agente de Turismo, Engenheiro Elétrico, 
Engenheiro Mecânico e Relações Públicas.
Datas e horários: 09/04, 16/04, 23/04, 30/04, 07/05, 14/05, 21/05, 28/05, 04/06, 11/06 das 19h30 as 21h30
Carga horária: 20 horas 
Local: NAPEM, Av. Duque de Caxias, 11-38
Responsável: Nivaldo Aranda
Inscrições: das 8h do dia 25/03/2013 as 12h do dia 08/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matrícula.
OBS: OS SERVIDORES qUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA
Serão abordados os seguintes temas:  1. Introdução - 2. História - 3. Hardware e periféricos (3.1. 
Processador, 3.2. Memória RAM, 3.3. Placa-mãe, 3.4. Gabinete, 3.5. Disco rígido, 3.6. Impressoras, 3.7. 
Scanners) - 4. Procedimentos básicos (4.1. Ligar o microcomputador, 4.2. Desligar o microcomputador) - 5. 
Ambiente de trabalho (5.1. Mouse, 5.2. Teclado, 5.3. Senha de acesso, 5.4. Windows, 5.5. Menu iniciar, 
5.6. Ícone, 5.7. Barra de ferramentas, 5.8. Área de trabalho, 5.9. Proteção de tela, 5.10. Windows Explorer, 
5.11. Lixeira, 5.12. Painel de controle) - 6. Aplicativos, intranet e internet (6.1. Aplicativos, 6.2. Intranet, 
6.3. Internet, 6.4. E-mail, 6.5. Redes e mídias sociais, 6.6. Editores de textos, 6.7. Planilhas de cálculos, 
6.8. Geradores de apresentação).
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e  poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos enquadrado na Lei 5975/10. 
Datas e horários: 05/04, 12/04, 19/04, 26/04, 03/05, 10/05, 17/05, 24/05, 07/06, 14/06 das 14h as 17h
Carga horária: 30 horas 
Local: Faculdade Anhanguera (Laboratório de Informática)
Responsável: David José Françoso
Inscrições: das 8h do dia 25/03/2013 as 12h do dia 03/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matrícula.
OBS: OS SERVIDORES qUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

CURSO DE PORTUGUÊS – MÓDULO I
Serão abordados os seguintes temas: Estudo dos erros mais frequentes na fala e escrita. Problemas de 
concordância, redundâncias, usos de pronomes, singular e plural, nova ortografia, palavras e expressões 
mal-usadas, questões diversas. Leitura e interpretação de textos.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos enquadrado na Lei 5975/10. 
Datas e horários: 04/04, 11/04, 18/04, 25/04, 02/05, 09/05, 16/05, 23/05, 06/06, 13/06 das 08h30 as 10h30
Carga horária: 20 horas 
Local: NAPEM, Av. Duque de Caxias, 11-38
Responsável: Nivaldo Aranda
Inscrições: das 8h do dia 25/03/2013 as 12h do dia 02/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matrícula.
OBS: OS SERVIDORES qUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

CURSO DE PORTUGUÊS – MÓDULO II
Serão abordados os seguintes temas: Morfologia da língua portuguesa, sintaxe, pontuação, figuras de 
linguagem, redação oficial (e-mail, ofício, circular e carta). Leitura e interpretação de textos.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional (PQP) os servidores 
lotados nos cargos enquadrado na Lei 5975/10. 
Datas e horários: 05/04, 12/04, 19/04, 26/04, 03/05, 10/05, 17/05, 24/05, 07/06, 14/06 das 08h30 as 10h30
Carga horária: 20 horas 
Local: NAPEM, Av. Duque de Caxias, 11-38
Responsável: Nivaldo Aranda
Inscrições: das 8h do dia 25/03/2013 as 12h do dia 03/04/2013, no site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula –  selecione o curso  e clique em matrícula.
OBS: OS SERVIDORES qUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO à 
CERTIFICADO.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1.183/10 - PROCESSO Nº 4.399/95 - 
CONVENENTE: Município de Bauru - CONVENIADA: A.S. DE LIMA & CIA. LTDA - ME - 
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 26 de maio de 2.013 a 26 de maio de 
2.014.” – ASSINATURA: 28/03/13, conforme parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 
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Darlene Martin Tendolo
Secretária

Secretaria do Bem-Estar Social

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.638/12 – PROCESSO Nº 15.379/10  – 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: E.A.R. CONSTRUÇÕES E 
INSTALAÇÕES LTDA - OBJETO: As partes resolvem alterar o item 1.2 da cláusula primeira do contrato, 
para acrescer mais 03 (três) meses de vigência ao prazo do contrato anteriormente firmado, passando de 
18 (dezoito) meses para 21 (vinte e um) meses, sendo que referido item passa a ter a seguinte redação: 
“1.2.O contrato terá vigência pelo prazo de 21 (vinte e um) meses, a contar da sua assinatura, podendo 
ser prorrogado caso haja interesse das partes.” Resolvem, ainda, alterar o item 2.1 da cláusula segunda, 
para acrescer mais 120 (cento e vinte) dias, ao prazo de execução do objeto do contrato anteriormente 
firmado, passando de 150 (cento e cinquenta) dias para 270 (duzentos e setenta) dias, com fundamento no 
artigo 57, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, sendo que referido item passa a ter a seguinte 
redação: “2.1. O prazo para início das obras e dos serviços será de 3 (três) dias corridos, contados a partir 
da expedição da “Ordem de Serviço” pela Secretaria Municipal de Obras, acompanhada da autorização 
expressa da Caixa Econômica Federal e o de conclusão será de até 270 (duzentos e setenta) dias.”. - 
ASSINATURA: 21/02/13.

EXTRATOS 

Secretaria de Cultura
Elson Reis
Secretário

PORTARIA Nº 015/2013 
Divulga a Análise Documental 

Programa Municipal de Estímulo à Cultura - Edital 2012
O Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Edital 2012, 
de 22 de setembro de 2012 

DIVULGA
Após a abertura dos envelopes nº 1 - “DOCUMENTAÇÃO” e nº 2 - “PROJETO” referentes ao Programa 
Municipal de Estímulo à Cultura - Edital 2012,  portaria nº 51, publicado em 22 de setembro de 2012 no 
D.O. do município, foram confirmados o número de projetos inscritos para esse edital,  33 (trinta e três) 
, 23 (vinte e três) proponentes de pessoa física e 10 (dez) proponentes de pessoa jurídica. Analisados 
os documentos apresentados,  foram HABILITADOS para a avaliação da Comissão Julgadora os 
seguintes proponentes/projetos:

Inscrição Nº Proponente Projeto
01 Bruna Rodrigues Machado “Kikikoi”
02 Lucas Mateus Soares de Lima “Anime Union 2013”

03 Viviane Scarabelo “Arte e Cultura como instrumento facilitador - 
Direitos da Criança e do Adolescente”

04 Reinaldo Mariano Pinto “Luiz Guilherme e Adriano”
05 Sociedade Amigos da Cultura “Palco Literário”
06 André Turtelli Poles “Aconteceu com um amigo de um amigo meu”
09 Artur Faleiros Neves “Residência Cultural Enxame”
11 Louise  Akemi Iza Trindade “Cine Ouro Verde”
13 Lidiane Marques “E nunca mais foi visto: uma atriz em pesquisa

18 Thiago de Carvalho Alves 
Neves “Festinbau”

19 Merene Caroline Lobato “Musical: “Galpão das Ilusões”
20 Renato Crisóstomo “Tem Folclore na Floresta”
21 Comunidade Bom Pastor “Customizando a Vida”
24 ATB “Histórias da Ferrovia em Bauru”
25 Alexandre Branco Borges “Bauru em cena”
28 Juarez Tadeu de Paula Xavier “E-colab: Cobertura Colaborativa de Bauru”
29 Giselle Pertinhes “Magia e Movimento - Bonecos Gigantes”
30 ATB “MEDEIA”

E, ainda relativamente aos inscritos, foram INABILITADOS para a avaliação da Comissão Julgadora 
os seguintes proponentes/projetos, pela falta da documentação descrita a seguir:

Inscrição Nº Proponente Projeto

07 Creche Rainha da Paz
Conforme Edital,  Item II - 5.1.1, i)

”Contação e Ritmo – Integração Social”
Não apresentou o Relatório de Atividades da 
Associação

08 Fernando Lopes Monteiro
Conforme Edital, Item II – 5.1.2, f)

”Casimiro”
Não apresentou Comprovante de Residência

10
Cine Clube Aldire Pereira Guedes
Conforme Edital,  Item II - 5.1.1, 
e) e i)

”Semana do Audiovisual”
Não apresentou a prova da Diretoria em exercício 
e o Relatório de Atividades da Associação

12 Leandro Rogério Miguel
Conforme Edital, Item II – 5.1.2, e)

”Choro nas Escolas”
Não apresentou comprovante de votação

14 GRES Pé de Varsa
Conforme Edital,  Item II - 5.1.1, i)

”Ritmo Koroá”
Não apresentou o Relatório de Atividades da 
Associação

15
Maria Cristina Romão da Silva
Conforme Edital, Item II – 5.1.2, 
e) e f)

”Africanidade: a palavra, o gesto e o olhar”
Não apresentou o título eleitoral, comprovante de 
votação e comprovante de residência

16 Associação Wise Madness
Conforme Edital,  Item II - 5.1.1, i)

”Galpão com Arte”
Não apresentou o Relatório de Atividades da 
Associação

17 Roger de Lima Monteiro
Conforme Edital, Item II – 5.1.2, e)

”A Valsa Rotina”
Não apresentou comprovante de votação

22
Associação Moradores do Geisel
Conforme Edital,  Item II - 5.1.1, 
e) e i)

”MULHERIDADES” 
Não apresentou a prova da Diretoria em exercício 
e o Relatório de Atividades da Associação

23 Amanda R. Moraes Pereira
Conforme Edital, Item II – 5.1.2, a)

“A imagem no Museu do sonho, uma visão 
imaginária de Sandman”
Não apresentou o Anexo IB - Declaração do 
Proponente 

26
Mirela Dias Aguiar Peloso
Conforme Edital, Item II – 5.1.2, 
c), d) e f)

“Curta Bauru - www.curtabauru.com.br”
Não apresentou RG, CPF e comprovante de 
residência

27
Associação Artesãos de Bauru
Conforme Edital,  Item II - 5.1.1, 
e), h) e i)

“Articultura”
Não apresentou a ata de fundação e posse da 
diretoria,  Relatório de Atividades da Associação 
e RG e do CPF do representante legal

31
Paulo Roberto Alves Neves
Conforme Edital, Item II – 5.1.2, 
d) e e)

”Semana Plinio Marcos + Espetáculo Balada de 
um Palhaço”
Não apresentou CPF,  título eleitoral e 
comprovante de votação

32

Luiz Fabiano Marquezin
Conforme Edital, Item II – 5.1.2, 
c), d), e) e f);
Conforme Edital, Item II – 5.2

“Conexão 4x4”
Não apresentou RG, CPF,   título eleitoral e 
comprovante de votação e comprovante de 
residência
Não apresentou 6(seis) vias do projeto

33

Luiz Fabiano Marquezin
Inscrição indeferida, em 
conformidade com o parágrafo 
4º do artigo 5º (§ 4° - Quando o 
proponente tratar-se de pessoa 
física a inscrição limita-se a 1 
(um) projeto, no mesmo período de 
inscrição).

“Curta Filme”

Apresentação dos documentos faltantes
Aos proponentes não habilitados nesta análise, a Secretaria Municipal de Cultura irá conceder um prazo de 
3 (três) dias úteis: dias  08, 09 e 10 de abril, para o recebimento dos mesmos. 
Os documentos deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Cultura, das 9 às 12 e das 14 às 
17 horas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Endereço: Avenida Nações Unidas, 8-9

17010-130 – Bauru/SP 
Bauru, 2 de abril de 2013

ELSON REIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONTRATO Nº 6.972/13 - PROCESSO Nº 19.102/11 – (E-doc n º 12.111/13) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: MASTER AUCTION COM. ELETRO-ELETRÔNICOS 
LTDA - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE 06 (SEIS) FORNOS 
MICROONDAS, COR BRANCA, CAPACIDADE 30LTS, FUNÇÕES PRÉ PROGRAMADAS, FUNÇÃO 
DESCONGELAMENTO, PRATO GIRATÓRIO, VOLTAGEM DE 110V, POTÊNCIA DE 900W  
MARCA PHILCO PMS32  melhor descritos no Anexo I do Edital nº 160/11 e nos termos de sua proposta 
anexa ao Processo Administrativo nº 19.102/11. – PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 1.679,28 
– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/11 – PROPONENTES: 11 - ASSINATURA: 
11/03/13, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Lei Municipal nº 5.999/2010

Apresentamos abaixo os Requerimentos para a concessão da PROMOÇÃO POR 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR ESCOLARIDADE (PQPE), INDEFERIDOS, referentes ao 
7º lote,  por não atenderem as disposições contidas na Lei nº 5.999/2010, Conforme NOR 001/2012 ( 
Norma de Procedimento Operacional Padrão ) publicada no DOB de 02/02/2012, os interessados, poderão 
interpor recurso no prazo de até 15 dias uteis a partir desta publicação. a saber:
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MAT RESULTADO MOTIVOS DO INDEFERIMENTO PROTOCOLO
28964 INDEFERIDO NÃO TEM O TEMPO EXIGIDO P/ LEI NO CARGO 80.196/12

23313 INDEFERIDO A REqUERENTE NÃO TEM A GRADUAÇÃO 
EXIGIDA ( TECNICO) 16.043/13

21990 INDEFERIDO A REqUERENTE NÃO TEM A GRADUAÇÃO 
EXIGIDA ( TECNICO) 16.041/13

28622 INDEFERIDO NÃO TEM O TEMPO EXIGIDO P/ LEI NO CARGO DE 
MERENDEIRA 20.130/12

26034 INDEFERIDO A REqUERENTE NÃO TEM O TEMPO DE EFETIVO 
EXERCICIO EXIGIDO POR LEI 7.736/13

29010 INDEFERIDO A REqUERENTE NÃO TEM O TEMPO DE EFETIVO 
EXERCICIO EXIGIDO POR LEI 2.745/13

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

Edson Alexandre de Lima, RG: 28.987.258-3, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica 
– Fundamental do 1° ao 5° ano (afastado), da EMEF Prof. José Romão e Especialista em Educação – 
Professor de Educação Básica – Fundamental do 1° ao 5° ano (afastado), na EMEF Prof. José Romão, 
ambos da Prefeitura Municipal de Bauru, designado Professor Coordenador na mesma escola. Ato Dec. 
n° 323/2013
Acumulação legal enquanto perdurar a designação.

Sarah Cristina Laurentino da Silva, RG: 43.305.116-4, Especialista em Educação – Professora de Educação 
Básica – Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF “Alzira Cardoso”, da Prefeitura Municipal de Bauru e PEB 
I, na EE “Padre Antonio Jorge Lima”, na cidade de Bauru. Ato Dec. nº 324/2013. 
Acumulação legal. 

Roseli Alves Moreira da Silva, RG 18.682.545-9, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica 
– Fundamental do 6º ao 9º ano - História, da EMEF Cônego Aníbal Difrância, da Prefeitura Municipal de 
Bauru e Diretor de Escola, na EE João Maringoni, na cidade de Bauru. Ato Dec. nº 325/2013
Acumulação legal.

Sumaya Maria dos Santos, RG 7.572.329, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica 
– Fundamental do 1º ao 5º ano, da EMEF Alzira Cardoso (afastada), designada vice-diretora na EMEF 
Nacilda de Campos da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB II, Ciências e Matemática, na EE Profª Ada 
Cariani Avaloni, na cidade de Bauru. Ato Dec. nº 326/2013
 Acumulação legal, enquanto perdurar a designação.

Helena Nakagawa, RG 21.165.643-4, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – 
Fundamental do 6º ao 9º ano - Matemática – com Restrição, da EMEF “Santa Maria” e EMEF Nacilda 
de Campos, ambas da Prefeitura Municipal de Bauru e PEB II - Readaptado, na EE “Stela Machado”, na 
cidade de Bauru. Ato Dec. nº 327/2013.
Acumulação legal enquanto perdurar a restrição.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.187/10 - PROCESSO Nº 26.322/09 - 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: SOROBASE ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA - OBJETO: As partes resolvem alterar o item 1.2 da cláusula primeira, do 
contrato original, para acrescer mais 3 (três) meses ao prazo de vigência, o qual passa a ter a seguinte 
redação: “1.2. O presente contrato será vigente pelo prazo de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado 
a critério das partes contratantes.” - ASSINATURA: 13/03/13, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

      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.

Secretaria de 
Economia e Finanças 

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário

Divisão de Receitas Mobiliárias
Diretora: Silvana Aparecida B. de Souza

Processos Indeferidos
67.427/2012 – Sueli Carrasco; 12.924/2013 – Lourival Antonio Cardoso.

DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS  IMOBILIÁRIAS

PROCESSOS DEFERIDOS
12.584/12 José Gabriel. 

DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA RECEITAS  IMOBILIÁRIAS
FRANCISCO JOÃO DE AMORIM

DIRETOR DA DIVISÃO DE D.D.A- REC. IMOBILIÁRIAS

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do 

PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos das cláusulas 14 ou 15 do respectivo Termo de 
Parcelamento combinado com o Artigo 269 do Decreto Municipal nº 11579/11.
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. 39238/11 -  Marisol Venegas Collinao;
Proc. 46260/12 – Nelson Figueira;
Proc. 56838/12 -  Janete Dantas Moura;
Proc. 57041/12 -  Neusa Maria Falsetti;
Proc. 57685/12 -  Carlos Joaquim Moreira;
Proc. 59498/12 -  Mauricio Fogaça dos Santos;
Proc. 60272/12 -  Yolando Gomes do Carmo;
Proc. 63561/12 -  Jaime Pinto;
Proc. 38443/11 - Jeferson Nogueira;
Proc. 38833/11 - Aparecida Josefa de Lima Caires;
Proc. 39330/11 - Maria Aparecida dos Santos;
Proc. 40376/11 - Jose Ricardo de Oliveira Rodrigues;
Proc. 40404/11 - Amadeu Unias de Souza;
Proc. 43747/11 - Severino Pereira da Silva Neto;
Proc. 44185/11 - Sérgio Cunha Antunes;
Proc. 44305/11 - Jorge Luiz Ventura;
Proc. 44332/11 - Nelson Bezerra da Silva;
Proc. 46166/11 - Cleber Marinaldo Ribeiro;
Proc. 48836/11 - Gustavo Fabricio Gandis;
Proc. 49903/11 - Francisco Mardonio Martins de Araujo;
Proc. 55287/11 - Elisete de Cássia Voigt;
Proc. 56112/11 - Solange Aparecida Doneda Rodrigues;
Proc. 62612/11 - Cláudio Candido Madeira;
Proc. 63106/11 - Victor Carlos Diniz Lopes;
Proc. 63267/11 - Antônio Pedro;
Proc. 64802/11 - Nilma Manção dos Santos;
Proc. 65959/11 - Valentin Pequin;
Proc. 68505/11 - Adalton José de Araujo;
Proc.     388/12 - Margarida Maria Vaz Pereira Figueira;
Proc.     478/12 - Fátima Gonzalez;
Proc.     618/12 - Sidnei Pires de Morais Junior;
Proc.     843/12 - Marina Chardua;
Proc.   2122/12 - Thiago de Paula Moura;
Proc.   2857/12 - Cleudo Costa da Silva;
Proc.   3344/12 - Silvia Alves Pereira;
Proc.   3432/12 - Marcos Donizeti de Oliveira;
Proc.   4869/12 - Climerio Américo de Souza;
Proc.   5633/12 - Aucerio Dantas de Goes Canuto;
Proc.   7410/12 - Adriano Aparecido da Silva;
Proc.   7986/12 - Milton de Souza Oliveira;
Proc.   8914/12 - Adelino Cardoso;
Proc. 10197/12 - Thalyta Del Rei Lima;
Proc. 11297/12 - Cleideonice de Lima;
Proc. 11520/12 - Fernanda Steski de Oliveira;
Proc. 11996/12 - Jorge Ricardo Silva;
Proc. 12531/12 - Maria Janaina de Oliveira Ribeiro;
Proc. 13146/12 - Sarah Maria Barbosa;
Proc. 15015/12 - Isabel Cristina Simplicio da Silva;
Proc. 16166/12 - Angela Cristina Barbosa;
Proc. 22217/12 - Vagner Silverio Nascimento;
Proc. 26151/12 - Miriam Aparecida Soares de Souza;
Proc. 29630/12 - Claudeir Carneiro;
Proc. 38599/12 - Teresinha de Fátima Martins Novaes.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av. 
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no Prazo de 05(Cinco) dias, 
a partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos Administrativos 
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos 
legais, nos termos do artigo nº 270 do Decreto Municipal Nº 10.645/08.

Proc. 38235/11 - Carmen Lúcia Manhani Vasques;
Proc. 55242/11 - Júlio César Pomponi de Oliveira;
Proc. 67772/11 - Valter Luiz da Silva;
Proc. 63885/11 - Luiz Antônio Leandro;
Proc.     731/12 - Vitor Rodrigo Travaim;
Proc.   4589/12 - Ada Valéria Petracca Scaglione;
Proc. 23226/12 - Alessandro Moura Hachimoto.

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

DIRETORA: LISETE PINTO DA FONSECA

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do 
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos das cláusulas 14 ou 15 do respectivo Termo de 
Parcelamento combinado com o Artigo 269 do Decreto Municipal nº 11579/11.
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.
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Proc.     446/12 - Kátia Simone Villanova;
Proc.     563/12 - José Roberto Toledo Raposo;
Proc.   7004/12 - Maria Aparecida Antunes dos Santos;
Proc. 10628/12 - Emerson dos Santos;
Proc. 12558/12 - Carlos Meloni Neto.

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Errata: desconsiderar a publicação do proc: 55639/12 – Fundação Toledo Fundato- R$ 8.480,00, o correto 
seria proc: 56.186/12- Sorri- R$ 8.480,00

PROCESSO NOME VALOR
55676/2012 CONSÓRCIO INT. PROM. SOCIAL REG. BAURU - CIPS R$ 5.220,00
55577/2012 AELESAB – PROG. DE INTEG.  ASSIST. A CRIANÇA R$ 1.350,00
54740/2012 ASSOCIAÇÃO BAURUENSE RENAIS CRÔNICOS R$ 4.500,00
55620/2012 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO - ACAÊ R$ 13.431,60
55620/2012 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO - ACAÊ R$ 17.874,36
55620/2012 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO - ACAÊ R$ 3.052,80
55662/2012 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEC. DE BAURU R$ 20.737,27
55662/2012 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEC. DE BAURU R$ 10.861,11
54401/2012 ASSOCIAÇÃO DE APOIO PESSOA C/ AIDS BAURU - SAPAB R$ 8.251,56
55625/2012 CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON R$ 10.332,00
55606/2012 CASA DA ESPERANÇA R$ 11.933,46
55693/2012 CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS R$ 5.281,83
55693/2012 CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS R$ 41.495,22
55693/2012 CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS R$ 2.014,20
55693/2012 CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS R$ 9.900,00
55693/2012 CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS R$ 12.051,72
55597/2012 CENTRO COMUNT. ASSIST. E EDUC. ANIBAL DIFRÂNCIA R$ 3.148,86
55587/2012 CENTRO DE VALORIZAÇÃO A CRIANÇA R$ 3.150,00
55817/2012 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - CEAC R$ 14.490,00
55816/2012 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - CEAC R$ 1.809,00
55816/2012 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - CEAC R$ 2.979,00
55376/2012 COMUNIDADE BOM PASTOR R$ 23.808,96
55676/2012 CONSÓRCIO INT. PROM. SOCIAL REG. BAURU - CIPS R$ 11.700,00
55800/2012 CRECHE DE ASSISTÊNCIA A NOSSA CRIANÇA DE 

TIBIRIÇA
R$

6.457,50
55368/2012 EqUIPE CRISTO VERDADE qUE LIBERTA R$ 23.808,96
59175/2012 FUNDAÇÃO INÁCIO DE LOYOLA FAMÍLIA DE NAZARÉ R$ 3.606.60
59175/2012 FUNDAÇÃO INÁCIO DE LOYOLA FAMÍLIA DE NAZARÉ R$ 6.632,30
55654/2012 INSTITUTO DAS APOST. SAG. CORAÇÃO DE JESUS R$ 1.395,00
55646/2012 INSTITUTO DAS APOST. SAG. CORAÇÃO DE JESUS R$ 2.594,88
55646/2012 INSTITUTO DAS APOST. SAG. CORAÇÃO DE JESUS R$ 4.003,45
55646/2012 INSTITUTO DAS APOST. SAG. CORAÇÃO DE JESUS R$ 900,00
55386/2012 LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS R$ 5.022,00
54732/2012 LEGIÃO MIRIM DE BAURU R$ 5.400,00
55381/2012 PEqUENOS OBREIROS DE CURUÇA – POC R$ 675,90
39115/2011 EMPRESA MUN DE DESENV URB E RURAL DE BAURU R$ 9.103,22
39115/2012 EMPRESA MUN DE DESENV URB E RURAL DE BAURU R$ 32.784,09
6489/2011 EMPRESA MUN DE DESENV URB E RURAL DE BAURU R$ 4.894,55
6489/2011 EMPRESA MUN DE DESENV URB E RURAL DE BAURU R$ 14.412,70
39115/2011 EMPRESA MUN DE DESENV URB E RURAL DE BAURU R$ 26.856,76
60105/2011 EMPRESA MUN DE DESENV URB E RURAL DE BAURU R$ 266.261,25

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Valcirlei Gonçalves da Silva

Secretário
Avenida:- Dr. Nuno de Assis nº 14-60 – Jardim Santana – Fone:- 335-1038

Horário de atendimento:- de Segunda à Sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 H
INTERNET:- E-mail: meioambiente@bauru.sp.gov.br

ARBORIZAÇÃO URBANA

ATENÇÃO
*A substituição ou a supressão de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento 
(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 Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel (cópia 
simples) conforme Lei nº 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 (artigo 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 nº 8.806/00).

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

Sob rede de iluminação pública

*Árvores de pequeno porte e arbustos:
Exemplos:, Cereja-do-Rio-Grande, Resedá, Dedaleiro, Castanha-do-Maranhão, Bacupari, Uvaia, 
Pitanga, Capororoca, Mulungu, Ipê-branco, Ipê-amarelo-pequeno, Tamanqueira, Murici, Araçá, Gabiroba, 
Goiabeira, Flamboyanzinho, 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:
Exemplos: quaresmeira, Resedá Gigante, Falso-chorão, Unha-de-vaca, Tarumã, Aleluia, Pau-cigarra, 
Guatambu, Ipê-rosa, Alecrim-de-Campinas, Cássia, Capixingui, Ipê-amarelo, Manacá-da-Serra, Aroeira-
pimenteira, Carobinha, Jacarandá-mimoso, Cabreúva, Pau-brasil, Aldrago, Jamboroxo, Sucupira-roxa e Oiti. 

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente, vem através deste comunicar e 
solicitar aos munícipes abaixo relacionados o comparecimento a esta Secretaria , sito a Avenida Doutor 
Nuno de Assis, nº 14-60 – Jardim Santana, 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 deste, para tratar dos assuntos descritos.

ASSUNTO: PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES (HABITE-SE)
NOME ENDEREÇO PROCESSO

EDIS RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 11-11, 
CENTRO 14773/2012

ADEINE FERNANDO DA SILVA ALAMEDA ACRÓPOLE, Nº 6-75, SANTA 
EDWIRGES 54384/2011

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
NOME ENDEREÇO PROCESSO

ANDRÉ ALVES DAMASCENO AVENIDA CASTELO BRANCO, Nº 7-70, 
INDEPENDÊNCIA 3123/2013

BLADILEI DUMA RUA DOS PROFESSORES, Nº 6-86, 
GASPARINI 67717/2012

ARNALDO RODRIGUES DE 
MENEZES

RUA SARGENTO CELSO MORAES 
PINTO, Nº 3-48, FUND. CASA POPULAR 3034/2013

PAULA THEREZA ZINNA RUA LAURINDO LIMÃO, Nº 1-112, 
NOVA BAURU 3040/2013

WALTER JOSÉ MAIA RUA MANOEL BONACHELA, Nº 1-77, 
OCTÁVIO RASI 3319/2013

DENIVAL RODRIGUES RUA AFONSO SIMONETTI, Nº 5-64, SÃO 
JOÃO DA BOA VISTA 2650/2013

APARECIDA TEIXEIRA DA 
SILVA

RUA LUIZ SOARES DE ARAÚJO, Nº 
1-140, MARY DOTA 60219/2012

EDSON LUÍS BEBBER RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, Nº 
7-26, JARDIM AMÉRICA 2756/2013

JOSÉ EDUARDO HORTA CELSO RUA OLÍMPIO DE MACEDO, Nº 4-73, 
VILA UNIVERSITÁRIA 3012/2013

PAULO DONIZETTI DE GODOY 
E OUTRO

RUA ANTÔNIO DE CAMPOS FRAGA 
NETO, Nº 1-15, EDSON FRANCISCO DA 
SILVA

4515/2013

JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA RUA CLAUDINEI LOPES, Nº 1-18, MARY 
DOTA 2554/2012

EU FLÁVIO DE CARVALHO 
JÚNIOR

RUA RODRIGO ROMEIRO, Nº 3-30, 
CENTRO 31476/2012

UILDA CARVALHO RUA BEIRUTH, Nº 3-75, VILA SEABRA 33788/2012

MARCO ANTÔNIO DE FLORA RUA VIRGÍLIO MALTA, Nº 19-34, VILA 
SAMARITANA 27125/2012

JOSÉ ORTIGOSA RUA CHILE, Nº 2-25, INDEPENDÊNCIA 44487/2012

MILTON CÉSAR CARRASCHI RUA JOSÉ FERREIRA KEFFER, Nº 1-50, 
VILA PACÍFICO I 24053/2012

FRANCISCO qUINTILIANO RUA ANTÔNIO GARCIA, Nº 10-22, VILA 
UNIVERSITÁRIA 44481/2012

JOSÉ CARLOS MASSOCO RUA CANADÁ, Nº 7-10, JARDIM TERRA 
BRANCA 27839/2012

JOSÉ MARIA SOBRINHO RUA ANTÔNIO ÁLVARES LOPES, Nº 2-4, 
JARDIM OLÍMPICO 66719/2011

RUA MÁRCIO DE FARIA 
CASTRO

RUA DOUTOR FUAS DE MATTOS 
SABINO, Nº 10-74, JARDIM AMÉRICA 31472/2012

COMÉRCIO DE PEDRAS 
DECORATIVAS, MÁRMORES E 
GRANITOS

AVENIDA COMENDADOR JOSÉ 
DA SILVA MARTHA, Nº 24-70, VILA 
SANTISTA

7991/2012

MÁRCIA MORATO LEITE 
JANEIRO

RUA ALFREDO RUIZ, Nº 22-71, VILA 
PAULISTA 24681/2010
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ADHEMAR DROMANI 
VICENTINI & CIA LTDA RUA CUSSY JÚNIOR, Nº 9-53, CENTRO 45458/2011

MARIZA PEREIRA DA SILVA RUA CABO TORELLI AGNELLI, Nº 
1-111, MARY DOTA 33791/2012

NAIR SANCHES HERREIRA RUA ITACURUÇÁ, Nº 2-55, PARqUE 
SÃO JOÃO 2645/2013

REITERAÇÃO DE PROCESSOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO: 25608/2012
INTERESSADA: Ana Beatriz Trovarelli
ENDEREÇO: Rua Doutor José Maria Rodrigues Costa, nº 5-49, Jardim Aeroporto
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO: 11794/2013
INTERESSADO: Antenor Maia
ENDEREÇO: Rua Josefina Francisca Malaquini, nº 3-35, Parque Santa Terezinha
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Cássia localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 11140/2013
INTERESSADA: Benedita de Fátima Afonso Melges
ENDEREÇO: Rua Miguel Ângelo Peregini, nº 3-95, Núcleo Octávio Rasi
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 12280/2013
INTERESSADA: Cristiane Regina Gomes Travassos
ENDEREÇO: Rua Catarina Conceição Cardoso, nº 2-61, Bauru XXII
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 12499/2013
INTERESSADO: Celso Donizete Gaspar
ENDEREÇO: Rua João Constante Carrara, nº 1-69, Núcleo José Regino
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Falso-chorão localizado ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 13555/2013
INTERESSADO: Adelino Saqueto
ENDEREÇO: Rua Vespasiano Bastazini, nº 4-22, Vila Monlevade
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore não identificada localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 13043/2013
INTERESSADA: Joana Catosso
ENDEREÇO: Rua José quaggio, nº 3-22, Jardim Marambá
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Ipê localizado à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 13677/2013
INTERESSADA: Vicência Nívea Netto
ENDEREÇO: Avenida Orlando Ranieri, nº 4-05, Jardim Marambá
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 14545/2013
INTERESSADO: Fábio Eduardo Alves Martins
ENDEREÇO: Avenida Orlando Ranieri, nº 2-26, Jardim Marambá
ESPÉCIES DEFERIDAS: 02 Sibipirunas, sendo 01 localizada à esquerda do imóvel e 01 localizada à 
direita do imóvel 
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de pequeno porte

PROCESSO: 11155/2013
INTERESSADO: Ronaldo José da Silva
ENDEREÇO: Avenida Octávio Mangabeira, nº 5-37, Vila Coralina
ESPÉCIES DEFERIDAS: 02 Canelinhas, sendo 01 localizada à esquerda do imóvel e 01 localizada ao 
centro do imóvel 
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de pequeno porte

PROCESSO: 12666/2013
INTERESSADO: Antônio Zolezi Sobrinho
ENDEREÇO: Rua Espírito Santo, nº 1-69, Vila Coralina
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Falso-chorão localizado à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 11006/2013
INTERESSADO: Adriana Menegazzo Fontes da Silva
ENDEREÇO: Rua Antônio dos Reis, nº 6-27, Higienópolis
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 13827/2013
INTERESSADA: Conceição Aparecida Zago Barreira
ENDEREÇO: Rua Presidente Kennedy, nº 16-04, Vila Cardia
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROTOCOLO: 14432/2013
INTERESSADO: Ernani Cayres Lara
ENDEREÇO: Rua Geraldo Vitório da Silva, nº 2-5, Jardim Marambá
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada na lateral do imóvel (Rua Pedro Bertolini)
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 11439/2013
INTERESSADO: Lázaro Aparecido Mendes da Silva
ENDEREÇO: Rua Carlos Teixeira Gomes, nº 10-19, Tangarás
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Ficus localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROCESSO: 13736/2013
INTERESSADO: Samir Eberlin
ENDEREÇO: Rua Gerson França, nº 16-47, Centro
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 02 Flamboyants, sendo 01 localizado à direita do imóvel e 01 localizado à 
esquerda do imóvel (nº 16-43)
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza e levantamento de copa executadas pela Secretaria

Secretaria dos 
Negócios Jurídicos

Maurício Pontes Porto
Secretário

NOTIFICAÇÃO
FICA A EMPRESA CARLA DARUIZ MOREIRA - ME NOTIFICADA DA DECISÃO 

PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55.099/2.011 qUE APLICOU A PENA DE 
MULTA MORATÓRIA, NO VALOR DE R$ 1.027,34 (UM MIL, VINTE E SETE REAIS E TRINTA E 
QUATRO CENTAVOS).

BAURU, 03 DE ABRIL DE 2.013.
DR. MAURÍCIO PONTES PORTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Secretaria de Obras
Sidnei Rodrigues

Secretário
PUBLICAÇÃO PORTARIA DE DESIGNAÇÃO

PORTARIA Nº 17/2013 
O Secretário Municipal de Obras, Sidnei Rodrigues, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Designar: A partir _06_/04 /2013 – , o servidor JÚLIO CESAR BUENO DE CAMARGO  , RG nº 
17.448.692-3, matrícula nº 30.443, para exercer a função de confiança de CHEFE DE SEÇÃO DE 
SUPRIMENTO DE CAMBOIO E ÓLEO LUBRIFICANTE - DA DIVISÃO  DE CAMBOIO , da 
Secretaria Municipal de OBRAS, conforme protocolo/e-doc nº 15.167/2013. 
De acordo com o disposto no artigo 15, § 1º, do Decreto nº 11.852/2012, não haverá suspensão do 
cômputo do período de estágio probatório, uma vez que o servidor realiza as funções essenciais do cargo 
efetivo de ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE  - AUXILIAR DE 
MECÂNICO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS  :
01-PREPARAR FERRAMENTAS E VEICULOS PARA REPARO 
02-REALIZAR MANUTENÇÃO E /OU REPAROS NAS MAQUINAS 

Bauru, 06de Abril  2.013.
SIDNEI RODRIGUES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

PUBLICAÇÃO PORTARIA DE DESIGNAÇÃO
PORTARIA Nº 18/2013

O Secretário Municipal de Obras, Sidnei Rodrigues, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Designar: A partir _06_/04 /2013 – , o servidor HELIO  YOSHIAKI  TAKADA , RG nº 27.637.945-7, 
matrícula nº 30.469, para exercer a função de confiança de CHEFE DO POSTO DE ABASTECIMENTO 
E LUBRIFICAÇÃO DA DIVISÃO  DE MÁQUINAS E VEÍCULOS , da Secretaria Municipal de 
OBRAS, conforme protocolo/e-doc nº 15.169/2013. 
De acordo com o disposto no artigo 15, § 1º, do Decreto nº 11.852/2012, não haverá suspensão do cômputo 
do período de estágio probatório, uma vez que o servidor realiza as funções essenciais do cargo efetivo de 
ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE  - FRENTISTA :
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01-CONTROLAR A ENTRADA E SAÍDA DE COMBUSTIVEL
02-ABASTECER OS VEÍCULOS 
03-GARANTIR A SEGURANÇA E LIMPEZA 

Bauru, 06de Abril 2.013. 
SIDNEI RODRIGUES 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

CONTRATO Nº 6.967/13 - PROCESSO Nº 19.102/11 - E-doc nº 6.134/13 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAuru - CONTRATADA: WORK VIX COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA – 
ME - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE 07 (SETE) CÂMERAS 
FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, MÍNIMO DE 12,1 MEGAPIXELS; ZOOM ÓPTICO, MÍNIMO 3X; LCD 
MÍNIMO 2,7 POLEGADAS; BATERIAS RECARREGÁVEIS; RECARREGADOR; CARTÃO SD 02 
GB, MARCA MULTILASER MOD. MIRAGE VISON 14MP melhor descritas no Anexo I do Edital nº 
160/11 e nos termos de sua proposta anexa ao Processo Administrativo nº 19.102/11 - PRAZO: 12 meses 
– VALOR TOTAL: R$ 1.471,12 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 038/11 - - PROPONENTES: 
11 - ASSINATURA: 27/02/13.

EXTRATOS 

Secretaria de Planejamento
Paulo Roberto Ferrari

Secretário
PORTARIA Nº043/2013

PAULO ROBERTO FERRARI, Secretário Municipal de Planejamento, no uso de suas atribuições 
legais,RESOLVE:
Em conformidade com o DECRETO Nº 10.088/2.005, autoriza o servidor  abaixo  a dirigir as viaturas 
que pertencem  a Prefeitura Municipal  a uso da SEPLAN, no período de 06 ( seis) meses,  com todas 
as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência, aferida no momento da utilização, dos servidores 
ocupantes de cargo de motorista.
Antonio Vitorino Ferreira  Matricula: 29.589
Bauru, 05 de abril  de 2013.

PAULO ROBERTO FERRARI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO 11431
 Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze às 10:00hs., à Rua Sgt. Leoncio 
Ferreira dos Santos (St. 4, Qd. 3229, Lt. 11), nº 06-85, no bairro Parque Roosevelt, verificando que, o Sr. 
José Costa, mesmo após ciência, dada através da Notificação nº 1175/12, de que deveria providenciar a 
construção do passeio público, no imóvel citado acima, não adotou qualquer providência, persistindo na 
infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) 
da Lei 5825/2009 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 591,94 (quinhentos e 
noventa e um reais e noventa e quatro centavos).  (AR não recebido)

AUTO DE INFRAÇÃO 11454
 Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e treze, à Avenida Rodrigues Alves (St. 
1, Qd. 55, Lt. 10), nº 09-80/84, no bairro Centro, verificando que, o Sr. Paulo Valle, mesmo após ciência, 
dada através da Notificação nº 2262/12, de que deveria providenciar o reparo do passeio público, no imóvel 
citado acima, não adotou qualquer providência, persistindo na infração. Infringindo assim, o disposto no 
Artigo 1º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos o presente 
auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro 
centavos). (Recusou-se a receber)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 97/13, o Senhor Antonio Viegas, Avenida das Bandeiras, nº 02-18, 
Vila Industrial, Bauru - SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação,  
providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Itororó, qt. 1 (construir pela Rua 
Calixto Saddo Cury) e retirar degrau da parte onde consta passeio construído, cadastrado na P.M.B. como 
Setor 5, quadra 0581, Lote 013, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja 
de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. 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, implicará 
na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 591,94 
(quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos).  (Recusou-se a receber)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 180/13, a Senhora Quiteria Lopes de Faria, Rua Araucaria, nº 151, Jd. 
Franca, São Paulo - SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação,  
providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Jose Pereira de Rezende, Presbitero, 
qt. 3, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, quadra 3051, Lote 027, onde consta Vossa Senhoria como 
responsável, caso o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, 
conforme legislação vigente. 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, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a 
imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e 
quatro centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 172/13, a Senhora Neide Aparecida Paganardi, Rua Cel. Juvenal de 
Campos Castro, nº 272, Vila Teresa, São Paulo - SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da 
publicação desta Notificação,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Carlos 
Eduardo Gomes, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, quadra 3049, Lote 031, onde consta Vossa Senhoria 
como responsável, caso o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, 
conforme legislação vigente. 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, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a 
imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e 
quatro centavos).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1227/12, o Senhor Orisvaldo Tozi - A/C Elizabeth Aparecida Tozi 
Carneiro, Rua Oswaldo Caçador, nº 03-44,  Vila Cardia, Bauru - SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da publicação desta Notificação,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à 
Rua Oswaldo Caçador, nº 03-44, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, quadra 0364, Lote 018, onde consta 
Vossa Senhoria como responsável. 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, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a 
imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 560,93 (quinhentos e sessenta reais e noventa e três 
centavos). (Notificado não localizado/AR não recebido).

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

COMUNICADO
 Comunicamos que as empresas Kinoshita e Takaki Ltda, Tubba Empreendimentos Comerciais 
Ltda Me e Maria Aparecida de Oliveira 01540990826 encontram-se DESINTERDITADAS.

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº 4512/2013, a senhora Eliane dos Santos, à Rua Prof. José Moraes Pacheco, 
quadra 02, Vl. Ipiranga, Bauru/SP, com atividade de Comércio de Lanches, de que é proibido colocar 
elementos no passeio sem autorização (lei 5825/09) e que é proibido atividade de comércio ambulante (lei 
4634/01) (Responsável recusou-se a assinar e a receber).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 38/2013
 Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e treze às vinte e duas horas e quinze 
minutos, à Rua Araújo Leite, n° 20-15, no bairro Vl. Santa Tereza, verificando que a empresa Fusion 
Petisco e Restaurante Ltda Me, mesmo após ciência dada através notificação nº 4591(18/01/13), de que 
deveria apresentar a Licença de Uso e Ocupação do Solo referente à atividade de “Bar e Lanchonete”, não 
acatou tal determinação, infringindo assim, o disposto no ART 239- lei 1929/75 e Art. 519- Dec. 10645/08, 
dando cumprimento ao artigo 109º e 103º da Lei 1929/75 e Dec. 10645/08, lavramos o presente auto de 
infração, impondo-lhe a multa de R$ 662,56 (Seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). 
(Responsável recusou-se a assinar, mas recebeu uma via)

AUTO DE INSPEÇÃO/ADVERTÊNCIA Nº 268/13
 Fica advertida sob nº 268/13, nos termos da Lei 3896/95, em 22/03/13, às 00:10h, a empresa 
Kátia de Andrade Marinho Leardine Me, à Av. Rodrigues Alves, nº 17-74, Vl. Bonfim, Bauru/SP, tendo 
em vista que os níveis de ruído produzidos pela atividade de música neste estabelecimento estão acima do 
permitido, estando, portanto, advertido e notificado de que se não houver uma adequação e for constatada 
novamente a irregularidade, estará sujeito a multas e interdição da atividade. (Responsável recusou-se a 
assinar e a receber)

Secretaria de Saúde
José Fernando Casquel Monti

 Secretário
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL SMS Nº 03/2013

ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Saúde, 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 
dos Cargos Públicos Efetivos de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO/MÉDICO CIRURGIÃO, 
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 de 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 Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores 
da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10) e demais disposições legais aplicáveis aos 
Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Dr. 
Roberto Marins de Carvalho, Dr. Augusto da Cunha Nunes, Dr. Antonio Luiz Caldas Júnior e Rosilene 
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Maria dos Santos Reigota e sob a coordenação de Marcela da Silva Santos, sendo todos os membros 
nomeados através da Portaria GP nº22/2013, obedecidas as normas deste Edital. 
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, § 1º, inciso V da Lei Municipal nº 
5.950/10, membro da Comissão Examinadora. 
3. 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 à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital. 
4. 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. 
5. 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 Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações 
posteriores) e demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais. 
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho/
Especial de Trabalho prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital. 
8. 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 14 de maio de 2013. 
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
após o término da mesma. 
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital. 
11. O Conteúdo Programático/Bibliografia consta no Anexo II deste Edital. 
12. 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 DAS 
INSCRIÇÕES.

Cargo Vaga(s) E s c o l a r i d a d e / P r é -
requisito Vencimento¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
trabalho

Valor 
Inscrição

E s p e c i a l i s t a 
em Saúde 
– Médico/
M é d i c o 
Cirurgião

01

Conclusão do ensino 
superior em Medicina 
e registro no Conselho 
Regional de Medicina 
(CRM) e Residência 
Médica na respectiva 
área ou Título de 
Especialista pelo 
Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões reconhecido 
pela Associação 
Médica Brasileira ou 
MEC.

R$ 3.561,60 R$ 245,00

20 horas/
semanais* 

mais 4 horas 
de jornada 

suplementar

R$ 30,00

Notas: 
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra de R$245,00 (Lei 6205/12).
*Jornada Especial de Trabalho: Considerando a atuação do profissional junto ao Departamento de 
Unidades de Urgência e Pronto Atendimento (DUUPA), por tratar-se de serviço ininterrupto deverá cumprir 
jornada especial de trabalho de no mínimo 24hs semanais. O ingresso nas demais Jornadas Especiais de 
Trabalho (36 e 40horas/semanais), dar-se-á por solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, mediante anuência do mesmo, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme 
previsto na Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores.
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 3.561,60 + R$ 712,32 de jornada suplementar (20%). 
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 3.561,60 + R$2.849,28 de jornada suplementar (80%).
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 3.561,60 + R$ 3.561,60 de jornada suplementar (100%).
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.272,00 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, 50% do valor citado, 
de acordo com a Lei Municipal nº 5.950/2.010. O cumprimento de plantões extras está condicionado a 
convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, com anuência e termo de compromisso dos servidor.
Prêmio incentivo: os profissionais médicos lotados junto ao Departamento de Urgência e Unidades 
de Pronto Atendimento (DUUPA) e que realizarem atendimento diretamente aos munícipes poderão 
receber prêmio incentivo por atendimento direto, comprovado e efetivamente prestado a estes, conforme 
estabelecido pela Lei nº 6057/11 e Decreto nº 11563/11 (excetuam-se o recebimento destes, os médicos que 
estão realizando plantão extra).
Adicional de Insalubridade/Periculosidade – a concessão ou não dos adicionais de insalubridade ou 
periculosidade, fica condicionada à produção de laudo do setor técnico responsável, em conformidade com 
os requisitos dispostos no Decreto Municipal nº 11.396/2010.

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 1988, 
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 possuir registro de 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 no Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Superior em Medicina e Residência Médica na respectiva área ou Título de Especialista pelo 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões reconhecido pela Associação Médica Brasileira ou MEC devendo estes 
ser emitidos por estabelecimentos de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão 
competente, bem como Registro no CRM) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados 
no Capítulo XIII, Item 4 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas ser apuradas 
por perícia médica realizada por médico oficial. 
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; 
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato: 
a) não tomar posse dentro do prazo legal; 
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente; 
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. 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 aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição. 
4. 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 ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação. 

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 por meio eletrônico 
(internet), através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 9h do dia 05 de abril 
de 2013 às 16h do dia  22 de abril de 2013, (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os 
seguintes procedimentos: 
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas 
as orientações deste,  previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura. 
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”. 
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS. 
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA EM SAÚDE – 
MÉDICO/MÉDICO CIRURGIÃO, e selecionar “Fazer Inscrição”. 
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”. 
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante 
de Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato 
deverá providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 30,00 (trinta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição. 
a) o Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer agência 
bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
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. 
b) o candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a realizar novo pagamento. 
2.6) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subseqüentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
através da área de CONCURSOS, do site www.bauru.sp.gov.br, a efetivação de sua inscrição. 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 a título de Taxa de Inscrição. 
a) o candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status 
PAGO ou ISENTO) após a efetivação e, para sua segurança, levar no dia da Prova. 
b) caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo e 
não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com a Divisão 
de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, através do telefone (14) 
3104-1466. 
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
o candidato efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, 
impossibilitando sua participação no certame. 
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CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
poderão requerê-las de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das 
condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, 
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 requerimento de solicitação da condição especial com a justificativa e laudo médico deverá ser 
enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado à Secretaria Municipal de Saúde de 
Bauru/Divisão de Gestão do trabalho e Educação na Saúde, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa 
Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, A/C da Comissão Examinadora do referido concurso, no período de 05 
de abril de 2013 à 22 de abril de 2013.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado. 

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA: 
1. Às pessoas com 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 com 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 com 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 tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV. 
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com 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, 
conforme modelo do Anexo III. 
a) no Laudo Médico, para os fins acima indicados, deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº 3.298/1999 e alterações posteriores.
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 enviado pelo correio com A.R. (Aviso de 
Recebimento) endereçado à Secretaria Municipal de Saúde de Bauru/Divisão de Gestão do trabalho e 
Educação na Saúde, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, 
A/C da Comissão Examinadora do referido concurso, no período de 05 de abril de 2013 à 22 de abril de 
2013. 
7. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto. 
8. O candidato com 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 com 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 deficientes. 
10. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, 
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada 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 com deficiência à avaliação tratada no Item 10. 
10.3) O candidato com 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 com 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 candidatos com deficiência. 
13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato. 
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. 
15. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br. 

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 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, 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 na Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, da Secretaria Municipal de 
Saúde de Bauru, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, nos 
dias 05, 08 e 09 de abril de 2013, das 8h00min. às 12h00min e das 13h30min. às 16h00min., documento 
hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município 
de Bauru/SP, juntamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo IV.
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 do responsável pelo hospital/Banco de Sangue, número 
do documento e carimbo do responsável do setor / área / departamento ou carteira de doação de 
sangue do corrente ano, com carimbo do setor responsável (original e cópia). 
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
designados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação. 
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, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município, disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 
9. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
10. O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-se, 
normalmente, poderá fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo 
IV. 
11) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuar o pagamento em caso de indeferimento da isenção do pagamento da taxa 
de inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os horários 
bancários de sua região.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter eliminatório 
e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo                   Provas Nº 
questões Peso Caráter Duração da 

Prova

Especialista em 
Saúde – Médico/
Médico Cirurgião

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30

90 Eliminatório 03 horas

Legislação SUS 10

Análise de 
Títulos Apresentação de 

títulos relacionados 
ao cargo

_ 10 Classificatório  _

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – Médico/
Médico Cirurgião será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos: 
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório, valendo 90 (Noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 19 (dezenove) de maio de 2013, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com  4 (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. 
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 (dez) 
pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas: 
a) a Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não elimina do concurso os 
candidatos que não apresentarem Títulos; 
b) todos os candidatos poderão apresentar os Títulos, porém somente serão pontuados os Títulos dos 
candidatos aprovados na Prova Objetiva; 
c) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
horário e local designados para a realização da Prova Objetiva, imediatamente após o término da mesma 
em sala designada pela coordenação do concurso; 
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pela Divisão de 
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados; 
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais; 
f) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo; 
g) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no item c deste capítulo; 
h) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade da Divisão de Gestão do Trabalho e Educação 
na Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, e as respectivas avaliações são de responsabilidade da 
Comissão Examinadora nomeada através da Portaria GP nº 22/2013. 
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i) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de 
pós-graduação Stricto Sensu em nível de Doutorado, na 
respectiva área médica, devidamente registrado no órgão 
competente.

1,7 
pontos

1,7 
pontos

Mestrado 

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de 
pós-graduação Stricto Sensu em nível de Mestrado na 
respectiva área médica, devidamente registrado no órgão 
competente.

1,3 
pontos 

1,3 
pontos 

Especialização
(observar a 
alínea j do item 
22 do capítulo 
XIII) 

Declaração, Certificado ou Diploma, devidamente 
registrados nos órgãos competentes, de curso de 
especialização em nível de pós graduação Lato Sensu, 
com carga horária mínima de 360 horas/aula ou Título 
de Especialista na respectiva área médica.

1,0 
ponto

3,0 
pontos 

Artigo Publicado
Artigo Publicado na respectiva área médica, publicado 
nos últimos 10 (dez) anos, retroativos a data da prova 
objetiva.

0,5 
ponto 

2,0 
pontos 

Participação em 
Congresso/ 
Jornada

Participação em Congresso/Jornada (como palestrante 
e/ou como congressista) na respectiva área médica 
participados e concluídos nos últimos 5 (cinco) anos, 
retroativos a data da prova objetiva.

0,5 
ponto 

2,0 
pontos 

j) os títulos de especialização/residência médica, que forem utilizados como pré-requisito para investidura 
no cargo aqui pleiteado, conforme consta  no Capítulo II, NÃO SERÃO pontuados para efeito de análise de 
títulos. Portanto, o candidato que possuir outros títulos deverá, além de apresentar o título do pré requisito, 
conforme o capítulo II, apresentar outros que julgar necessário para fins de pontuação.
l) as Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes; 
k) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.2; 
m) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
n) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
o) 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;
p) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos 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 14 (quatorze) de maio de 2013. 
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário designados para a realização da Prova 
Objetiva, os quais serão publicados oportunamente através do Edital de Convocação no Diário 
Oficial do Município de Bauru. 
3. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva e entrega de Títulos, na respectiva 
data, local e horário constantes do Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial de Bauru. 
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva. 
5. 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 do seguinte 
documento: 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. 
5.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato. 
7. O não comparecimento 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. 
8. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada as provas, sem o acompanhamento de 
um fiscal. 
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação. 
10. Durante a realização da Prova Objetiva, 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 SUA CLASSIFICAÇÃO: 
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – Médico/Médico 
Cirurgião terá caráter eliminatório, atribuindo-se 2,25 (dois inteiros e vinte cinco décimos) pontos a 
cada questão correta e a Análise de Títulos terá caráter classificatório. A nota final corresponderá à 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, 50% (cinquenta por cento) de acerto na 
Prova Objetiva. 
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou 
preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada. 
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 tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, 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, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de concursos do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final. 
7. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu. 
8. Os candidatos aprovados no presente Concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade. 
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) maior número de acertos obtido nas questões de conhecimentos específicos da Prova Objetiva.

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 e no 
site www.bauru.sp.gov.br (modelo anexo IV). 
1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Serão admitidos recursos quanto: 
a) ao indeferimento de isenção da Taxa de Inscrição; 
b) às questões das Provas e Gabaritos e Análise de títulos.
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 deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original 
e cópia), no Protocolo da Secretaria Municipal da Saúde. Não serão aceitos recursos interpostos por 
fax-símile, telex, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste Edital. 
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. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru. 
8. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e as provas serão corrigidas 
de acordo com o gabarito final divulgado, após decisão de tais recursos. 
9. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas. 
10. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo. 
11. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente. 
12. Serão preliminarmente indeferidos os recursos: 
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora; 
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; 
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente; 
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente. 
13. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988. 
14. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta 
(gabarito) à Divisão de Gestão do trabalho e Educação na Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde de 
Bauru, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, 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 possuir registro de 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 à aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
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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 na Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, 
da Secretaria Municipal da Saúde de Bauru, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/
SP, no endereço eletrônico 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 GP nº 22/2.013.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO – Especialista em Saúde Médico/Médico Cirurgião

Prestar atendimento de urgência e emergência (Pronto Socorro, centro cirúrgico ambulatorial, do PSM, 
SAMU, Ambulatórios, etc.) priorizando a gravidade do caso. Orientar por telefone o acompanhante e/
ou o próprio paciente dos procedimentos emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. 
Designar e solicitar, o mais rápido possível, o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar 
o atendimento ou transporte adequado do paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada 
para locais de acidente diante de eventuais necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e 
prestar atendimento médico emergencial no local (primário). Zelar pelo transporte correto do paciente 
até o local de atendimento. Realizar exames físicos e solicitar exames clínicos. Interpretar dados dos 
exames. Realizar procedimentos médicos de urgência compatíveis com as necessidades do paciente. 
Prescrever e aplicar medicamentos. Fazer acompanhamento do quadro do paciente. Solicitar transferências, 
internações e cirurgias. Indicar médico especialista para acompanhar o caso, etc. Prestar atendimento 
médico (infantil e adulto), mediante solicitação de avaliação. Realizar anamnese (levantar queixa, histórico 
médico e familiar, etc.). Realizar exame clínico. Solicitar exames, quando julgar necessário. Interpretar 
exames. Estabelecer diagnóstico. Prescrever medicação. Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. 
Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicações. Marcar 
retorno, encaminhar para exames, especialistas, internações ou dar alta. Zelar pelo uso correto dos materiais 
utilizados. Evitar contaminação com materiais perfuro -cortante. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos 
médicos utilizados. Solicitar materiais, quando necessário. Atentar-se para o processo de higienização dos 
materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais órgãos. Orientar pacientes 
e familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos realizados. Orientar os 
familiares, profissionais e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, posologia, reações 
adversas, etc. Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para o caso. Realizar 
encaminhamentos para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica. Notificar a 
Vigilância Sanitária diante de casos de doenças de notificação compulsória, outras doenças infecto-
contagiosas ou contaminação por alimentos ou demais produtos, que possam se alastrar para população 
local ou municipal. Realizar procedimentos administrativos relativos à área médica. Elaborar prontuários 
e laudos médicos. Emitir receitas. Elaborar protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir 
pareceres e declarações. Fornecer atestados quando o paciente está impossibilitado de trabalhar. Fazer 
contato pessoal com plantonista cirurgião de outro serviço na passagem dos casos, orientando quanto à 
priorização no atendimento. Implementar ações para promoção de saúde. Estudar novos procedimentos 
médicos. Realizar pesquisas. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e 
comunidades fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Participar de comitês ou 
comissões, que se relacionam com a área médica.

ANEXO II
 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO / BIBLIOGRAFIA – Especialista em Saúde Médico/Médico 
Cirurgião
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Bibliografia
AULER J.O.C.J., PROENÇA J.O.F., ANTONIAZZI P., TERZI R.G.G. Equilíbrio Hidreletrolítico e 
Reposição Volêmica em UTI. Atheneu. São Paulo.
BAHIA I.A.P. Condutas em Pacientes Cirúrgicos: para Residentes e Estudantes. Volume 1 
Atheneu. São Paulo. 
BARBOSA H. Controle Clínico do Paciente Cirúrgico. 6a. edição. Atheneu. São Paulo.
CORRÊA-NETO A., RAIA A. A.,  ZERBINI E. J. Clínica Cirúrgica. 4a edição. Sarvier. São Paulo.
CAMPOS A.C.L. Nutrição em Cirurgia. Atheneu. São Paulo.
JORGE FILHO I, ANDRADE J. I., ZILIOTTO JR A. Cirurgia geral pré e pós-operatório. 1a ed. Atheneu. 
São Paulo.
KOWALSK, L.P. Afecções Cirúrgicas do Pescoço. Atheneu. São Paulo.
LÁZARO-DA-SILVA A. Hérnias. 1a Edição. Roca.São Paulo.
LOPES, A.C. REIBSCHEID S., SZEJNFELD J. Abdome Agudo - Clínica e Imagem.  Atheneu. São 
Paulo.
MAGALHÃES H. P.Técnica Cirúrgica e Cirurgia Experimental. Sarvier. São Paulo.
MARGARIDO N.F. Aspectos Técnicos em Cirurgia. Atheneu. São Paulo. 
MÉLEGA J.M., ZANINI S.A., PSILLAKIS j. M. Cirurgia Plástica Reparadora e Estética. 2a. Edição 
Medsi. São Paulo. 
PETER J. MORRIS, RONALD A. MALT Oxford Textbook of Surgery. Publications volumes 1 e 2.  
Oxford Medical.
RASSLAN S. O Doente Cirúrgico na UTI. Atheneu. São Paulo. 
ROCHA R. J.J. Coloproctologia: Princípios e Práticas. Atheneu. São Paulo.
ROCHA P. R. S., RODRIGUES M.A.G, Complicações em Cirurgia do Aparelho Digestivo. Atheneu. 
São Paulo. 
SABISTON, D.C.JR. et al. - Tratado de cirurgia: As Bases Biológicas da Prática Cirúrgica Moderna. 
14ª. Edição. Volumes 1 e 2. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro. 
SOUZA H.P., BREIGEIRON R. GABIATTI G. Cirurgia do Trauma: Condutas Diagnósticas e 
Terapêuticas. Atheneu. São Paulo. 
TEIXEIRA J.C.G. Unidade de emergência: condutas em medicina de urgência. Atheneu. São Paulo.
VIEIRA O. M, RODRIGUES A.S.S. Condutas em Cirurgia Gástrica, Biliar, Hepática, Pancreática, 
Endócrina e Esofagiana. Atheneu. São Paulo.

LEGISLAÇÃO DO SUS
Conteúdo Programático
Políticas de saúde e formação político institucional do SUS
SUS e suas principais legislações
Gestão do SUS e relação com a saúde suplementar
Gestão do cuidado em saúde
Bibliografia 
1. Políticas de Saúde e Formação Político Institucional do SUS
CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In BRASIL, MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Gestão Municipal de Saúde. Textos Básicos. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2001 (p. 285 
- 304);
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/gestao_municipal_de_saude.pdf
2. SUS e suas principais legislações
BRASIL,1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. 
São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Titulo VIII.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da  outras providências.
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html 
BRASIL. DECRETO nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
3. Gestão do SUS e relação com a Saúde Suplementar
MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf 
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar  – Brasília : CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para 
o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/volume_4_completo.pdf 
4. Gestão do Cuidado em Saúde
BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização 
como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério 
da Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – 3. ed. – Brasília : Ministério da 
Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7)
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Politica_nacional_%20saude_nv.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes do NASF. Núcleo de Apoio a Saúde da Família – Brasília : 
Ministério da Saúde, 2009. 160 p. (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Cadernos de Atenção Básica ; nº.27)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.pdf 

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do número 
de RG _____________________ e do CPF ________________________, é pessoa com deficiência, 
segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, com redação 
dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou 
múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
_____________________________________________________________________________________
______________________ ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ _________________
____________________________________________________________________________________
______
Código CID-10:______________. 
A - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
A1 - paraplegia 
A2 - paraparesia 
A3 - monoplegia 
A4 - monoparesia 
A5 - tetraplegia 
A6 - tetraparesia 
A7 - triplegia 
A8 - triparesia 
A9 - hemiplegia 
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A10 - hemiparesia 
A11 - ostomia 
Al2 - amputação ou ausência de membro 
A13 - paralisia cerebral 
A14 - nanismo 
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida. 
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica 
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica 
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° 
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores 
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ) 
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
D1 - comunicação 
D2 - cuidado pessoal 
D3 - habilidades sociais 
D4 - utilização dos recursos da comunidade 
D5 - saúde e segurança 
D6 - habilidades acadêmicas 
D7 - lazer 
D8 - trabalho 
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data: 
Nome do médico/CRM:________________________________________________________ 
Endereço para contato:_________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo:__________________________________________________________

ANEXO IV
MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

à COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ______(cargo)________________ 
Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____, promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_de____________________________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso). 
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente). 
Termos em que, 
Pede e Espera Deferimento. 
Bauru/SP, ________ de _________________ de 2013. 
___________________________ 
(Assinatura do Candidato)
___________________________ 
(Nome Completo do Candidato) 
___________________________
(Telefones para Contato)

ANEXO V
CRONOGRAMA

Datas Eventos
21/03/2013 1ª Publicação do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
23/03/2013 2ª Publicação do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
26/03/2013 3ª Publicação do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
05/04/2013 Abertura Inscrições
22/04/2013 Encerramento Inscrições
14/05/2013 1º Publicação do Edital de Convocação para Prova Objetiva/Análise de Títulos
16/05/2013 2º Publicação do Edital de Convocação para Prova Objetiva/Análise de Títulos
18/05/2013 3º Publicação do Edital de Convocação para Prova Objetiva/Análise de Títulos
19/05/2013 Previsão da Realização Prova Objetiva/Análise de Títulos
21/05/2013 Previsão Divulgação do Gabarito 

Bauru/SP, 21 de Março de 2013.

DR. JOSÉ FERNANDO CASqUEL MONTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL SMS Nº 06 /2013

ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Saúde, 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 dos 
Cargos Públicos Efetivos de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO/MÉDICO INFECTOLOGISTA, 
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 de 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 Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 

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

 INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Dra. Maristela Pastore Oliveira, Dr. Edson Carvalho de Melo, Dr. Antonio Luiz Caldas Júnior e Elisângela 
Aparecida Rodrigues Borges e sob a coordenação de Beatriz Rabello Gobbo, sendo todos os membros 
nomeados através da Portaria GP nº 25/2013, obedecidas as normas deste Edital. 
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, § 1º, inciso V da Lei Municipal nº 
5.950/10, membro da Comissão Examinadora. 
3. 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 à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital. 
4. 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. 
5. 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 Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações 
posteriores) e demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais. 
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital. 
8. 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 14 de maio de 2013. 
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
após o término da mesma. 
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital. 
11. O Conteúdo Programático/bibliografia consta no Anexo II deste Edital. 
12. 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 DAS 
INSCRIÇÕES.

Cargo Vaga(s) Escolaridade/Pré-
requisito Vencimento¹ Benefícios² Jornada básica 

de trabalho
Valor 

Inscrição

E s p e c i a l i s t a 
em Saúde – 
Médico/Médico 
Infectologista

01

Conclusão do 
Ensino Superior em 
Medicina e Registro 
no Conselho Regional 
de Medicina (CRM) 
e Residência Médica 
ou Especialização na 
respectiva área.

R$ 3.561,60 R$ 245,00 20 horas / 
semanais* R$ 30,00

Notas: 
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra de R$245,00 (Lei 6205/12).
*Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(24, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse público, 
ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores. 
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 3.561,60 + R$ 712,32 de jornada suplementar (20%). 
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 3.561,60 + R$2.849,28 de jornada suplementar (80%).
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 3.561,60 + R$ 3.561,60 de jornada suplementar (100%).
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.272,00 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, 50% do valor citado, 
de acordo com a Lei Municipal nº 5.950/2.010. O cumprimento de plantões extras está condicionado à 
convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, com anuência e termo de compromisso do servidor.
Adicional de Insalubridade/Periculosidade – a concessão ou não dos adicionais de insalubridade ou 
periculosidade, fica condicionada à produção de laudo do setor técnico responsável, em conformidade com 
os requisitos dispostos no Decreto Municipal nº 11.396/2010.

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 1988, 
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 possuir registro de 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 no Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Superior em Medicina e Residência Médica ou Especialização na respectiva área, devendo 
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estes ser emitidos por estabelecimentos de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão 
competente, bem como Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e os documentos necessários à 
investidura do cargo indicados no Capítulo XIII, Item 4 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas ser apuradas 
por perícia médica realizada por médico oficial. 
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; 
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato: 
a) não tomar posse dentro do prazo legal; 
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente; 
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. 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 aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição. 
4. 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 ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação. 

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 por meio eletrônico 
(internet), através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 9h00min. do dia  05 de 
abril de 2013 às 16h00min. do dia  22 de abril de 2013, (horário de Brasília/DF), devendo o candidato 
adotar os seguintes procedimentos: 
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura. 
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”. 
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS. 
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA EM SAÚDE – 
MÉDICO/MÉDICO INFECTOLOGISTA e selecionar “Fazer Inscrição”. 
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”. 
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante 
de Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato 
deverá providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 30,00 (trinta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição. 
a) o Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer agência 
bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
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. 
b) o candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a realizar novo pagamento. 
2.6) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subseqüentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
através da área de CONCURSOS, do site www.bauru.sp.gov.br, a efetivação de sua inscrição. 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 a título de Taxa de Inscrição. 
a) o candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status 
PAGO ou ISENTO) após a efetivação e, para sua segurança, levar no dia da Prova. 
b) caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo e 
não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com a Divisão 
de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, através do telefone (14) 
3104-1466. 
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
o candidato efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, 
impossibilitando sua participação no certame. 

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
poderão requerê-las de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das 
condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, 
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 requerimento de solicitação da Condição Especial com  a justificativa e laudo médico deverá ser 
enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado à Secretaria Municipal de Saúde de 
Bauru/Divisão de Gestão do trabalho e Educação na Saúde, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa 
Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, A/C da Comissão Examinadora do referido concurso, no período de 05 
de abril de 2013 a 22 de abril de 2013.  
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado. 

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA: 
1. Às pessoas com 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 com 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 com 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 tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV. 
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com 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, 
conforme modelo do Anexo III. 
a) no Laudo Médico, para os fins acima indicados, deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº 3.298/1999 e alterações posteriores.
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 enviado pelo correio com A.R. (Aviso de 
Recebimento) endereçado à Secretaria Municipal de Saúde de Bauru/Divisão de Gestão do trabalho e 
Educação na Saúde, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, 
A/C da Comissão Examinadora do referido concurso, no período de 05 de abril de 2013 a 22 de abril de 
2013. 
7. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto. 
8. O candidato com 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 com 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 deficientes. 
10. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, 
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada 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 com deficiência à avaliação tratada no Item 10. 
10.3) O candidato com 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 com 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 candidatos com deficiência. 
13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato. 
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. 
15. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br. 

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 
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efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, 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 na Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, da Secretaria Municipal de 
Saúde de Bauru, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, nos 
dias 05, 08 e 09 de abril de 2013, das 8h00min. às 12h00min e das 13h30min. às 16h00min., documento 
hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município 
de Bauru/SP, juntamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo IV.
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 do responsável pelo hospital/Banco de Sangue, número 
do documento e carimbo do responsável do setor / área / departamento ou carteira de doação de 
sangue do corrente ano, com carimbo do setor responsável (original e cópia). 
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
designados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação. 
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, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município, disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 
9. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
10. O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-se, 
normalmente, poderá fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo 
IV. 
11) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuar o pagamento em caso de indeferimento da isenção do pagamento da taxa 
de inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os horários 
bancários de sua região.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter eliminatório 
e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo                   Provas N º 
questões Peso Caráter Duração 

da Prova

E s p e c i a l i s t a 
em Saúde – 
Médico/Médico 
Infectologista

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30

90 Eliminatório 03 horas
Legislação SUS 10

Análise 
de 

Títulos

Apresentação 
de títulos _ 10 Classificatório  _

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – Médico/Médico 
Infectologista será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos: 
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório, valendo 90 (Noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 19 (dezenove) de maio de 2013, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com  4 (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. 
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 (dez) 
pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas: 
a) a Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não elimina do concurso os 
candidatos que não apresentarem Títulos; 
b) todos os candidatos poderão apresentar os Títulos, porém somente serão pontuados os Títulos dos 
candidatos aprovados na Prova Objetiva; 
c) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
horário e local designados para a realização da Prova Objetiva, imediatamente após o término da mesma 
em sala designada pela coordenação do concurso; 
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pela Divisão de 
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados; 
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais; 
f) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo; 
g) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no item c deste capítulo; 
h) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade da Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na 
Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada através da Portaria GP nº 25/2013. 
i) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de 
pós-graduação Stricto sensu em nível de Doutorado na 
respectiva área médica, devidamente registrado no órgão 
competente.

1,7 pontos 1,7 
pontos

Mestrado 

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de 
pós-graduação Stricto sensu em nível de Mestrado, na 
respectiva área médica, devidamente registrado no órgão 
competente.

1,3 pontos 1,3 
pontos 

Especialização 
Observar a alínea 
j do item 2.2 do 
Capitulo VIII

Declaração, Certificado ou Diploma, devidamente 
registrados nos órgões competentes, de curso de 
especialização em nível de pós graduação Lato sensu, 
com carga horária mínima de 360 horas/aula ou título de 
especialista na respectiva área médica.

1,0 ponto 3,0 
pontos 

Artigo Publicado Artigo Publicado na respectiva área médica  publicado nos 
últimos 10 (dez) anos, retroativos a data da prova objetiva. 0,5 ponto 2,0 

pontos 

Participação em 
Congresso/ 
Jornada

Participação em Congresso/Jornada (como palestrante e/ou 
como congressista) na respectiva área médica participados 
e concluídos nos últimos 5 (cinco) anos, retroativos a data 
da prova objetiva.

0,5 ponto 2,0 
pontos 

 j) os títulos de especialização/residência médica, que forem utilizados como pré-requisito para investidura 
no cargo aqui pleiteado, conforme consta no Capítulo II, NÃO SERÃO pontuados para efeito de análise de 
títulos. Portanto, o candidato que possuir outros títulos deverá, além de apresentar o título do pré requisito, 
conforme Capítulo II, apresentar outros que julgar necessário para fins de pontuação . 
k) as Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes; 
l) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.2; 
m) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
n) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
o) 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;
p) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos 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 14 (quatorze) de maio de 2013. 
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário designados para a realização da Prova 
Objetiva, os quais serão publicados oportunamente através do Edital de Convocação no Diário 
Oficial do Município de Bauru. 
3. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva e entrega de Títulos, na respectiva 
data, local e horário constantes do Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial de Bauru. 
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva. 
5. 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 do seguinte 
documento: 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. 
5.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato. 
7. O não comparecimento 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. 
8. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada as provas, sem o acompanhamento de 
um fiscal. 
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação. 
10. Durante a realização da Prova Objetiva, 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 SUA CLASSIFICAÇÃO: 
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – Médico/Médico 
Infectologista terá caráter eliminatório, atribuindo-se 2,25 (dois inteiros e vinte cinco décimos) pontos 
a cada questão correta e a Análise de Títulos terá caráter classificatório. A nota final corresponderá à 
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, 50% (cinquenta por cento) de acerto na 
Prova Objetiva. 
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou 
preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada. 
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 tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, 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, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de concursos do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final. 
7. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu. 
8. Os candidatos aprovados no presente Concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
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a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as 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) maior número de acertos obtido nas questões de conhecimentos específicos da Prova Objetiva.

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 e no 
site www.bauru.sp.gov.br (modelo anexo IV). 
1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Serão admitidos recursos quanto: 
a) ao indeferimento de isenção da Taxa de Inscrição; 
b) às questões das Provas e Gabaritos e Análise de títulos.
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 deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original 
e cópia), no Protocolo da Secretaria Municipal da Saúde. Não serão aceitos recursos interpostos por 
fax-símile, telex, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste Edital. 
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. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru. 
8. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e as provas serão corrigidas 
de acordo com o gabarito final divulgado, após decisão de tais recursos. 
9. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas. 
10. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo. 
11. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente. 
12. Serão preliminarmente indeferidos os recursos: 
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora; 
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; 
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente; 
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente. 
13. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988. 
14. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta 
(gabarito) à Divisão de Gestão do trabalho e Educação na Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde de 
Bauru, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, 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 possuir registro de 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 à 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 na Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, 
da Secretaria Municipal da Saúde de Bauru, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/
SP, no endereço eletrônico 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 GP nº 25/2.013.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO - Especialista em Saúde – Médico/Médico Infectologista

Prestar atendimento médico especializado em doenças infecciosas mediante agendamento, bem como 
atendimento de urgência e emergência , priorizando a gravidade do caso.; Realizar procedimentos clínicos, 
diagnósticos, tratamento e acompanhamento dos pacientes acometidos por doenças infecciosas.; Zelar pelo 
uso correto dos materiais utilizados; Implementar ações para promoção de saúde; Realizar procedimentos 
administrativos relativos à área médica.;Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, 
etc.). Realizar exame clínico; Solicitar exames, quando julgar necessário; Interpretar exames.; Estabelecer 
diagnóstico; Prescrever e orientar o uso de medicação; Acompanhar o processo de tratamento, realizando 
alterações nos procedimentos ou medicações;Marcar retorno, encaminhar para exames, especialistas, 
internações ou dar alta; Notificar a vigilância epidemiológica diante de casos de doenças de notificação 
compulsória ou contaminação por alimentos ou demais produtos, que possam se alastrar para população 
local ou municipal; Realizar boas práticas no manejo dos equipamentos de EPIs e EPCs.;Zelar pelo 
uso adequado dos equipamentos médicos utilizados; Solicitar materiais específicos, quando necessário; 
Atentar-se para o processo de higienização dos materiais utilizados; Orientar pacientes e familiares sobre 
as condições de saúde e informar sobre os procedimentos realizados; Orientar os familiares, profissionais 
e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, posologia, reações adversas, etc.; Indicar 
possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para o caso.; Realizar encaminhamentos para 
exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica.; Prescrever medidas higiênicas; Estudar 
novos procedimentos médicos; Realizar atividades de educação e campanhas de saúde para a população 
em geral e comunidades fechadas; Realizar visitas de apoio técnico aos serviços de saúde;Participar de 
comitês ou comissões, que se relacionam com a infectologia;Estar disponível como apoio matricial de 
capacitação; Avaliar e adequar o calendário vacinal dos pacientes.; Elaborar prontuários, laudos médicos, 
relatórios e declarações médicas; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir pareceres e declarações; 
Fornecer atestados quando o paciente está impossibilitado de trabalhar; Encaminhar pacientes à perícia do 
INSS para parecer quanto a Benefícios Sociais e de afastamentos de saúde, através de relatórios médicos 
que subsidiem os peritos nesses quesitos; Realizar perícias e elaborar documentos médico; Eventualmente 
auxilia em outras tarefas afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/BIBLIOGRAFIA - Especialista em Saúde – Médico/Médico 
Infectologista

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Conteúdo Programático:
Princípios de Antibioticoterapia
Infecções Hospitalares.
Doenças Febris: Febre a Esclarecer; Sepses; Malária; Leptospirose; Febre Amarela; Febre Tifóide; 
Calazar; Dengue; Sarampo; Varicela; Citomegalovirose; Influenza
Infecções Cutâneas e de Partes Moles: Infecções Bacterianas; Infecções Fúngicas; Leishmaniose 
Tegumentar Americana; Herpes Simples; Herpes Zoster; Hanseníase.
Infecções do Sistema Nervoso Central: Meningites; Abscesso Cerebral; Encefalites.
Infecções das Vias Respiratórias: Anginas; Difteria; Otite; Sinusite; Pneumonias; Tuberculose.
Micoses Profundas: Paracoccidioidomicose; Histoplasmose.
Síndrome Mono – Like.
Endocardite Bacteriana
Infecções Intestinais e Intra – Abdominais: Diarréias; Hepatites Virais; Cólera.
Parasitoses Intestinais
Infecções do Trato Urinário.
Doenças Sexualmente Transmissíveis.
Infecções Osteoarticulares.
Infecções e Trauma: Tétano; Acidentes Ofídicos.
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida: Manifestações Clínicas; Coinfecções; Tratamento.
Acidentes Ocupacionais.
Infecções na Gestação.
Vacinação.
Bibliografia
Lopes AC, Amato Neto V (Eds). Tratado de Clínica Médica, 2006, São Paulo. Ed. Roca
Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (Eds). Principles and Practice of Infectious Diseases, 2005 e 2010, 
Philadelphia Elsevier / Churchil-Livingstone.
Veronesi R, Focaccia R (Eds). Tratado de Infectologia, 2009, São Paulo, Ed. Atheneu
Tavares W (Ed). Manual de Antibióticos e Quimioterápicos Antiinfecciosos, 2001, São Paulo, Ed. 
Atheneu.
Manual de vigilância e controle da Leishmaniose Visceral, Brasília – DF 2006; MINISTÉRIO DA 
SAÚDE Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica ; 1ª edição, 
3ª reimpressão Série A. Normas e Manuais Técnicos Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/
arquivos/pdf/manual_leish_visceral2006.pdf 
Normas e publicações relativas a HIV/AIDS (Ministério da Saúde) Disponível em: www.aids.gov.br
Normas, decretos e publicações sobre controle de antimicrobianos do Ministério da Saúde do Brasil, 
Anvisa e Conselho Federal de Medicina.

LEGISLAÇÃO DO SUS
Conteúdo Programático:
Políticas de saúde e formação político institucional do SUS
SUS e suas principais legislações
Gestão do SUS e relação com a saúde suplementar
Gestão do cuidado em saúde
Bibliografia:
1. POLÍTICAS DE SAÚDE E FORMAÇÃO POLÍTICO INSTITUCIONAL DO SUS
CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In BRASIL, MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Gestão Municipal de Saúde. Textos Básicos. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2001 (p. 285 
- 304);
Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/gestao_municipal_de_saude.pdf
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2. SUS E SUAS PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES
BRASIL,1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. 
São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Titulo VIII.
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências.
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da  outras providências.
Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes  Operacionais do Referido Pacto.
Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html 
BRASIL. DECRETO nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências
Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm

3. GESTÃO DO SUS E RELAÇÂO COM A SAÚDE SUPLEMENTAR
MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010
Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf 
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar  – Brasília : CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12)
Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para 
o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/volume_4_completo.pdf 

4. GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE
BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização 
como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério 
da Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – 3. ed. – Brasília : Ministério da 
Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7)
Disponível em:
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Politica_nacional_%20saude_nv.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes do NASF. Núcleo de Apoio a Saúde da Família – Brasília : 
Ministério da Saúde, 2009. 160 p. (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Cadernos de Atenção Básica ; nº.27)
Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.pdf 

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do número 
de RG _____________________ e do CPF ________________________, é pessoa com deficiência, 
segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, com redação 
dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou 
múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Código CID-10:______________. 
A - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
A1 - paraplegia 
A2 - paraparesia 
A3 - monoplegia 
A4 - monoparesia 
A5 - tetraplegia 
A6 - tetraparesia 
A7 - triplegia 
A8 - triparesia 
A9 - hemiplegia 

A10 - hemiparesia 
A11 - ostomia 
Al2 - amputação ou ausência de membro 
A13 - paralisia cerebral 
A14 - nanismo 
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida. 
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica 
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica 
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° 
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores 
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ) 
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
D1 - comunicação 
D2 - cuidado pessoal 
D3 - habilidades sociais 
D4 - utilização dos recursos da comunidade 
D5 - saúde e segurança 
D6 - habilidades acadêmicas 
D7 - lazer 
D8 - trabalho 
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data: 
Nome do médico/CRM:______________________________________________________ 
Endereço para contato:_______________________________________________________ 
Assinatura e carimbo:________________________________________________________

ANEXO IV
MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

à COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ______(cargo)________________ 
Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____, promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_de____________________________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso). 
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente). 
Termos em que, 
Pede e Espera Deferimento. 

Bauru/SP,________ de _________________ de 2013.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO V
CRONOGRAMA

Datas Eventos
21/03/2013 1ª Publicação do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
23/03/2013 2ª Publicação do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
26/03/2013 3ª Publicação do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
05/04/2013 Abertura Inscrições
22/04/2013 Encerramento Inscrições

14/05/2013 1º Publicação do Edital de Convocação para Prova Objetiva/Análise de Títulos no Diário 
Oficial de Bauru

16/052013 2º Publicação do Edital de Convocação para Prova Objetiva/Análise de Títulos no Diário 
Oficial de Bauru 

18/05/2013 3º Publicação do Edital de Convocação para Prova Objetiva/Análise de Títulos no Diário 
Oficial de Bauru 

19/05/2013 Previsão da Realização Prova Objetiva/Análise de Títulos
21/05/2013 Previsão Divulgação do Gabarito 

Bauru/SP, 21 de Março de 2013.
DR. JOSÉ FERNANDO CASqUEL MONTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL SMS Nº 04/2013

ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Saúde, 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 
dos Cargos Públicos Efetivos de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO/MÉDICO PEDIATRA, 
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 de 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 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 
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da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10) e demais disposições legais aplicáveis aos 
Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Dr. 
José Ernesto Augusto Trigo, Dr. Eli Roberto Garcia Filho, Lucila Paula Manso Bacci, Daniela Cristina da 
Silva e sob a coordenação de Sueli Yanase, sendo todos os membros nomeados através da Portaria GP nº 
23/2013, obedecidas as normas deste Edital. 
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, § 1º, inciso V da Lei Municipal nº 
5.950/10, membro da Comissão Examinadora. 
3. 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 à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital. 
4. 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. 
5. 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 Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações 
posteriores) e demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais. 
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital. 
8. 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 14 de maio de 2013. 
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
após o término da mesma. 
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital. 
11. O Conteúdo Programático/Bibliografia consta no Anexo II deste Edital. 
12. 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 DAS 
INSCRIÇÕES.

Cargo Vaga(s) Escolaridade/Pré-
requisito Vencimento¹ Benefícios²

Jornada 
básica de 
trabalho

Valor 
Inscrição

E s p e c i a l i s t a 
em Saúde – 
Médico/Médico 
Pediatra

07

Conclusão do 
Ensino Superior em 
Medicina e Registro 
no Conselho 
Regional de 
Medicina (CRM) e 
Residência Médica 
na respectiva área 
(ou declaração de 
estar cursando) ou 
Especialização nesta 
área.

R$ 3.561,60 R$ 245,00 20 horas / 
semanais* R$ 30,00

Notas: 
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra de R$245,00 (Lei 6205/12).
*Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(24, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse público, 
ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores. 
 Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 3.561,60 + R$ 712,32 de jornada suplementar (20%). 
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 3.561,60 + R$2.849,28 de jornada suplementar (80%).
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 3.561,60 + R$ 3.561,60 de jornada suplementar (100%).
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.272,00 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, 50% do valor citado, 
de acordo com a Lei Municipal nº 5.950/2.010. O cumprimento de plantões extras está condicionado à 
convocação do Secretário da Saúde ou do diretor, com anuência e tremo de compromisso do servidor. 
Prêmio incentivo: os profissionais médicos lotados junto ao DUUPA (Departamento de Urgência 
e Unidades de Pronto Atendimento) e que realizarem atendimento diretamente aos munícipes poderão 
receber prêmio incentivo por atendimento direto, comprovado e efetivamente prestado a estes, conforme 
estabelecido pela Lei nº 6057/11 e Decreto nº 11563/11 (excetuam-se o recebimento destes, os médicos que 
estão realizando plantão extra).
Adicional de Insalubridade/Periculosidade – a concessão ou não dos adicionais de insalubridade ou 
periculosidade, fica condicionada à produção de laudo do setor técnico responsável, em conformidade com 
os requisitos dispostos no Decreto Municipal nº 11.396/2010.

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 1988, 

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 possuir registro de 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 no Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Superior em Medicina e Residência Médica - ou declaração de estar cursando ou 
Especialização na respectiva área), devendo estes ser emitidos por estabelecimentos de Ensino Oficial ou 
Particular, devidamente registrado no órgão competente, bem como Registro no CRM) e os documentos 
necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIII, Item 4 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas ser apuradas 
por perícia médica realizada por médico oficial. 
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; 
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato: 
a) não tomar posse dentro do prazo legal; 
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente; 
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. 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 aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição. 
4. 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 ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação. 

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 por meio eletrônico 
(internet), através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 9h00min. do dia  05 de 
abril de 2013 às 16h00min. do dia  22 de abril de 2013 (horário de Brasília/DF), devendo o candidato 
adotar os seguintes procedimentos: 
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas 
as orientações deste,  previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura. 
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”. 
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS. 
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA EM SAÚDE – 
MÉDICO/MÉDICO PEDIATRA  e selecionar “Fazer Inscrição”. 
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”. 
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante 
de Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato 
deverá providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 30,00 (trinta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição. 
a) o Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer agência 
bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
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. 
b) o candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a realizar novo pagamento. 
2.6) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subseqüentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
através da área de CONCURSOS, do site www.bauru.sp.gov.br, a efetivação de sua inscrição. 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 a título de Taxa de Inscrição. 
a) o candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status 
PAGO ou ISENTO) após a efetivação e, para sua segurança, levar no dia da Prova. 
b) caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo e 
não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com a Divisão 
de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, através do telefone (14) 
3104-1466. 
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
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o candidato efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, 
impossibilitando sua participação no certame. 

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
poderão requerê-las de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das 
condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, 
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 requerimento de solicitação da condição especial com a justificativa e laudo médico deverá ser 
enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado à Secretaria Municipal da Saúde de 
Bauru/Divisão de Gestão do trabalho e Educação na Saúde, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa 
Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, A/C da Comissão Examinadora do referido concurso, no período de 05 
de abril de 2013 a 22 de abril de 2013. 
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado. 

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA: 
1. Às pessoas com 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 à 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 com 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 com 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 da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV. 
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com 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, 
conforme modelo do Anexo III. 
a) no Laudo Médico, para os fins acima indicados, deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº 3.298/1999 e alterações posteriores.
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 enviado pelo correio com A.R. (Aviso de 
Recebimento) endereçado à Secretaria Municipal de Saúde de Bauru/Divisão de Gestão do trabalho e 
Educação na Saúde, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, 
A/C da Comissão Examinadora do referido concurso, no período de 05 de abril de 2013 a 22 de abril de 
2013. 
7. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto. 
8. O candidato com 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 com 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 deficientes. 
10. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, 
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada 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 com deficiência à avaliação tratada no Item 10. 
10.3) O candidato com 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 com 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 candidatos com deficiência. 
13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato. 
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. 
15. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 

justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br. 

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 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, 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 na Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, da Secretaria Municipal de 
Saúde de Bauru, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, nos 
dias 05, 08 e 09 de abril de 2013, das 8h00min. às  12h00min e das 13h30min. às 16h00min., documento 
hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município 
de Bauru/SP, juntamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo IV.
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 do responsável pelo hospital/Banco de Sangue, número 
do documento e carimbo do responsável do setor / área / departamento ou carteira de doação de 
sangue do corrente ano, com carimbo do setor responsável (original e cópia). 
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
designados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação. 
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, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município, disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 
9. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
10. O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-se, 
normalmente, poderá fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo 
IV. 
11) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuar o pagamento em caso de indeferimento da isenção do pagamento da taxa 
de inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os horários 
bancários de sua região.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter eliminatório 
e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo                   Provas Nº 
questões Peso Caráter Duração da 

Prova

Especialista em 
Saúde – Médico/
Médico Pediatra 

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30 90 Eliminatório 03 horas
Legislação SUS 10

Análise de 
Títulos

Apresentação de 
títulos _ 10 Classificatório  _

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – Médico/Médico 
Pediatra será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos: 
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório, valendo 90 (Noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 19 (dezenove) de maio de 2013, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com  4 (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. 
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 (dez) 
pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas: 
a) a Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não elimina do concurso os 
candidatos que não apresentarem Títulos; 
b) todos os candidatos poderão apresentar os Títulos, porém somente serão pontuados os Títulos dos 
candidatos aprovados na Prova Objetiva; 
c) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
horário e local designados para a realização da Prova Objetiva, imediatamente após o término da mesma 
em sala designada pela Coordenação do Concurso; 
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pela Divisão de 
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados; 
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais; 
f) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo; 
g) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no item c deste capítulo; 
h) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade da Divisão de Gestão do Trabalho e Educação 
na Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, e as respectivas avaliações são de responsabilidade da 
Comissão Examinadora nomeada através da Portaria GP nº 23/2013. 
i) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:
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Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu em nível de Doutorado, na 
respectiva área médica, devidamente registrado no órgão 
competente.

1,7 
pontos 1,7 pontos

Mestrado 

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu em nível de Mestrado, na 
respectiva área médica, devidamente registrado no órgão 
competente.

1,3 
pontos 1,3 pontos 

Especialização 
Observar alínea j do 
ítem 2.2 do Capítulo 
VIII

Declaração, Certificado ou Diploma, devidamente 
registrado, de curso de especialização em nível de pós 
graduação lato sensu, com carga horária mínima de 
360 horas/aula na respectiva área médica ou título de 
especialista na respectiva área médica, conferido pela 
Sociedade Brasileira de Pediatria ou Associação Médica 
Brasileira. 

1,0 
ponto 3,0 pontos 

Artigo Publicado Artigo Publicado na respectiva área médica, publicado nos 
últimos 10 (dez) anos, retroativos à data da prova objetiva.

0,5 
ponto 2,0 pontos 

Participação em 
Congresso/ 
Jornada 

Participação em Congresso/Jornada (como palestrante e/
ou congressista) na respectiva área médica, participados e 
concluídos nos últimos 05 (cinco) anos, retroativos à data 
da prova objetiva.

0,5 
ponto 2,0 pontos 

 j - os títulos de especialização/residência médica, que forem utilizados como pré-requisito para investidura 
no cargo aqui pleiteado, conforme consta no Capítulo II, NÃO SERÃO pontuados para efeito de análise de 
títulos. Portanto, o candidato que possuir outros títulos deverá, além de apresentar o título do pré-requisito, 
conforme Capítulo II, apresentar outros que julgar necessário para fins de pontuação.
k) as Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes; 
l) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.2; 
m) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
n) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
o) 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;
p) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos 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 14 (quatorze) de maio de 2013. 
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário designados para a realização da Prova 
Objetiva, os quais serão publicados oportunamente através do Edital de Convocação no Diário 
Oficial do Município de Bauru. 
3. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva e entrega de Títulos, na respectiva 
data, local e horário constantes do Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial de Bauru. 
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva. 
5. 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 do seguinte 
documento: 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. 
5.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato. 
7. O não comparecimento 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. 
8. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada as provas, sem o acompanhamento de 
um fiscal. 
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação. 
10. Durante a realização da Prova Objetiva, 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 SUA CLASSIFICAÇÃO: 
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – Médico/Médico 
Pediatra terá caráter eliminatório, atribuindo-se 2,25 (dois inteiros e vinte cinco décimos) pontos a 
cada questão correta e a Análise de Títulos terá caráter classificatório. A nota final corresponderá à 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, 50% (cinquenta por cento) de acerto na 
Prova Objetiva. 
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou 
preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada. 
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 tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, 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, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de concursos do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final. 
7. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu. 
8. Os candidatos aprovados no presente Concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade. 
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) maior número de acertos obtido nas questões de conhecimentos específicos da Prova Objetiva.

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 e no 
site www.bauru.sp.gov.br (modelo anexo IV). 
1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Serão admitidos recursos quanto: 
a) ao indeferimento de isenção da Taxa de Inscrição; 
b) às questões das Provas e Gabaritos e Análise de títulos.
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 deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original 
e cópia), no Protocolo da Secretaria Municipal da Saúde. Não serão aceitos recursos interpostos por 
fax-símile, telex, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste Edital. 
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. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru. 
8. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e as provas serão corrigidas 
de acordo com o gabarito final divulgado, após decisão de tais recursos. 
9. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas. 
10. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo. 
11. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente. 
12. Serão preliminarmente indeferidos os recursos: 
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora; 
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; 
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente; 
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente. 
13. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988. 
14. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta 
(gabarito) à Divisão de Gestão do trabalho e Educação na Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde de 
Bauru, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, 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 possuir registro de 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 à aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público. 
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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 na Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, 
da Secretaria Municipal da Saúde de Bauru, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/
SP, no endereço eletrônico 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 GP nº 23/2013.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO – Especialista em Saúde – Médico/Médico Pediatra

Prestar atendimento médico de urgência e emergência (Pronto Socorro, SAMU, etc.) priorizando a gravidade 
do caso; Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos procedimentos emergenciais que 
podem ser realizados até receber o socorro; Designar e solicitar o mais rápido possível o veículo móvel e 
equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte adequado do Paciente; Atender e 
manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante de eventuais necessidades; Ir 
junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico emergencial no local (primário); 
Zelar pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento; Realizar exames clínicos e solicitar 
exames especializados; Interpretar dados dos exames; Estabelecer a hipótese diagnóstica e conduta 
nos atendimentos realizados; Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de urgência 
compatíveis com as necessidades do paciente; Prescrever e aplicar medicamentos; Fazer acompanhamento 
do quadro do paciente; Solicitar transferências, internações, cirurgias; Indicar médico especialista para 
acompanhar o caso, etc.; Prestar atendimento médico em unidades ambulatoriais básicas ou especializadas, 
mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso de Pronto Atendimento; Realizar anamnese 
(levantar queixa, histórico médico e familiar, etc); Realizar exame clínico; Solicitar exames, quando 
julgar necessário; Estabelecer a hipótesediagnóstica e conduta nos atendimentos realizados; Prescrever 
e aplicar medicação; Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos; Fazer o acompanhamento do 
quadro do paciente; Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou 
medicações; Marcar retorno; Encaminhar para exames, especialistas, internações ou dar alta; Zelar pelo 
uso correto dos materiais utilizados; Evitar contaminação com materiais perfuro cortantes; Zelar pelo uso 
adequado dos equipamentos médicos utilizados; Solicitar materiais, quando necessário; Atentar-se para o 
processo de higienização dos materiais utilizados; Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais 
órgãos; Orientar paciente e familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos 
realizados; Orientar os familiares, profissionais e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, 
posologia, reações adversas,etc.; Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado 
para o caso; Realizar encaminhamentos para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área 
médica; Notificar a vigilância sanitária diante de casos de doenças infecto contagiosas, contaminação 
por alimentos ou demais produtos que possam se alastrar para população local ou municipal; Notificar 
aos órgãos competentes os casos de violência e maus tratos à criança e adolescente; Realizar perícias 
e procedimentos administrativos relativos à área médica; Elaborar prontuários e laudos médicos; Emitir 
receitas; Elaborar protocolos de condutas médicas; Elaborar relatórios; Emitir pareceres e declarações; 
Fornecer atestados quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar; Realizar perícias; Implementar 
ações para promoção da saúde; Prescrever medidas higiênicas; Promover campanhas de saúde; Realizar 
atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades fechadas; Realizar visitas de
apoio técnico às unidades de saúde; Estudar novos procedimentos médicos; Realizar pesquisas; Participar 
de comitês ou comissões que se relacionam com a área médica.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/BIBLIOGRAFIA – Especialista em Saúde – Médico/Médico 
Pediatra

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Bibliografia
1 - Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar: 2007. Sociedade Brasileira de Pediatria. Associação 
Brasileira de Alergia e Imunopatologia. Rev. bras. alerg. Imunopatol – Vol. 31, Nº 2, 2008. Disponível 
em: http://www.funcionali.com/php/admin/uploaddeartigos/Consenso%20Brasileiro%20sobre%20
Alergia%20Alimentar.pdf
2 - Conselho Federal de Medicina. Código de ética médica 2009.
3 -DIRETRIZES NA REANIMAÇÃO CARDIO RESPIRATÓRIA PEDIÁTRICA (AMERICAN HEART 
ASSOCIATION)
http://www.heart.org/idc/groups/.../ucm 317343.pdf
4 - Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma – 2012. 
J Bras Pneumol. v.38, Supl 1, p. S1-S46 Abril 2012. Disponível em: http://www.jornaldepneumologia.
com.br/PDF/Suple_200_70_38_completo_versao_corrigida_04-09-12.pdf
5 - GUIA DE REFERÊNCIAS TÉCNICAS E PROGRAMÁTICAS PARA AS AÇÕES DO PLANO DE 
ELIMINAÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA. São Paulo, Centro de Referência e Treinamento em DST/
AIDS. 2010. Disponível em: http://www3.crt.saude.sp.gov.br/tvhivsifilis/guia_versao_digital/Guia_
Integrado_versao_digital.pdf
6 - MANUAL DE VIGILÃNCIA E CONTROLE DE LEISHMANIOSE VISCERAL AMERICANA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - junho 2006
http:// www.saude.sp.gov.br/resources/sucen/homepage/downloads/arquivos-leixhmaniose-viscera-
americana/manual lva.pdf
7 - Ministério da Saúde. Dengue diagnóstico e manejo clínico na criança. Brasília. 2011. Disponível em 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/web_dengue_crian_25_01.pdf
8 - Ministério da Saúde. PROTOCOLO DE TRATAMENTO DE INFLUENZA – 2012. Brasília. 2012. 
Disponível em http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/protocolo_de_tratamento_influenza_
ms_2012.pdf
9 - Ministério da Saúde. Doença falciforme. Condutas básicas para o tratamento. Brasília. 2012. Disponível 
em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doenca_falciforme_condutas_basicas.pdf
10 - Pediatria Diagnóstico + Tratamento. Murahovschi, J. 6ª edição. 2006. Editora Sarvier. 
11 - Programa nacional de suplementação de ferro. Disponível em http://nutricao.saude.gov.br/ferro1.php
12 - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. SUPLEMENTO DA NORMA TÉCNICA DO 
PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO. Disponível em: http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/imuni/pdf/

imuni10_suple_norma_rev.pdf
13 - Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. III Diretrizes para Tuberculose da Sociedade 
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Disponível em: http://www.jornaldepneumologia.com.br/
PDF/2009_35_10_11_portugues.pdf
14- TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA DAS qUEIMADURAS - MINISTÉRIO DA SAÚDE
http://www.portalsaude.gov.br/.../cartilha-queimaduras.pdf

LEGISLAÇÃO DO SUS
Conteúdo Programático
Políticas de saúde e formação político institucional do SUS
SUS e suas principais legislações
Gestão do SUS e relação com a saúde suplementar
Gestão do cuidado em saúde
Bibliografia 
1. Políticas de Saúde e Formação Político Institucional do SUS
CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In BRASIL, MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Gestão Municipal de Saúde. Textos Básicos. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2001 (p. 285 
- 304);
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/gestao_municipal_de_saude.pdf
2. SUS e suas principais legislações
BRASIL,1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. 
São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da Saúde, Capitulo II, Titulo VIII.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da  outras providências.
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes  Operacionais do Referido Pacto.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html 
BRASIL. DECRETO nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
3. Gestão do SUS e relação com a Saúde Suplementar
MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf 
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar  – Brasília : CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para 
o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/volume_4_completo.pdf 
4. Gestão do Cuidado em Saúde
BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização 
como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério 
da Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – 3. ed. – Brasília : Ministério da 
Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7)
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Politica_nacional_%20saude_nv.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes do NASF. Núcleo de Apoio a Saúde da Família – Brasília 
: Ministério da Saúde, 2009. 160 p. (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Cadernos de Atenção Básica ; 
nº.27)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.pdf 

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do número 
de RG _____________________ e do CPF ________________________, é pessoa com deficiência, 
segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, com redação 
dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou 
múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
_____________________________________________________________________________________
_______________________ _____________________________________________________________
_______________________________________________ _____________________________________
_______________________________________________________________________ _____________
_____________________________________________________________________________________
__________
Código CID-10:______________. 
A - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
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A1 - paraplegia 
A2 - paraparesia 
A3 - monoplegia 
A4 - monoparesia 
A5 - tetraplegia 
A6 - tetraparesia 
A7 - triplegia 
A8 - triparesia 
A9 - hemiplegia 
A10 - hemiparesia 
A11 - ostomia 
Al2 - amputação ou ausência de membro 
A13 - paralisia cerebral 
A14 - nanismo 
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida. 
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica 
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica 
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° 
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores 
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ) 
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
D1 - comunicação 
D2 - cuidado pessoal 
D3 - habilidades sociais 
D4 - utilização dos recursos da comunidade 
D5 - saúde e segurança 
D6 - habilidades acadêmicas 
D7 - lazer 
D8 - trabalho 
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data: 
Nome do médico/CRM:______________________________________________________ 
Endereço para contato:______________________________________________________ 
Assinatura e carimbo:________________________________________________________

ANEXO IV
MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

à COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ______(cargo)________________ 
Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____, promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_de____________________________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso). 
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente). 
Termos em que, 
Pede e Espera Deferimento. 
Bauru/SP, ________ de _________________ de 2013. 
__________ (Assinatura do Candidato)__________ 
(Nome Completo do Candidato) 
(Telefones para Contato)

ANEXO V
CRONOGRAMA

Datas Eventos
21/03/2013 1ª Publicação do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
23/03/2013 2ª Publicação do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
26/03/2013 3ª Publicação do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
05/04/2013 Abertura Inscrições
22/04/2013 Encerramento Inscrições

14/05/2013 1ª Publicação do Edital de Convocação para Prova Objetiva no Diário Oficial de 
Bauru/ Análise de Títulos

16/05/2013 2ª Publicação do Edital de Convocação para Prova Objetiva no Diário Oficial de 
Bauru/ Análise de Títulos

18/05/2013 3ª Publicação do Edital de Convocação para Prova Objetiva no Diário Oficial de 
Bauru/ Análise de Títulos

19/05/2013 Previsão da Realização Prova Objetiva/ Análise de Títulos
21/05/2013 Previsão Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 21 de Março de 2013.
DR. JOSÉ FERNANDO CASqUEL MONTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL SMS Nº 02/2013

ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Saúde, 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 
dos Cargos Públicos Efetivos de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO/MÉDICO PSIQUIATRA, 
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 de 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 Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores 
da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10) e demais disposições legais aplicáveis aos 
Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Dr. 
Marcus Vinícius Franco, Drª Elaine Lúcia Dias de Oliveira, Daniela Cristina da Silva, Lucila Paula Manso 
Bacci e sob a coordenação de Marcela da Silva Santos, sendo todos os membros nomeados através da 
Portaria GP nº 24/2013, obedecidas as normas deste Edital. 
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, § 1º, inciso V da Lei Municipal nº 
5.950/10, membro da Comissão Examinadora. 
3. 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 à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital. 
4. 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. 
5. 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 Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações 
posteriores) e demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais. 
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital. 
8. 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 14 de Maio de 2013. 
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
após o término da mesma. 
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital. 
11. O Conteúdo Programático/Bibliografia consta no Anexo II deste Edital. 
12. 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 DAS 
INSCRIÇÕES.

Cargo Vaga(s) Esco la r idade /Pré -
requisito Vencimento¹ Benefícios² Jornada básica 

de trabalho
Valor 

Inscrição

E s p e c i a l i s t a 
em Saúde – 
Médico/Médico 
Psiquiatra

01

Conclusão do 
Ensino Superior em 
Medicina e Registro 
no Conselho Regional 
de Medicina (CRM) 
e Residência Médica 
na respectiva área ou 
Título de Especialista 
reconhecido pela 
Associação Brasileira 
de Psiquiatria.

R$ 3.561,60 R$ 245,00 20 horas / 
semanais* R$ 30,00

Notas: 
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra de R$245,00 (Lei 6205/12).
*Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas jornadas especiais de trabalho 
(24, 36 e 40 horas/semanais), mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse público, 
ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores.
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 3.561,60 + R$ 712,32 de jornada suplementar (20%). 
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 3.561,60 + R$2.849,28 de jornada suplementar (80%).
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 3.561,60 + R$ 3.561,60 de jornada suplementar (100%).
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.272,00 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, 50% do valor citado, 
de acordo com a Lei Municipal nº 5.950/2.010. O cumprimento de plantões extras está condicionado a 
convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, com anuência e termo de compromisso dos servidor.
Adicional de Insalubridade/Periculosidade – a concessão ou não dos adicionais de insalubridade ou 
periculosidade, fica condicionada à produção de laudo do setor técnico responsável, em conformidade com 
os requisitos dispostos no Decreto Municipal nº 11.396/2010.
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CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO: 
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas: 
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1988, 
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 possuir registro de 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 no Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Superior em Medicina e Residência Médica na respectiva área ou Título de Especialista 
reconhecido pela Associação Brasileira de Psiquiatria devendo estes ser emitidos por estabelecimentos de 
Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente, bem como Registro no CRM) e 
os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIII, Item 4 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas ser apuradas 
por perícia médica realizada por médico oficial. 
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; 
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato: 
a) não tomar posse dentro do prazo legal; 
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente; 
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. 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 aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição. 
4. 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 ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação. 

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 por meio eletrônico 
(internet), através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 9h00min. do dia  05 de 
abril de 2013 às 16h00min. do dia 22 de abril de 2013, (horário de Brasília/DF), devendo o candidato 
adotar os seguintes procedimentos: 
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas 
as orientações deste,  previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura. 
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”. 
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS. 
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA EM SAÚDE – 
MÉDICO/MÉDICO PSIQUIATRA  e selecionar “Fazer Inscrição”. 
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”. 
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante 
de Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato 
deverá providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 30,00 (trinta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição. 
a) o Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer agência 
bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
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. 
b) o candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a realizar novo pagamento. 
2.6) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subseqüentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
através da área de CONCURSOS, do site www.bauru.sp.gov.br, a efetivação de sua inscrição. 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 a título de Taxa de Inscrição. 
a) o candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status 
PAGO ou ISENTO) após a efetivação e, para sua segurança, levar no dia da Prova. 

b) caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo e 
não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com a Divisão 
de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, através do telefone (14) 
3104-1466. 
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
o candidato efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, 
impossibilitando sua participação no certame. 

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
poderão requerê-las de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das 
condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, 
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 requerimento de solicitação da condição especial com a justificativa e laudo médico deverá ser 
enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado à Secretaria Municipal de Saúde de 
Bauru/Divisão de Gestão do trabalho e Educação na Saúde, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa 
Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, A/C da Comissão Examinadora do referido concurso, no período de 05 
de abril de 2013 à 22 de abril de 2013.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado. 

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA: 
1. Às pessoas com 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 com 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 com 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 tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV. 
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com 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, 
conforme modelo do Anexo III. 
a) no Laudo Médico, para os fins acima indicados, deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº 3.298/1999 e alterações posteriores.
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 enviado pelo correio com A.R. (Aviso de 
Recebimento) endereçado à Secretaria Municipal de Saúde de Bauru/Divisão de Gestão do trabalho e 
Educação na Saúde, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, 
A/C da Comissão Examinadora do referido concurso, no período de 05 de abril de 2013 a 22 de abril de 
2013. 
7. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto. 
8. O candidato com 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 com 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 deficientes. 
10. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, 
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada 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 com deficiência à avaliação tratada no Item 10. 
10.3) O candidato com 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 com 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 candidatos com deficiência. 
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13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato. 
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. 
15. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br. 

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 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, 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 na Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, da Secretaria Municipal de 
Saúde de Bauru, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, nos 
dias 05, 08 e 09 de abril de 2013, das 8h00min. às 12h00min e das 13h30min. às 16h00min., documento 
hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município 
de Bauru/SP, juntamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo IV.
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 do responsável pelo hospital/Banco de Sangue, número 
do documento e carimbo do responsável do setor / área / departamento ou carteira de doação de 
sangue do corrente ano, com carimbo do setor responsável (original e cópia). 
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
designados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação. 
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, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município, disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 
9. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
10. O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-se, 
normalmente, poderá fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo 
IV. 
11) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuar o pagamento em caso de indeferimento da isenção do pagamento da taxa 
de inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os horários 
bancários de sua região.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter eliminatório 
e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo                   Provas Nº 
questões Peso Caráter Duração 

da Prova

E s p e c i a l i s t a 
em Saúde – 
Médico/Médico 
Psiquiatra 

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30 90 Eliminatório 03 horas
Legislação SUS 10

Análise de 
Títulos

Apresentação de 
títulos _ 10 Classificatório  _

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – Médico/
Médico Psiquiatra será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos: 
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório, valendo 90 (Noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 19 (dezenove) de maio de 2013, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com  4 (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. 
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 (dez) 
pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas: 
a) a Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não elimina do concurso os 
candidatos que não apresentarem Títulos; 
b) todos os candidatos poderão apresentar os Títulos, porém somente serão pontuados os Títulos dos 
candidatos aprovados na Prova Objetiva; 
c) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
horário e local designados para a realização da Prova Objetiva, imediatamente após o término da mesma 
em sala designada pela coordenação do concurso; 
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pela Divisão de 
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados; 
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais; 
f) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo; 
g) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no item c deste capítulo; 

h) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade da Divisão de Gestão do Trabalho e Educação 
na Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, e as respectivas avaliações são de responsabilidade da 
Comissão Examinadora nomeada através da Portaria GP nº 24/2013. 
i) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de pós-
graduação Stricto Sensu em nível de Doutorado, na 
respectiva área médica, devidamente registrado no órgão 
competente

1,7 
pontos

1,7 
pontos

Mestrado 
Declaração ou Certificado de conclusão de curso de pós-
graduação Stricto Sensu em nível de Mestrado, na respectiva 
área médica, devidamente registrado no órgão competente.

1,3 
pontos 

1,3 
pontos 

Especialização
(observar a alínea 
j do item 2.2 do 
capítulo VIII) 

Declaração, Certificado ou Diploma, devidamente 
registrado, de curso de especialização em nível de pós 
graduação Lato Sensu, com carga horária mínima de 360 
horas/aula na respectiva área médica ou título de especialista 
na respectiva área médica conferido pela Sociedade 
Brasileira de Psiquiatria ou Associação Médica Brasileira.

1,0 ponto 3,0 
pontos 

Artigo Publicado Artigo Publicado na respectiva área médica, publicado nos 
últimos 10 (dez) anos, retroativos a data da prova objetiva. 0,5 ponto 2,0 

pontos 
Participação em 
Congresso/ 
Jornada

Participação em Congresso/Jornada (como palestrante e/
ou congressista) na respectiva área Médica participados e 
concluídos nos últimos 5 (cinco) anos, retroativos a data da 
prova objetiva. 

0,5 ponto 2,0 
pontos 

 j) os títulos de especialização/residência médica, que forem utilizados como pré-requisito para investidura 
no cargo aqui pleiteado, conforme consta  no Capítulo II, NÃO SERÃO pontuados para efeito de análise de 
títulos. Portanto, o candidato que possuir outros títulos deverá, além de apresentar o título do pré requisito, 
conforme o capítulo II, apresentar outros que julgar necessário para fins de pontuação.
k) as Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes; 
l) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.2; 
m) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
n) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
o) 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;
p) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos 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 14 (quatorze) maio de abril de 2013. 
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário designados para a realização da Prova 
Objetiva, os quais serão publicados oportunamente através do Edital de Convocação no Diário 
Oficial do Município de Bauru. 
3. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva e entrega de Títulos, na respectiva 
data, local e horário constantes do Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial de Bauru. 
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva. 
5. 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 do seguinte 
documento: 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. 
5.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato. 
7. O não comparecimento 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. 
8. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada as provas, sem o acompanhamento de 
um fiscal. 
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação. 
10. Durante a realização da Prova Objetiva, 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 SUA CLASSIFICAÇÃO: 
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – Médico/Médico 
Psiquiatra terá caráter eliminatório, atribuindo-se 2,25 (dois inteiros e vinte cinco décimos) pontos a 
cada questão correta e a Análise de Títulos terá caráter classificatório. A nota final corresponderá à 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, 50% (cinquenta por cento) de acerto na 
Prova Objetiva. 
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou 
preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada. 
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta, 
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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 tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, 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, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de concursos do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final. 
7. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu. 
8. Os candidatos aprovados no presente Concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade. 
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) maior número de acertos obtido nas questões de conhecimentos específicos da Prova Objetiva.

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 e no 
site www.bauru.sp.gov.br (modelo anexo IV). 
1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Serão admitidos recursos quanto: 
a) ao indeferimento de isenção da Taxa de Inscrição; 
b) às questões das Provas e Gabaritos e Análise de títulos.
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 deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original 
e cópia), no Protocolo da Secretaria Municipal da Saúde. Não serão aceitos recursos interpostos por 
fax-símile, telex, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste Edital. 
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. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru. 
8. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e as provas serão corrigidas 
de acordo com o gabarito final divulgado, após decisão de tais recursos. 
9. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas. 
10. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo. 
11. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente. 
12. Serão preliminarmente indeferidos os recursos: 
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora; 
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; 
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente; 
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente. 
13. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988. 
14. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta 
(gabarito) à Divisão de Gestão do trabalho e Educação na Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde de 
Bauru, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, 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 possuir registro de 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 à 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 na Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, 
da Secretaria Municipal da Saúde de Bauru, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/
SP, no endereço eletrônico 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 GP nº 24/2.013.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO – Especialista em Saúde Médico/Médico Psiquiatra

Prestar suporte a atendimentos de urgência em psiquiatria. Orientar o acompanhante e/familiar dos 
procedimentos emergenciais que podem ser realizados até o paciente receber o socorro. Designar e solicitar 
o mais rápido possível o veículo móvel e equipe de saúde (SAMU) necessária para se realizar o atendimento 
de crises ou transporte adequado do paciente para serviço específico. Manter a comunicação com a 
equipe enviada para locais resgate diante de eventuais necessidades. Solicitar transferências, internações 
para serviços especializados (Caps, Hospital psiquiátrico, Ambulatório, Hospital geral, Comunidades 
Terapêuticas, Serviços de Residências terapêuticas, etc.). Indicar médico especialista para acompanhar 
o caso, etc. Prestar atendimentos médicos mediante agendamento. Realizar anamnese (levantar queixa, 
histórico médico e familiar, etc). Realizar exame clínico. Solicitar exames, quando julgar necessário. 
Interpretar exames. Estabelecer diagnóstico. Prescrever medicação. Realizar / indicar Procedimentos clínicos 
e/ou psicoterapêuticos. Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou 
medicações. Marcar retorno, encaminhar para exames, especialistas, internações ou dar alta. Zelar pelo 
uso correto dos materiais utilizados. Evitar contaminação com materiais perfuro cortantes. Zelar pelo uso 
adequado dos equipamentos médicos utilizados. Solicitar materiais, quando necessário. Atentar-se para o 
processo de higienização dos materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares profissionais e eventuais 
órgãos. Orientar paciente e familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos 
realizados. Orientar os familiares, profissionais e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos,  
posologia, reações adversas,etc. Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para 
o caso. Realizar encaminhamentos para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica. 
Notificar a vigilância sanitária diante de casos de doenças infecto contagiosas, mediante contaminação 
por alimentos ou demais produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Realizar 
procedimentos administrativos relativos à área médica. Elaborar prontuários e laudos. Emitir receitas. 
Elaborar protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir pareceres e declarações. Fornecer 
atestados quando o paciente foi/será impossibilitado de trabalhar. Implementar ações para promoção da 
saúde. Prescrever medidas higiênicas. Promover campanhas de saúde. Realizar atividades de educação em 
saúde para a população em geral e comunidades fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de 
saúde. Estudar novos procedimentos médicos. Realizar pesquisas. Participar de comitês ou comissões que 
se relacionam com a área médica.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO / BIBLIOGRAFIA – Especialista em Saúde Médico/Médico 
Psiquiatra

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Bibliografia
ASSUMPÇÃO Jr., F. ;  KUCZYNSKI  E.  -  Tratado de Psiquiatria da Infância e Adolescência, 1ª. 
ed.  Atheneu, 2003.
CLASSIFICAÇÃO DE TRANSTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO DA CID-10. Porto 
Alegre, Artes Médicas, 1993. 
CREMESP / AMB. Usuários de Substâncias Psicoativas – Abordagem, Diagnóstico e Tratamento, 2002. 
DALGALARRONDO, Paulo.  Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. 2ª. Ed., Artmed, 
2008.
DSM-IV-TR. Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. 4ª ed. rev. Porto Alegre, Artmed, 
2002.
KAPLAN & SADOCK – Compêndio de psiquiatria. Ed. Artes Médicas, 2007 (9º ed.).
Ministério da Saúde. Saúde Mental no SUS – Os Centros de Atenção Psicossocial. Brasília, 2004. 
Disponível em http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manual_caps.pdf
STAHL, M. STEPHEN - PSICOFARMACOLOGIA: Bases Neurocientíficas e aplicações práticas. Ed 
Guanabara & Koogan, 2010 (3ed.).

LEGISLAÇÃO DO SUS
Conteúdo Programático
Políticas de saúde e formação político institucional do SUS
SUS e suas principais legislações
Gestão do SUS e relação com a saúde suplementar
Gestão do cuidado em saúde
Bibliografia 
1. Políticas de Saúde e Formação Político Institucional do SUS
CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In BRASIL, MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Gestão Municipal de Saúde. Textos Básicos. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2001 (p. 285 
- 304);
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/gestao_municipal_de_saude.pdf
2. SUS e suas principais legislações
BRASIL,1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 
1988. São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Titulo VIII.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm 
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BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da  outras providências.
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes  Operacionais do Referido Pacto.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html 
BRASIL. DECRETO nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
3. Gestão do SUS e relação com a Saúde Suplementar
MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf 
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar  – Brasília : CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional 
de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica 
para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/volume_4_completo.pdf 
4. Gestão do Cuidado em Saúde
BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização 
como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério 
da Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – 3. ed. – Brasília : Ministério 
da Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7)
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Politica_nacional_%20saude_nv.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília : Ministério da Saúde, 
2009. 64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes do NASF. Núcleo de Apoio a Saúde da Família – Brasília 
: Ministério da Saúde, 2009. 160 p. (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Cadernos de Atenção Básica ; 
nº.27)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.pdf 

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do número 
de RG _____________________ e do CPF ________________________, é pessoa com deficiência, 
segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, com redação 
dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou 
múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
_____________________________________________________________________________________
______________________ ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ _________________
____________________________________________________________________________________
______
Código CID-10:______________. 
A - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
A1 - paraplegia 
A2 - paraparesia 
A3 - monoplegia 
A4 - monoparesia 
A5 - tetraplegia 
A6 - tetraparesia 
A7 - triplegia 
A8 - triparesia 
A9 - hemiplegia 
A10 - hemiparesia 
A11 - ostomia 
Al2 - amputação ou ausência de membro 
A13 - paralisia cerebral 
A14 - nanismo 
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida. 
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica 
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica 
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° 
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores 
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ) 
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

D1 - comunicação 
D2 - cuidado pessoal 
D3 - habilidades sociais 
D4 - utilização dos recursos da comunidade 
D5 - saúde e segurança 
D6 - habilidades acadêmicas 
D7 - lazer 
D8 - trabalho 
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data: 
Nome do médico/CRM:_______________________________________________________ 
Endereço para contato:_______________________________________________________ 
Assinatura e carimbo:_________________________________________________________

ANEXO IV
MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

à COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ______(cargo)________________ 
Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____, promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_de____________________________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso). 
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente). 
Termos em que, 
Pede e Espera Deferimento. 
Bauru/SP, ______de _________________ de 2013. 
_________________________________
 (Assinatura do Candidato)
_________________________________ 
(Nome Completo do Candidato) 
_________________________________
(Telefones para Contato)

ANEXO V
CRONOGRAMA

Datas Eventos
21/03/2013 1ª Publicação do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
23/03/2013 2ª Publicação do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
26/03/2013 3ª Publicação do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
05/04/2013 Abertura Inscrições
22/04/2013 Encerramento Inscrições
14/05/2013 1º Publicação do Edital de Convocação para Prova Objetiva/Análise de Títulos
16/05/2013 2º Publicação do Edital de Convocação para Prova Objetiva/Análise de Títulos
18/05/2013 3º Publicação do Edital de Convocação para Prova Objetiva/Análise de Títulos
19/05/2013 Previsão da Realização da Prova Objetiva
21/05/2013 Previsão Divulgação do Gabarito 

Bauru/SP, 21 de Março de 2013.
DR. JOSÉ FERNANDO CASqUEL MONTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL SMS Nº 05 /2013

ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Saúde, 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 
dos Cargos Públicos Efetivos de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO SANITARISTA, descrito 
no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade do 
Concurso Público em questão,bem como para a formação de Cadastro de 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 Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria 
Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores 
Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Dr. 
Antonio Luiz Caldas Júnior, Dr. Pedro Luiz Pereira, Daniela Cristina da Silva, Rosilene Maria dos Santos 
Reigota                                                                                               e sob coordenação de Sueli Yanase, 
sendo todos os membros nomeados através da Portaria GP nº 26/2013, obedecidas as normas deste Edital. 
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, § 1º, inciso V da Lei Municipal nº 
5.950/10, membro da Comissão Examinadora. 
3. 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 à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital. 
4. 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. 
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
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de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações 
posteriores) e demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais. 
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital. 
8. 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 14 de maio de 2013. 
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
após o término da mesma. 
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital. 
11. O Conteúdo Programático/Bibliografia consta no Anexo II deste Edital. 
12. 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 DAS 
INSCRIÇÕES.

Cargo Vaga(s) Escolaridade/Pré-
requisito Vencimento¹ Benefícios² Jornada básica 

de trabalho
Valor 

Inscrição

E s p e c i a l i s t a 
em Saúde – 
Médico/Médico 
Sanitarista 

01

Conclusão do 
Ensino Superior em 
Medicina e registro 
no Conselho Regional 
de Medicina (CRM) 
e Especialização 
na respectiva área 
ou Residência em 
Medicina Preventiva 
e Social ou Mestrado 
em Saúde Coletiva ou 
Doutorado em Saúde 
Coletiva.

R$ 3.561,60 R$ 245,00 20 horas / 
semanais* R$ 30,00

Notas: 
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra de R$245,00 (Lei 6205/12).
*Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(24, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse público, 
ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores. 
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 3.561,60 + R$ 712,32 de jornada suplementar (20%). 
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 3.561,60 + R$2.849,28 de jornada suplementar (80%).
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 3.561,60 + R$ 3.561,60 de jornada suplementar (100%).
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.272,00 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, 50% do valor citado, 
de acordo com a Lei Municipal nº 5.950/2.010. O cumprimento de plantões extras está condicionado à 
convocação do Secretário da Saúde ou do diretor, com anuência e termo de compromisso do servidor. 
Adicional de Insalubridade/Periculosidade: A concessão ou não dos adicionais de insalubridade ou 
periculosidade, fica condicionada à produção de laudo do setor técnico responsável, em conformidade com 
os requisitos dispostos no Decreto Municipal nº 11.396/2010.

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 1988, 
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 possuir registro de 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 no Capítulo II (Diploma, Certificado ou 
Declaração de Conclusão do Ensino Superior em Medicina e Residência em Medicina Preventiva e Social 
ou Especialização na respectiva área ou Mestrado em Saúde Coletiva ou Doutorado em Saúde Coletiva, 
devendo estes ser emitidos por estabelecimentos de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado 
no órgão competente, bem como Registro no CRM) e os documentos necessários à investidura do cargo 
indicados no Capítulo XIII, Item 4 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas ser apuradas 
por perícia médica realizada por médico oficial. 
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; 
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato: 
a) não tomar posse dentro do prazo legal; 
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente; 

c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. 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 aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição. 
4. 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 ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação. 

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 por meio eletrônico 
(internet), através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 9h do dia 05 de abril de 
2013 às 16h do dia 22 de abril de 2013 (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes 
procedimentos: 
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas 
as orientações deste,  previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura. 
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”. 
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS. 
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA EM SAÚDE – 
MÉDICO SANITARISTA, e selecionar “Fazer Inscrição”. 
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”. 
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante 
de Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato 
deverá providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 30,00 (trinta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição. 
a) o Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer agência 
bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
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. 
b) o candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a realizar novo pagamento. 
2.6) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subseqüentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
através da área de CONCURSOS, do site www.bauru.sp.gov.br, a efetivação de sua inscrição. 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 a título de Taxa de Inscrição. 
a) o candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status 
PAGO ou ISENTO) após a efetivação e, para sua segurança, levar no dia da Prova. 
b) caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo e 
não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com a Divisão 
de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, através do telefone (14) 
3104-1466. 
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
o candidato efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, 
impossibilitando sua participação no certame. 

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
poderão requerê-las de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das 
condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, 
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 requerimento de solicitação da condição especial com a justificativa e laudo médico deverá ser 
enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado à Secretaria Municipal da Saúde de 
Bauru/Divisão de Gestão do trabalho e Educação na Saúde, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa 
Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, A/C da Comissão Examinadora do referido concurso, no período de 05 
de abril de 2013 a 22 de abril de 2013. 
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado. 

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA: 
1. Às pessoas com 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. 
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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 com 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 com 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 tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV. 
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com 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, 
conforme modelo do Anexo III. 
a) no Laudo Médico, para os fins acima indicados, deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº 3.298/1999 e alterações posteriores.
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 enviado pelo correio com A.R. (Aviso de 
Recebimento) endereçado à Secretaria Municipal de Saúde de Bauru/Divisão de Gestão do trabalho e 
Educação na Saúde, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, 
A/C da Comissão Examinadora do referido concurso, no período de 05 de abril de 2013 a 22 de abril de 
2013. 
7. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto. 
8. O candidato com 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 com 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 deficientes. 
10. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, 
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada 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 com deficiência à avaliação tratada no Item 10. 
10.3) O candidato com 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 com 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 candidatos com deficiência. 
13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato. 
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. 
15. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br. 

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 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, 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 na Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, da Secretaria Municipal de 
Saúde de Bauru, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, nos 
dias 05, 08 e 09 de abril de 2013, das 8h00min. às 12h00min e das 13h30min. às 16h00min., documento 
hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município 
de Bauru/SP, juntamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo IV.
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 do responsável pelo hospital/Banco de Sangue, número 
do documento e carimbo do responsável do setor / área / departamento ou carteira de doação de 

sangue do corrente ano, com carimbo do setor responsável (original e cópia). 
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
designados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação. 
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, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município, disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 
9. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
10. O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-se, 
normalmente, poderá fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo 
IV. 
11) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuar o pagamento em caso de indeferimento da isenção do pagamento da taxa 
de inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os horários 
bancários de sua região.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter eliminatório 
e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo                   Provas Nº 
questões Peso Caráter Duração 

da Prova

E s p e c i a l i s t a 
em Saúde – 
Médico/Médico 
Sanitarista

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30

90 Eliminatório 03 horas
Legislação SUS 10

Análise 
de 

Títulos 

Apresentação 
de títulos 
relacionados ao 
cargo

_ 10 Classificatório  _

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – Médico/
Médico Sanitarista será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos: 
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório, valendo 90 (Noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 19 (dezenove) de maio de 2013, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com  4 (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. 
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 (dez) 
pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas: 
a) a Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não elimina do concurso os 
candidatos que não apresentarem Títulos; 
b) todos os candidatos poderão apresentar os Títulos, porém somente serão pontuados os Títulos dos 
candidatos aprovados na Prova Objetiva; 
c) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
horário e local designados para a realização da Prova Objetiva, imediatamente após o término da mesma 
em sala designada pela Coordenação do Concurso; 
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pela Divisão de 
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados; 
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais; 
f) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo; 
g) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no item c deste capítulo; 
h) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade da Divisão de Gestão do Trabalho e Educação 
na Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, e as respectivas avaliações são de responsabilidade da 
Comissão Examinadora nomeada através da Portaria GP nº 26/2013;
i) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado
Observar alínea j do 
item 22 do Capítulo 
VIII

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu em nível de Doutorado, 
na respectiva área médica, devidamente registrado no 
órgão competente.

1,7 pontos 1,7 
pontos

Mestrado 
Observar alínea j do 
item 22 do Capítulo 
VIII

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu em nível de Mestrado na 
respectiva área médica, devidamente registrado no 
órgão competente.

1,3 pontos 1,3 
pontos 

Especialização 
Observar alínea j do 
item 22 do Capítulo 
VIII

Declaração, Certificado ou Diploma, devidamente 
registrados nos órgãos competentes, de curso de 
especialização em nível de pós graduação lato sensu, 
com carga horária mínima de 360 horas/aula na 
respectiva área médica ou Título de Especialista na 
respectiva área médica.

1,0 ponto 3,0 
pontos 

Artigo Publicado
Artigo Publicado na respectiva área médica, publicado 
nos últimos 10 (dez) anos, retroativos a data da prova 
objetiva.

0,5 ponto 2,0 
pontos 

Participação em 
Congresso/ 
Jornada

Participação em Congresso/Jornada (como palestrante e/
ou congressista) na respectiva área Médica participados 
e concluídos nos últimos 5 (cinco) anos, retroativos a 
data da prova objetiva.

0,5 ponto 2,0 
pontos 
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j) os títulos de doutorado/mestrado/especialização/residência médica, que forem utilizados como pré-
requisito para investidura no cargo aqui pleiteado, conforme consta no Capítulo II, NÃO SERÃO pontuados 
para efeito de análise de títulos. Portanto, o candidato que possuir outros títulos deverá, além de apresentar o 
título do pré-requisito, conforme Capítulo II, apresentar outros que julgar necessário para fins de pontuação.
k) as Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes; 
l) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.2; 
m) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
n) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
o) 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;
p) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos 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 14 (quatorze) de maio de 2013.
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário designados para a realização da Prova 
Objetiva, os quais serão publicados oportunamente através do Edital de Convocação no Diário 
Oficial do Município de Bauru. 
3. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva e entrega de Títulos, na respectiva 
data, local e horário constantes do Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial de Bauru. 
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva. 
5. 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 do seguinte 
documento: 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. 
5.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato. 
7. O não comparecimento 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. 
8. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada as provas, sem o acompanhamento de 
um fiscal. 
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação. 
10. Durante a realização da Prova Objetiva, 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 SUA CLASSIFICAÇÃO: 
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – Médico/Médico 
Cirurgião terá caráter eliminatório, atribuindo-se 2,25 (dois inteiros e vinte cinco décimos) pontos a 
cada questão correta e a Análise de Títulos terá caráter classificatório. A nota final corresponderá à 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, 50% (cinquenta por cento) de acerto na 
Prova Objetiva. 
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou 
preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada. 
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 tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, 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, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de concursos do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final. 
7. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu. 
8. Os candidatos aprovados no presente Concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade. 
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) maior número de acertos obtido nas questões de conhecimentos específicos da Prova Objetiva.

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 e no 
site www.bauru.sp.gov.br (modelo anexo IV). 
1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Serão admitidos recursos quanto: 
a) ao indeferimento de isenção da Taxa de Inscrição; 

b) às questões das Provas e Gabaritos e Análise de títulos.
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 deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original 
e cópia), no Protocolo da Secretaria Municipal da Saúde. Não serão aceitos recursos interpostos por 
fax-símile, telex, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste Edital. 
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. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru. 
8. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e as provas serão corrigidas 
de acordo com o gabarito final divulgado, após decisão de tais recursos. 
9. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas. 
10. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo. 
11. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente. 
12. Serão preliminarmente indeferidos os recursos: 
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora; 
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; 
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente; 
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente. 
13. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988. 
14. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta 
(gabarito) à Divisão de Gestão do trabalho e Educação na Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde de 
Bauru, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, 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 possuir registro de 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 à 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 na Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, 
da Secretaria Municipal da Saúde de Bauru, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/
SP, no endereço eletrônico 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 GP nº 26/2.013.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO – Especialista em Saúde – Médico/Médico Sanitarista

Desenvolver ações de planejamento, avaliação e controle dosserviços municipais de saúde; Analisar 
relatórios e visitas técnicas; Participar de reuniões técnicas; Elaborar e acompanhar indicadores da área; 
Fornecer retorno aos responsáveis pelas Unidades de Saúde quanto aos resultados de desempenho obtidos, 
de acordo com parâmetros pré-estabelecidos; Realizar visitas técnicas às Unidades de Saúde e participar das 
devolutivas às equipes de saúde; Colaborar com instituições educativas na formação de profissionais da área 
de saúde, após a formalização necessária; Subsidiar a análise e avaliação do impacto das ações em saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em conjunto com outros departamentos desta Secretaria; Colaborar 
na elaboração do Plano Plurianual (PPA); Fornecer dados de produção de serviços, produtividade, taxas 
e coberturas, quando solicitado; Colaborar com a área responsável pela gestão de pessoas (DIVGTES) 
no levantamento das necessidades e na execução de ações de educação permanente; Oferecer subsídio 
técnico aos demais departamentos, quando solicitado; Participar de ações de promoção à saúde em serviços 
de saúde, empresas, escolas e outras Instituições sempre que for solicitado; Desenvolver ações na área 
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de saúde coletiva (Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental); Coordenar tecnicamente, conforme 
legislação vigente, todas as ações de vigilância epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo 
município (implantação, treinamento e acompanhamento), além de definir normas internas; Supervisionar 
os serviços de saúde públicos e privados de Bauru, incluindo as unidades municipais de saúde, quanto 
ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância epidemiológica e de imunização; Tomar medidas 
imediatas em caso de contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica que possam 
potencialmente representar riscos à saúde da coletividade, possíveis complicações advindas da aplicação 
de imunobiológicos e soros e notificação imediata e pertinente de doenças e/ou agravos inusitados à 
saúde; Avaliar dados epidemiológicos e coordenar a elaboração de boletins periódicos; Analisar óbitos do 
Município, além de executar, investigar, supervisionar, conferir e/ou treinar profissionais para a realização 
da codificação, digitação e emissão de relatórios, a partir das Declarações de Óbitos, conforme normas 
vigentes (hoje através do Sistema de Mortalidade – SIM); Executar, investigar, supervisionar, conferir 
e/ou treinar profissionais para a realização da codificação, digitação e emissão de relatórios a partir das 
Declarações de Nascidos Vivos registradas em Bauru, conforme normas vigentes (hoje através do Sistema 
de Nascidos Vivos – SINASC); Supervisionar, inspecionar e assessorar tecnicamente em imunização todos 
os serviços de saúde públicos e privados de Bauru que tenham sala de vacina, no aspecto de armazenamento, 
limpeza do local de estocagem, aplicação de imunobiológicos e campanhas de vacinação; Realizar visitas 
hospitalares, em serviços de saúde, em presídios, em domicílio e em outras instituições, sempre que se fizer 
necessário, para o pleno desenvolvimento das ações citadas; Compor e/ou coordenar a equipe de vigilância 
epidemiológica para inspeção em serviços de saúde, sempre que se fizer necessário, em especial aqueles 
que desenvolvem atividades de imunização, exercendo atividade como Autoridade Sanitária; Coordenar 
tecnicamente, conforme legislação vigente, todas as ações de vigilância sanitária e ambiental; Compor 
equipe técnica e de fiscalização na área de vigilância sanitária e ambiental, atuando conforme legislação 
vigente; Coordenar equipes de fiscalização em serviços de saúde de quaisquer complexidades, conforme 
o nível de delegação de competência ao município e leis do §§Sistema Único de Saúde – SUS; Buscar 
assessoria técnica junto à Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e outros órgãos afins, sempre 
que se fizer necessário; Assessorar tecnicamente todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde 
e dos serviços de saúde públicos e privados de Bauru, no desenvolvimento das ações da área, bem como 
para tomada de medidas pertinentes; Propor, coordenar, participar, realizar e/ou executar treinamentos e/ou 
aprimoramentos na área, voltados para profissionais que atuam nos serviços de saúde, públicos e privados; 
Realizar pesquisas na área, colaborar com entidades de ensino e pesquisa, captar recursos para pesquisa, 
coletar dados e amostras, elaborar trabalhos técnicos e científicos, submeter resultados de pesquisa para 
publicação.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/BIBLIOGRAFIA – Especialista em Saúde – Médico/Médico 
Sanitarista
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
SUS: legislação, formação e fundamentos das políticas de saúde no Brasil
Administração, planejamento e gestão em saúde. Modelos de atenção e gestão do cuidado em saúde.
Ética, Epidemiologia e Vigilância em Saúde
Ações programáticas em saúde (saúde da mulher e pré-natal, saúde da criança, saúde, imunizações, saúde 
do idoso, diabetes e hipertensão arterial, tuberculose, hanseníase e doenças sexualmente transmitidas). 

BIBLIOGRAFIA 
1. SUS: LEGISLAÇÃO, FORMAÇÃO E FUNDAMENTOS DAS POLÍTICAS DE SAÚDE NO 
BRASIL
CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In BRASIL, MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Gestão Municipal de Saúde. Textos Básicos. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2001 (p. 285 
- 304);
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/gestao_municipal_de_saude.pdf
BRASIL, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. 
São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Titulo VIII.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da  outras providências.
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html 
BRASIL. DECRETO nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar – Brasília: CONASS, 2011. 148 
p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12). Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf 
2. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE. MODELOS DE ATENÇÃO E 
GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE.
MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para 
o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/volume_4_completo.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – 3. ed. – Brasília : Ministério da 
Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7)
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Politica_nacional_%20saude_nv.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização como 

eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Acolhimento à demanda espontânea – Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 56 p. – (Série A. Normas e 
Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica n. 28, Volume I)
Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/miolo_CAP_28.pdf
BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 64 
p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde). Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes do NASF. Núcleo de Apoio a Saúde da Família – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2009. 160 p. (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Cadernos de Atenção Básica; nº.27) 
Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.pdf 
3. ÉTICA, EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA SAÚDE
Brasil. Ministério da Saúde. Indicadores e dados básicos para a Saúde. Brasília, 2011. Disponível em: 
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2011/folder.htm
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 816 
p. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos)
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/gve_7ed_web_atual.pdf
Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Saúde. Coordenadoria de Controle de Doenças. Centro de 
Vigilância Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac”. Norma técnica do programa de imunização / Brigina 
Kemps [et al.] -- São Paulo: CVE, 2008.
Disponível em:ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/imuni/imuni08_ntprog.pdf
Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Saúde. Coordenadoria de Controle de Doenças. Centro 
de Vigilância Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac”. Suplemento da Norma Técnica do Programa 
de Imunização. Introdução de Novas Vacinas no Calendário Estadual de Imunização. CVE- SP, 2011. 
Disponível em: http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/imuni/pdf/imuni10_suple_norma_rev.pdf
Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Saúde. Centro de Referência e Treinamento em DST/Aids. 
Guia de referências técnicas e programáticas para as ações do plano de eliminação da sífilis congênita – São 
Paulo, 2010. 196 p.
Disponível em: 
http://www.saude.sp.gov.br/resources/crt/publicacoes/publicacoescrt/guia_de_referencias_de_
eliminacao_da_sifilis_congenita.pdf?attach=true
Diretrizes para o Controle da Sífilis Congênita - MANUAL DE BOLSO. Disponível em: http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_sifilis_bolso.pdf 
BRASIL. Lei Nº 4620, de 14 de dezembro de 2000 (Altera a Lei Municipal N°. 3832, de 30 de dezembro 
de 1994 que Institui o Código Sanitário do Município de Bauru e dá outras providências). Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/legislacao.aspx 
BRASIL. Lei Nº 3832, de 30 de dezembro de 1994 (Institui o Código Sanitário do Município de Bauru e 
dá outras providências). Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/legislacao.aspx
BRASIL. Lei Nº 3986. de 14 de dezembro de 1995 p. 26674/95 (Altera a Lei nº 3832, de 30 de dezembro 
de 1994 e dá outras providências) . Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/legislacao.aspx 
BRASIL. Resolução RDC Nº 50, 21 de fevereiro 2002 (Dispõe sobre o Regulamento Técnico para 
planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de 
saúde). Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/2002/50_02rdc.pdf
BRASIL. RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004 (Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde). Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/ebe26a00474597429fb5df3fbc4c6735/RDC_306.
pdf?MOD=AJPERES
BRASIL. NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Disponível em: http://www.mte.
gov.br/seg_sau/guia_tecnico_cs3.pdf 
BRASIL. Resolução CONAMA nº 358 de 29/04/2005 (Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos 
resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências). Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35805.pdf  
Estado de São Paulo. Lei Nº 10.083, DE 23 de setembro de 1998 (Dispõe sobre o Código Sanitário do 
Estado). Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/LeiEstadual_1998_10083_1254945304.pdf 
LAURENTI, R.; MELLO JORGE, M.H.; LEBRÃO, M.L. GOTLIEB, S.L.D. Estatística de Saúde. S. 
Paulo, EDUSP, 1985.  
LESER, W., BARBOSA, V., BARUZZI, R.G., RIBEIRO, M.B.D. & FRANCO, L.J. Elementos de 
epidemiologia geral. Rio de janeiro, Ed. Atheneu, 1985. 
Estado de São Paulo. Portaria CVS Nº 04 de 23/03/2011 (Dispõe sobre o Sistema Estadual de Vigilância 
Sanitária (SEVISA), define o Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária (CEVS) e os procedimentos 
administrativos a serem adotados pelas equipes estaduais e municipais de vigilância sanitária no Estado de 
São Paulo e dá outras providências). Disponível em: http://www.crm-sp.org.br/?siteAcao=&id=602 
ESTADO DE SÃO PAULO. Portaria CVS Nº 15 de 26/12/2002 (Define diretrizes, critérios e procedimentos 
para a avaliação físico–funcional de projetos de edificações dos estabelecimentos de interesse à saúde para 
emissão de LTA – Laudo Técnico de Avaliação). Disponível em: http://rapidlibrary.com/source.php?file=u
lcbc9zyqti89on&url=http%3A%2F%2Fwww.ribeiraopreto.sp.gov.br%2Fssaude%2Fvigilancia%2Fvigsan
%2Fportaria-cvs15-2002.pdf&sec=eab868e68757a48c
BRASIL. Declaração de óbito: documento necessário e importante. 3ª. ed. Brasília, 2009. (Série A. Normas 
e Manuais Técnicos).  Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/declaracao_de_obitooo.pdf
BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Vigilância de Epizootias em Primatas Não Humanos. 1ª edição 
2005 55p (Série A Normas e Manuais Técnicos). Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/epizootias.pdf
Código de Ética Médica 2009. Disponível em: 
http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=8822
4. AÇÕES PROGRAMÁTICAS EM SAÚDE



33DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 06 DE ABRIL DE 2.013

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Envelhecimento e saúde da pessoa idosa – Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 192 p. – (Série A. Normas 
e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica; n. 19)
Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad19.pdf
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde 
da criança: crescimento e desenvolvimento – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 272 p. – (Cadernos de 
Atenção Básica, nº 33)
Disponível em:
http://www.medlearn.com.br/ministerio_saude/atencao_basica/cadernos_atencao_basica_33_saude_
crianca_crescimento_desenvolvimento.pdf
Estado de São Paulo. Secretaria da Saúde. Coordenadoria de Planejamento em Saúde. Assessoria Técnica 
em Saúde da Mulher. Atenção à gestante e à puérpera no SUS – SP: manual técnico do pré natal e puerpério 
/ organizado por Karina Calife, Tania Lago, Carmen Lavras – São Paulo: SES/SP, 2010. 234p.
Disponível em:
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/destaques/atencao-a-gestante-e-a-puerpera-no-sus-
sp/manual-tecnico-do-pre-natal-e-puerperio/manual_tecnicoii.pdf
BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Controle dos cânceres do colo 
do útero e da mama – Brasília : Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/controle_cancer_colo_utero_mama.pdf
Estado de São Paulo. Secretaria da Saúde. Assessoria Técnica. Gabinete do Secretário Manual de orientação 
clínica: diabetes mellitus / Aparecida Teruko Tominaga/ Carmem Lavras e Maris Salete Demuner (orgs) – 
São Paulo: SES/SP, 2011. 46 p.
Disponível em:
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/destaques/linhas-de-cuidado-sessp/diabetes-
melitus/manual-de-orientacao-clinica-do-diabetes-mellitus/lc_diabetes_manual_atualizado_2011.pdf
Estado de São Paulo. Secretaria da Saúde. Assessoria Técnica. Gabinete do Secretário Manual de orientação 
clínica: hipertensão arterial sistêmica (HAS) / Aparecida Teruko Tominaga/ Carmem Lavras e Maris Salete 
Demuner (orgs) – São Paulo: SES/SP, 2011. 68 p. Disponível 
em:http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/destaques/linhas-de-cuidado-sessp/hipertensao-
arterial-sistemica/manual-de-orientacao-clinica-de-hipertensao-arterial/lc_hipertensao_manual_2011.pdf
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil – Brasília: Ministério 
da Saúde, 2011.
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manual_de_recomendacoes_tb.pdf
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Rastreamento – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 95 p. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) 
(Cadernos de Atenção Primária, n. 29)
Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad29.pdf
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. HIV/
Aids, hepatites e outras DST – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 196 p. - (Cadernos de Atenção Básica, 
n. 18) (Série A. Normas e Manuais Técnicos)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad18.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do número 
de RG _____________________ e do CPF ________________________, é pessoa com deficiência, 
segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, com redação 
dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou 
múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
_____________________________________________________________________________________
_______________________ _____________________________________________________________
_______________________________________________ _____________________________________
_______________________________________________________________________ _____________
_____________________________________________________________________________________
__________
Código CID-10:______________. 
A - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
A1 - paraplegia 
A2 - paraparesia 
A3 - monoplegia 
A4 - monoparesia 
A5 - tetraplegia 
A6 - tetraparesia 
A7 - triplegia 
A8 - triparesia 
A9 - hemiplegia 
A10 - hemiparesia 
A11 - ostomia 
Al2 - amputação ou ausência de membro 
A13 - paralisia cerebral 
A14 - nanismo 
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida. 
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica 
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica 

B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° 
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores 
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ) 
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
D1 - comunicação 
D2 - cuidado pessoal 
D3 - habilidades sociais 
D4 - utilização dos recursos da comunidade 
D5 - saúde e segurança 
D6 - habilidades acadêmicas 
D7 - lazer 
D8 - trabalho 
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data: 
Nome do médico/CRM:________________________________________________________ 
Endereço para contato:________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo:_________________________________________________________

ANEXO IV
MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

à COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ______(cargo)________________ 
Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____, promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_de____________________________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso). 
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente). 
Termos em que, 
Pede e Espera Deferimento. 
Bauru/SP, ________ de _________________ de 2013. 
__________ (Assinatura do Candidato)__________ 
(Nome Completo do Candidato) 
(Telefones para Contato)

ANEXO V
CRONOGRAMA

Datas Eventos
21/03/2013 1ª Publicação do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
23/03/2013 2ª Publicação do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
26/03/2013 3ª Publicação do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
05/04/2013 Abertura Inscrições
22/04/2013 Encerramento Inscrições

14/05/2013 1ª Publicação do Edital de Convocação para Prova Objetiva no Diário Oficial de Bauru/
Análise de Títulos

16/05/2013 2ª Publicação do Edital de Convocação para Prova Objetiva no Diário Oficial de Bauru/
Análise de Títulos

18/05/2013 3ª Publicação do Edital de Convocação para Prova Objetiva no Diário Oficial de Bauru/ 
Análise de Títulos

19/05/2013 Previsão da Realização Prova Objetiva/ Análise de Títulos
21/05/2013 Previsão Divulgação do Gabarito 

Bauru/SP, 21 de Março de 2013.
DR. JOSÉ FERNANDO CASqUEL MONTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO

8205/13 FX PAVIMENTAÇÃO E OBRA
11052/13 SOCIEDADE HÍPICA DE BAURU
48825/11 MARTHAS SERVIÇOS GERAIS LTDA
52676/12 MAURILIO CESÁRIO LONGATO
64595/12 MARCOS PAULO DA SILVA
5741/13 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 
47829/12 SHIGUEKO SAKAI
50980/12 REINALDO JOSE RECHE
46330/12 LILIAN ROBERTA DIAS TORRES
51314/12 FÁTIMA M. HANEDA GAGLIARDI 
55059/12 MARIA DOLORES CAMENFORTO DE SOUZA E OUTROS
45177/12 SARA PIEPSZIK
49273/12 PAULO ROBERTO HANDEM 
51669/12 SILVANA ALVES DA SILVA AGUIAR
45040/12 IVO MATIELLO
53318/12 ACYR SANTINHO MOTTA
9255/13 JOSÉ ISRAEL DOS SANTOS
47436/12 CONCEIÇÃO MONTEIRO SILVA
9099/13 CLAUDIA BERRIEL AIDAR MISqUIATI
8495/13 GUSTAVO FERNANDES MAUAD
8496/13 SANDRA REGINA GOMES 
67984/12 LUCIANA CARDOSO DA SILVA
48220/12 ANA MARIA CORREA MACEDO
53368/12 ANTONIA MARTINS PALMIERO
54306/12 NADIA GERSONI P. DE FREITAS
50922/12 qUITÉRIA PINTO DO NASCIMENTO 
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51309/12 LUIS ALBERTO DOS SANTOS
54101/12 SUELI CARDOSO DOS SANTOS
38493/12 AUTO POSTO FATIMA LTDA
45151/12 CELINA FRANÇA FERRAZ
10020/13 CELSO BERTUZZO FOLONI
9779/13 OSVALDO LAMBERTINI FILHO
10628/13 MARIA FOLONI
46321/12 IVONE DIAS GUIMARAES GOMES 
3863/13 JAqUELINE SANTOS OLIVEIRA
143/13 ADMIR JOSE FERNANDES 

68786/12 LUCAS BARBOSA LUCIANO MARTINS
12742/13 LUIZ PAULOVICH NETTO 
58007/12 ELIAS DE MOURA
12734/13 JOAqUIM ALVES CRISTOVAM
3846/13 FAUSTINO STRINGASCI

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
14429/13 PAULO SERGIO PIMENTEL DA SILVA 028190/E-1
13578/13 MARACI APARECIDA PENSE 028153/E-1
13604/13 ERNANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 028247/E-1
13605/13 LÁZARA BARBOSA FOGO 30506/E-1
13559/13 MAURILIO CESARIO LONGATO 028184/E-1
13594/13 JOVANITA MARIA DA CONCEIÇÃO FERRARI 028214/E-1
13568/13 JOAqUIM ARAUJO SOUZA 028225/E-1
13571/13 JOAqUIM ARAUJO SOUZA 028753/E-1
13567/13 JOAqUIM ARAUJO SOUZA 028218/E-1
2466/13 JORGE NIGRES 029738/E-1
13576/13 TOTAL IMÓVEIS LTDA 028761/E-1

13562/13 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO à MATERNIDADE 
E à CRIANÇA DE BAURU 028187/E-1

13537/13 JOSE ALAMINOS 028161/E-1
14225/13 SIDNEI FERRO MOLINA 028162/E-1
14223/13 ALDENIRA DE LIMA ARAUJO MIKAWA 028064/E-1
14221/13 NGAN ANDRÉ RUI VAN 028066/E-1
14218/13 MARCOS RODRIGUES FERRAZ 028404/E-1
14216/13 MARCELLO ALEXANDRE CANETE 028403/E-1
14215/13 NOEMY CASELATTO SAAB 028249/E-1
14423/13 JOSÉ IDELCI DE ARAUJO 028495/E-1
14424/13 RODRIGO BENJAMIM 028132/E-1
13579/13 LUIZ CARLOS GERMANDI 028157/E-1
13582/13 JONAS BINO 028062/E-1
15025/13 EDMA FRANCELINO 028402/E-1

15197/13 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO à MATERNIDADE 
E à CRIANÇA DE BAURU 028478/E-1

14215/13 NOEMY CASELATTO SAAB 028249/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
12359/13 SPAZIO BROMÉLIAS 20 028426/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

6148/13 CLEMENTE PEREIRA FILHO 027563/E-1
11199/13 IRANY DE CASTRO 30595/E-1
6147/13 CLEMENTE PEREIRA FILHO 027564/E-1
6145/13 CLEMENTE PEREIRA FILHO 027572/E-1
3830/13 CRISTIANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 029588/E-1
8456/13 SIDINEY BERTONCINI 027560/E-1
7062/13 CLAUDIA DE CONTI DARÉ 027673/E-1

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

63300/12 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO à MATERNIDADE 
E à CRIANÇA DE BAURU 14462/E-1

67994/12 SILVANA AP. ANTONIO 14428/E-1
66729/12 LUCIA ELENA FRANCISCO 14441/E-1
8204/13 NELSON JOSÉ COMEGNO 19214/E-1
8488/13 MONDELLI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A 19222/E-1
57956/12 MARTA CISNANDA DA FONSECA 14444/E-1
66720/12 ODIRLEI RODRIGUES 14387/E-1
58014/12 EDILAINE CRISTINA PEREIRA DANTAS 14461/E-1
864/13 OSMARINA LUCINÉIA BUZZOLA 19032/E-1

37926/12 P.S.S. CARDOSO RECICLÁVEIS – ME 18982/E-1

RECUSA DE ASSINATURA EM COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE  IMPOSIÇÃO 
DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

5227/13 KELLY ISOLINA RODRIGUES 19357/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
58032/12 SORAYA GIMENEZ ROCHA * 14272/E-1
54313/12 HELENA APARECIDA DA CUNHA HONORATO * 14223/E-1
53389/12 JOSÉ CARLOS CASARIN * 12431/E-1
51292/12 SUELI LOBO DEVIDES * 14238/E-1
56605/12 SEBASTIANA LUTERO MATTOS * 14255/E-1
2239/13 FABIANA CHIMEN SIMABUKU 60 18842/E-1

58200/12 AUTO POSTO PRIMEIRO DISTRITO LTDA 60 14292/E-1
93/13 M.A.A.P. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 60 19188/E-1

54986/12 SUPERMERCADO TAUSTE LTDA 60 14297/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
63312/12 MARCEL RODRIGUES DE SOUZA 14264/E-1

ALTERAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
48220/12 ANA MARIA CORREA MACEDO 18864/E-1
53368/12 ANTONIA MARTINS PALMIERO 18880/E-1
54306/12 NADIA GERSONI P. DE FREITAS 14259/E-1
50922/12 qUITÉRIA PINTO DO NASCIMENTO 14228/E-1
51309/12 LUIS ALBERTO DOS SANTOS 14253/E-1
54101/12 SUELI CARDOSO DOS SANTOS 18872/E-1
38493/12 AUTO POSTO FATIMA LTDA 18784/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA: 
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
64395/12 RICARDO ARTHUR BARBOSA MARANGÃO 3316/E-1
50110/12 LUIZA TEREZINHA MADIA DE SOUZA 3295/E-1

Seção III
Editais

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital n.º 029/13 – Processo n.º 64.562/12 – Modalidade: Pregão Presencial n.º 008/13 – Tipo: 
MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: Aquisição estimada anual de 20.000 sandálias tipo papete, 
numeração entre 20 ao 36, 20.000 tênis com velcro, numeração 20 ao 36, e 22.000 tênis com cadarço, 
numeração 25 ao 45 – Interessadas: Secretaria Municipal da Educação. Notificamos aos interessados no 
processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente Adjudicado 
em 21/03/13 pela pregoeira e Homologado em 25/03/13 pelo Sr.º Prefeito, às empresas, da seguinte forma: 
LOTE 01 – SANDÁLIA TIPO PAPETE E TÊNIS COM VELCRO
CLASSIFICADA – SAILOR INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
ITEM QTD MARCA ESPECIFICAÇÃO UNIT. TOTAL

01 20.000 Sailor
01(um) par de sandálias tipo papete,  
numeração 20 ao 36, conforme 
especificações técnicas do anexo XII 
do edital.

R$ 53,00 R$ 1.060.000,00

02 20.000 Sailor
01(um) par de tênis com velcro, 
numeração 20 ao 36, conforme 
especificações técnicas do anexo XII 
do edital.

R$ 43,50 R$ 870.000,00 

Valor total do lote 01 – R$ R$ 1.930.000,00

LOTE 02 – TENIS COM CADARÇO
CLASSIFICADA – SAILOR INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
ITEM QTD MARCA ESPECIFICAÇÃO UNIT. TOTAL

01 22.000 Sailor
Pares de tênis com cadarço numeração 
25 ao 45, conforme especificações 
técnicas do anexo XII do edital.

R$ 55,80 R$ 1.227.600,00

Bauru, 05/04/2013 – Luciano Martins dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – 
SME.

ERRATA: Na publicação do D. O. de 28/03/2013 – Onde se Lê: AVISO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - Processo nº 12.173/2013 – Modalidade: Dispensa com fulcro no inciso 
IX, do art. 24, conforme exigido no art. 26 da Lei Federal nº 8666/93 - Interessada: Secretaria da 
Administração - Objeto: Aquisição de material elétrico para reposição de material furtado na Av. Nuno de 
Assis - PROPONENTE: CHRISTIANINI CIAL. ELETRICA LTDA - valor total estimado de R$ 13.030,00. 
Ratificação: 25/03/2013, pelo Prefeito Municipal.
LEIA-SE: Interessada: Secretaria de Obras...
Bauru, 05/04/2013 – Daniel Alves da Silva – Diretor Divisão de Licitações.

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Processo nº 9.261/2013 – 
Modalidade: Inexigibilidade com fulcro no inciso III, do art. 25 e caput, conforme exigido no art. 26 da 
Lei Federal nº 8.666/93 - Interessada: Secretaria da Cultura - Objeto: Prestação de serviços na audição 
de bailarinos para integrar a Companhia de Dança de Bauru - PROPONENTE: ILUSÃO & VIDA - CIA 
DE DANÇA CAMILLA BALLET S/S LTDA – ME - valor total R$  2.850,00 - Ratificação: 22/03/2013, 
pelo Prefeito Municipal.
Bauru, 05/04/2013 – Daniel Alves da Silva – Diretor Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Processo nº 96/2013 - Modalidade: 
Pregão Eletrônico n.º 010/13 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS 
PARA A VIATURA: VEÍCULO FORD FIESTA, ANO 2003 - MODELO 2004, PREFIXO 134, 
PLACA DBA 2204 - Interessada: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Notificamos 
aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram 
devidamente Adjudicados em 26/03/2013 pelo pregoeiro e Homologado em 03/04/2013 pelo Secretário 
Municipal da Administração à empresa:
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BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP
LOTE 01: VEÍCULO FORD FIESTA, ANO 2003 - MODELO 2004, PREFIXO 134, PLACA DBA 
2204
Item 1 – Pistão com anéis – valor unitário. R$ 230,00, valor total de R$ 230,00 – Marca: KS;
Item 2 – Jogo de bronzina e biela – valor unitário. R$ 20,00, valor total de R$ 20,00 – Marca: KS;
Item 3 – Jogo de bronzina e mancal – valor unitário. R$ 30,00, valor total de R$ 30,00 – Marca: KS;
Item 4 – Jogo de junta completa – valor unitário. R$ 150,00, valor total de R$ 150,00 – Marca: Sabó;
Item 5 – Retificar volante – valor unitário. R$ 140,00, valor total de R$ 140,00;
Item 6 – Recuperar virabrequim – valor unitário. R$ 530,00, valor total de R$ 530,00;
Item 7 – Recuperar cabeçote – valor unitário. R$ 400,00, valor total de R$ 400,00;
Item 8 – Retificar bielas – valor unitário. R$ 20,00, valor total de R$ 80,00;
Item 9 – Retificar, encamisar cilindro, medir altura de pistão, montagem completa do motor – valor unitário. 
R$ 2.720,00, valor total de R$ 2.720,00;
Item 10 – Desmontar, banho químico, pintura – valor unitário. R$ 300,00, valor total de R$ 300,00;
Item 11 – Serviço de revisão da alavanca do cambio completo – valor unitário. R$ 400,00, valor total de 
R$ 400,00;
Bauru, 05/04/2013 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Processo nº 60.578/2012 - Modalidade: 
Pregão Eletrônico n.º 009/13 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL (COLISÃO, 
INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) PARA 02 (DOIS) CAMINHÕES FORD CARGO 816 S DIESEL 
2012/2013 E  01 (UM) CAMINHÃO FORD CARGO 2623 DIESEL 2012/2013 - Interessada: Secretaria 
Municipal de Obras. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a 
classificação havidos foram devidamente Adjudicados em 26/03/2013 pelo pregoeiro e Homologado em 
03/04/2013 pelo Secretário Municipal da Administração à empresa:
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA
LOTE 01: SEGURO PARA 02 (DOIS) CAMINHÕES FORD CARGO 816 S DIESEL 2012/2013.
Item 1 – Veículo Ford Cargo 816 S – 2012/2013 - Diesel – Placa: EOB 1848 - Viatura 645 – valor unitário. 
R$ 1.095,00, valor total de R$ 1.095,00;
Item 2 – Veículo Ford Cargo 816 S – 2012/2013 - Diesel – Placa: EOB 1851 - Viatura 646 – valor unitário. 
R$ 1.095,00, valor total de R$ 1.095,00;
LOTE 02: SEGURO PARA 01 (UM) CAMINHÃO FORD CARGO 2623 DIESEL 2012/2013.
Item 1 – Veículo Ford Cargo 2623 – 2012/2013 - Diesel – Placa: EOB 1931 - Viatura 644 – valor unitário. 
R$ 1.500,00, valor total de R$ 1.500,00;
Bauru, 05/04/2013 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 061/2013 – Processo n.º 67.914/2012 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 018/2013 – Tipo Menor Preço por Lote - Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL – PTTS 
– CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TRÊS AMÉRICAS – Interessada: Secretaria Municipal do 
Bem Estar Social. Data do Recebimento das propostas: 22/04/2013 até às 9h. Abertura da Sessão: 
22/04/2013 às 09h. INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 22/04/2013 às 10h30. Informações e edital 
na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Pça Das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º 
andar, sala 02 - CEP. 17.014-900 – Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h e fones (14) 3235-
1437 ou (14) 3235-1377 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site 
www.licitacoes-e.com.br onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados. Bauru, 05/04/2013 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE RESPOSTA DE REPRESENTAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Processo: 51.548/12 – Modalidade: Pregão 
Presencial SMS n° 195/12 – tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos da frota da Secretaria 
Municipal de Saúde.
Assunto: Resposta à representação com base no Art. 5º, inciso XXXIV da Constituição Federal e Art. 109, 
II da Lei 8.666/93.
Recorrente: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME 
O Prefeito Municipal com base em parecer jurídico desta Prefeitura decidiu pelo não provimento da 
representação mantendo a decisão que anulou a licitação, por conter o Edital cláusula restritiva de 
competição e contrária a súmula do TCE/SP e também pelo fato da Administração Pública poder, a qualquer 
tempo, de ofício ou provocação, rever seus próprios atos, devendo anular aqueles ilegais.  
A íntegra da decisão encontra-se a disposição do interessado.
Ratificação: 01/04/2013.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 05/04/2013
compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE RECURSO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Processo: 06.792/2013 – Modalidade: Pregão 
Eletrônico n° SMS 015/2013 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição 
estimada anual de: 25 (vinte e cinco) painéis eletrônicos de chamada de senhas.
Assunto: Recurso contra a decisão do pregoeiro.
Recorrente: MICHELANGELO – COMÉRCIO DE PAINÉIS E SERVIÇOS LTDA - ME.
O pregoeiro resolve não acatar o recurso impetrado.  
A íntegra da decisão do pregoeiro encontra-se na Divisão de Compras e Licitações da Secretaria Municipal 
de Saúde.
Ratificação: 04/04/2013.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 05/04/2013– compras_saude@bauru.sp.gov.br
Dr. José Fernando Casquel Monti – Secretário Municipal de Saúde.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 16.805/2013 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal 
n.º 8.666/93 – Objeto: Aquisição de peças e serviços para manutenção preventiva e corretiva de viatura 
(ambulância da DUUPA/SAMU). Informamos que o processo licitatório epigrafado foi devidamente 
RATIFICADO pelo Senhor Secretário Municipal de Saúde em 04/04/2013 à empresa abaixo:
VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO 19086254810: Item 01 – Peças para manutenção corretiva e 
preventiva da Viatura 228,  à R$ 2.190,00; Item 02 – Mão de Obra para Viatura 228, à R$ 290,00. Sendo 
o valor total da empresa de R$ 2.480,00.
Bauru, 05/04/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – SMS.

Ata de Registro de Preços nº 309/12 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 017/2013 - Processo nº 62.254/2012 
– Objeto: aquisição estimada anual de 291 (duzentos e noventa e um) aparelhos condicionador de ar e 
mão de obra para instalação - Proponentes num total de 34 empresas interessadas. CONTRATANTE: 
Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 20/03/2013 - Contratadas:
ELTON TOMAS DOS SANTOS – ME
ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO - ME
Bauru, 05/04/2013 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros  – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

Ata de Registro de Preços nº 04/2013 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 02/2013 - Processo nº 
01.944/2013 – Objeto: aquisição estimada anual de móveis hospitalares - Proponentes num total de 93 
empresas interessadas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – 
Assinatura em 15/03/2013 - Contratada:
MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME. 
Bauru, 05/04/2013 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Processo: 10.725/13 – Modalidade: Pregão 
Eletrônico SMS n° 027/13 – Sistema de Registro de Preço n° 025/13 – por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição estimada anual de vários equipamentos hospitalares para o 
Município.
Abertura da Sessão dia 04/04/2013 às 9:00h.
Assunto: Impugnação do edital.
Impugnante: IMAGEM PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA.
Após análise, o pregoeiro juntamente com sua equipe de apoio resolveram ACATAR PARCIALMENTE, 
o pedido da empresa, permanecendo a sessão pública de realização do certame. A Impugnação e a Decisão 
na íntegra encontram-se a disposição na Divisão de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de 
Saúde.
Divisão de Compras e Licitações, 05/04/2013– compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LOTE - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 10.725/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 027/13 – Sistema de Registro de Preço 
n° 025/13 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual 
de vários equipamentos hospitalares para o Município. Abertura da Sessão prevista para o dia 04/04/2013 
às 9h.
Assunto: Cancelamento dos Lotes 04 – (Desfibrilador/Cardioversor) e 06 - (Detector Fetal Digital 
Portátil).
Motivo: Adequações dos descritivos.
Bauru, 05/04/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 14.835/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 041/13 – Sistema de Registro de Preço n° 
042/13 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de: 20 
(vinte) Aparelhos de DVD, 20 (vinte) Televisores, 20 (vinte) Fogões, 10 (dez) Forno Microondas, 20 (vinte) 
Refrigeradores, 10 (dez) frigobares, 30 (trinta) Aparelhos GPS, 10 (dez) freezeres e 05 (cinco) enceradeiras. 
A Data do Recebimento das Propostas será até dia 22/04/2013 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no 
dia 22/04/2013 às 9h.   Início da Disputa de Preços dia 22/04/2013 às 14h – Pregoeira: Kamila Concuruto 
Pinholi. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua 
José Aiello nº 3-30, fone (14) 3104-1463, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.
licitacoes-e.com.br, ID 476316.
Divisão de Compras e Licitações, 05/04/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br.  
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 13.200/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 38/13 - por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de estante modular em metal, palete plástico e caixas vazadas. 
A Data do Recebimento das Propostas será até dia 22/04/2013 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 
22/04/2013 às 9h. Início da Disputa de Preços dia 22/04/2013 às 11h – 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) 3104-1463, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.
com.br, ID: 476338. 
Divisão de Compras e Licitações, 05/04/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.
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Seção IV
Autarquias e Empresa Pública

DAE 
Departamento de Água e Esgoto 

Giasone Albuquerque Candia
Presidente

E-MAIL DOS DIVERSOS SETORES DO DAE
presidente@daebauru.sp.gov.br

planejamento@daebauru.sp.gov.br
juridico@daebauru.sp.gov.br

financeiro@daebauru.sp.gov.br
administrativo@daebauru.sp.gov.br

tecnica@daebauru.sp.gov.br
producao@daebauru.sp.gov.br
imprensa@daebauru.sp.gov.br

cpd@daebauru.sp.gov.br
compras@daebauru.sp.gov.br

rh@daebauru.sp.gov.br
geo@daebauru.sp.gov.br

gabinete@daebauru.sp.gov.br
dao@daebauru.sp.gov.br

corregedoria@daebauru.sp.gov.br

CONCURSO PÚBLICO 2013
ELETRICISTA INSTALADOR I

CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
De acordo com o edital, citamos:
CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, atribuindo-se 1,0 (um) 
ponto a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova Prática o candidato 
que obtiver: mínimo de 60% (sessenta por cento) de acertos na prova objetiva, não zerar em nenhum dos 
componentes da prova conforme item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos 
Específicos) e estar entre os 30 primeiros candidatos classificados (havendo empate na última colocação, 
todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
INSCRIÇÃO R.G. NOME  NOTA
9146902 415836761 ALEF GIULIANO MARIANO  30
9146840 467623302 ANDRÉ DIDONE RODRIGUES  34
9146943 365960020 ASAPH MATHEUS GASPAR  34
9146773 17804617 EDGAR PAVANELLI DE ARAUJO  34
9147160 417805937 ELI FARIAS BRITO  31
9147278 19340623 JESUEL RODRIGUES  30
9146783 472841051 WILLIANS BORGES DA SILVA BATISTA  36

Bauru, 03 de abril de 2013.
A COMISSÃO

CONCURSO PÚBLICO 2013
MECANICO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS I

CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
De acordo com o edital, citamos:
CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, atribuindo-se 1,0 (um) 
ponto a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova Prática o candidato 
que obtiver: mínimo de 60% (sessenta por cento) de acertos na prova objetiva, não zerar em nenhum dos 
componentes da prova conforme item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos 
Específicos) e estar entre os 30 primeiros candidatos classificados (havendo empate na última colocação, 
todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
INSCRIÇÃO R.G. NOME  NOTA
9147158 48787428 DIEGO DE OLIVEIRA  30
9146861 326885754 FABIANO DOS SANTOS MENEZES  36
9146934 445654375 FABIO FONTES MONTEIRO  37
9146994 483765818 JOÃO LUCAS FORTI MAZZIERO  38
9147075 287390470 ROGERIO LEONEL DOS SANTOS  35

Bauru, 04 de abril de 2013.
A COMISSÃO

CONCURSO PÚBLICO 2013
SERRALHEIRO I

CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
De acordo com o edital, citamos:
CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, atribuindo-se 1,0 (um) 
ponto a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova Prática o candidato 
que obtiver: mínimo de 60% (sessenta por cento) de acertos na prova objetiva, não zerar em nenhum dos 
componentes da prova conforme item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos 
Específicos) e estar entre os 30 primeiros candidatos classificados (havendo empate na última colocação, 
todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
INSCRIÇÃO R.G. NOME  NOTA
9146858 218881101 ADRIANO CESAR RODRIGUES PEREIRA  33
9146789 220108845 ALEXANDRE RIBEIRO CANDIDO  31
9147274 152437599 APARECIDO DOS SANTOS  38
9146766 122682737 DALMO CRISPIM DE ARAUJO  35
9146774 337017888 GENILDO VIEIRA  30
9147102 198075819 MARCO ROGERIO LEAL GOMES  32

Bauru, 04 de abril de 2013.
A COMISSÃO

CONCURSO PÚBLICO 2013
SOLDADOR I

CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
De acordo com o edital, citamos:
CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, atribuindo-se 1,0 (um) 
ponto a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova Prática o candidato 
que obtiver: mínimo de 60% (sessenta por cento) de acertos na prova objetiva, não zerar em nenhum dos 
componentes da prova conforme item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos 
Específicos) e estar entre os 30 primeiros candidatos classificados (havendo empate na última colocação, 
todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
INSCRIÇÃO R.G. NOME  NOTA
9146771 303870795 AMINADABE PEREIRA TRINDADE  30
9146829 337027110 APARECIDO DA SILVA SANTOS  30
9147156 22986014 CARLOS JOSE DROBINICH NUNES  33
9146833 234941042 FABIO LEOCADIO DA SILVA  30
9146775 337017888 GENILDO VIEIRA  31
9147248 11118504 JOSE ANTONIO MESSIAS  37
9147078 337018169 MARCOS PAULO M CORREA DE OLIVEIRA  32
9146986 20064969 WAGNER FRENEDA  37
9147257 54122489 WILOMBRALDO DE JESUS SANTOS  32

Bauru, 04 de abril de 2013.
A COMISSÃO

CONCURSO PÚBLICO 2013
PEDREIRO PADRÃO

CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
De acordo com o edital, citamos:
CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos, atribuindo-se 1,0 (um) 
ponto a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova Prática o candidato 
que obtiver: mínimo de 60% (sessenta por cento) de acertos na prova objetiva, não zerar em nenhum dos 
componentes da prova conforme item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos 
Específicos) e estar entre os 30 primeiros candidatos classificados (havendo empate na última colocação, 
todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
INSCRIÇÃO R.G. NOME  NOTA
9147109 20060421 ARMANDO APARECIDO DE SOUZA  31
9146797 18479562 CARLOS EDUARDO COSTA GUIMARAES  33
9147055 115542127 CARLOS ROBERTO MORETTI  27
9146976 504254868 CELSO CARLOS BIZARRA  28
9147066 13340478 CRISTIANO GREGORIO BIRELLI  32
9146792 49168201 EDGAR RODRIGUES BELIZOTE  29
9146903 364699188 EDINALDO DE OLIVEIRA  26
9146804 205619484 EDSON ROBERTO GIMENES BURqUI  33
9147089 479714198 HATILA CABRAL RIBEIRO  31
9146925 350746618 HUGO CAETANO DA SILVA  27
9147281 50425210 MANOEL FERNANDES DOS SANTOS  24
9147067 271324867 MARCIO APARECIDO PEREIRA  30
9146799 23276640 MARCIO RIVELINO RAMOS  31
9146856 202962878 MARCOS ROBERTO ALBERTI  35
9147013 171883792 OSVALDO RUFINO DOS SANTOS  25
9146866 168240737 PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA  26
9146770 21569667 PAULO HENRIqUE DOS SANTOS  36
9146959 290552898 REGINALDO ALVES  37
9147091 146054313 ROBERVAL SILVA ANDRÉ  31

Bauru, 04 de abril de 2013.
A COMISSÃO
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CONCURSO PÚBLICO 2013
OPERADOR DE ETA I

CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
De acordo com o edital, citamos:
CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, atribuindo-se 1,0 (um) 
ponto a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova Prática o candidato 
que obtiver: mínimo de 60% (sessenta por cento) de acertos na prova objetiva, não zerar em nenhum dos 
componentes da prova conforme item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática, Informática e 
Conhecimentos Específicos) e estar entre os 30 primeiros candidatos classificados (havendo empate na 
última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
INSCRIÇÃO R.G. NOME  NOTA
9146941 409629662 ALEXANDRI ORTIGOSA ROMERO  31
9146957 278082567 ANGELA MARIA LEITE DA SILVA  32
9146945 405562779 ANTONIO ABEL FERREIRA DE OLIVEIRA  39
9146838 433037453 EDILAINE FRANCISCA P DE FREITAS  30
9146825 445536573 PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES  36
9146980 409795057 SAULO BRUNO VICARIVENTO  34
9146860 34196959 SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA  39
9146854 411508878 WILLIANS CAMPOS DOS SANTOS  35

Bauru, 04 de abril de 2013.
A COMISSÃO

CONCURSO PÚBLICO 2013 – DAE
PEDREIRO PADRÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 
HABILITADOS PARA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA

A Comissão de Concurso Público do Departamento de Água e Esgoto de Bauru convoca os candidatos 
abaixo relacionados para a realização da Prova Prática – 2.ª Etapa do Concurso Público para o cargo de 
PEDREIRO PADRÃO, nos termos do Edital 05/2013, de acordo com as seguintes orientações: 
1. Para a realização da Prova Prática, os candidatos deverão comparecer à REGIONAL 6 DO DAE 

situada na ALAMEDA IPÊ, PARQUE SÃO GERALDO, QUADRA 1 NO DIA 14 DE ABRIL 
DE 2013 (Domingo) AS 8 HORAS;

2. Os candidatos deverão comparecer com antecedência de no mínimo 15 (quinze) minutos do horário 
estabelecido;

3. O não comparecimento na hora, data e local determinados para realização da PROVA PRÁTICA 
implicará na desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda 
chamada ou aplicação de prova;

4. Foram convocados os candidatos classificados que obtiveram no mínimo 60% de acertos na prova 
objetiva e não zeraram em nenhum dos componentes da prova (Língua Portuguesa, Matemática e 
Conhecimentos Específicos), de acordo com Capítulo VI – DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E 
HABILITAÇÃO;

5. Para segurança do candidato, o mesmo deverá levar no dia da prova o comprovante de inscrição;
6. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento, título eleitoral, carteira 

de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, 
documentos ilegíveis e/ou não identificáveis, comprovante de inscrição ou de pagamento;

7. No período da prova prática, não será permitido aos candidatos entrar e/ou permanecer no local do 
exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, Pager, 
palmtop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 player, relógio com banco de dados) e 
outros equipamentos similares, sendo que o descumprimento desta instrução implicará na eliminação 
do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude;

8. 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;

9. OS CANDIDATOS DEVERÃO SE APRESENTAR NA PROVA PRÁTICA COM TRAJES 
APROPRIADOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, SENDO OBRIGATÓRIO O USO 
DE SAPATO FECHADO (PREFERENCIALMENTE BOTINA), CALÇA COMPRIDA, 
CAMISA OU CAMISETA. NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE ANÉIS, BRINCOS, 
PULSEIRAS, COLAR OU PIERCINGS;

10. Não será admitido para a realização da prova o candidato que estiver trajando tênis ou calçado aberto;
11. O candidato que não estiver trajado conforme as especificações acima, não poderá participar da prova, 

sendo consequentemente excluído do certame;
12. Caso seja identificado risco e/ou danos ao candidato ou aos equipamentos cedidos para a realização 

das atividades, tais como falta de conhecimento ou execução inadequada durante a prova, o candidato 
será imediatamente ABORDADO pela Comissão Examinadora;

13. A prova prática será elaborada tendo em vista o Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – 
PROVA PRÁTICA;

14. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do(s) 
responsável(is) pela aplicação; 

15. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 e 16 a 18 do Capítulo VII 
– DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento;

16. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.1.3 do capítulo VI – DAS 
PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO, (não convocados para a prova prática) serão 
eliminados do Concurso Público.

Horário: 8h00min
Guia  Nome 
9147109 ARMANDO APARECIDO DE SOUZA
9146797 CARLOS EDUARDO C GUIMARAES
9147055 CARLOS ROBERTO MORETTI
9146976 CELSO CARLOS BIZARRA
9147066 CRISTIANO GREGORIO BIRELLI
9146792 EDGAR RODRIGUES BELIZOTE 
9146903 EDINALDO DE OLIVEIRA

9146804 EDSON ROBERTO GIMENES BURqUI
9147089 HATILA CABRAL RIBEIRO
9146925 HUGO CAETANO DA SILVA
9147281 MANOEL FERNANDES DOS SANTOS
9147067 MARCIO APARECIDO PEREIRA
9146799 MARCIO RIVELINO RAMOS
9146856 MARCOS ROBERTO ALBERTI
9147013 OSVALDO RUFINO DOS SANTOS 
9146866 PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA
9146770 PAULO HENRIqUE DOS SANTOS
9146959 REGINALDO ALVES
9147091 ROBERVAL SILVA ANDRÉ

Bauru, 05 de abril de 2013.
A COMISSÃO

CONCURSO PÚBLICO 2013 – DAE
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 
HABILITADOS PARA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA

A Comissão de Concurso Público do Departamento de Água e Esgoto de Bauru convoca os candidatos 
abaixo relacionados para a realização da Prova Prática – 2.ª Etapa do Concurso Público para o cargo 
de OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I, nos termos do Edital 06/2013, 
de acordo com as seguintes orientações: 

1. Para a realização da Prova Prática, os candidatos deverão comparecer a ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO DO DAE SITUADA NA RUA JOSÉ HENRIQUE FERRAZ, 
QUADRA 20 S/N, JARDIM FERRAZ, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2013 (Domingo) conforme 
horários indicados juntamente com a relação de candidatos correspondentes;

2. Os candidatos deverão comparecer com antecedência de no mínimo 15 (quinze) minutos do horário 
estabelecido;

3. O não comparecimento na hora, data e local determinados para realização da PROVA PRÁTICA 
implicará na desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda 
chamada ou aplicação de prova;

4. Foram convocados os candidatos classificados que obtiveram no mínimo 60% de acertos na prova 
objetiva e não zeraram em nenhum dos componentes da prova (Língua Portuguesa, Matemática, 
Informática e Conhecimentos Específicos), de acordo com Capítulo VI – DAS PROVAS, DO 
JULGAMENTO E HABILITAÇÃO;

5. Para segurança do candidato, o mesmo deverá levar no dia da prova o comprovante de inscrição;
6. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento, título eleitoral, carteira 

de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, 
documentos ilegíveis e/ou não identificáveis, comprovante de inscrição ou de pagamento;

7. No período da prova prática, não será permitido aos candidatos entrar e/ou permanecer no local do 
exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, Pager, 
palmtop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 player, relógio com banco de dados) e 
outros equipamentos similares, sendo que o descumprimento desta instrução implicará na eliminação 
do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude;

8. 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;

9. OS CANDIDATOS DEVERÃO SE APRESENTAR NA PROVA PRÁTICA COM TRAJES 
APROPRIADOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, SENDO OBRIGATÓRIO O USO 
DE SAPATO FECHADO (PREFERENCIALMENTE BOTINA), CALÇA COMPRIDA, 
CAMISA OU CAMISETA. NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE ANÉIS, BRINCOS, 
PULSEIRAS, COLAR OU PIERCINGS;

10. Não será admitido para a realização da prova o candidato que estiver trajando tênis ou calçado aberto;
11. O candidato que não estiver trajado conforme as especificações acima, não poderá participar da prova, 

sendo consequentemente excluído do certame;
12. Caso seja identificado risco e/ou danos ao candidato ou aos equipamentos cedidos para a realização 

das atividades, tais como falta de conhecimento ou execução inadequada durante a prova, o candidato 
será imediatamente ABORDADO pela Comissão Examinadora;

13. A prova prática será elaborada tendo em vista o Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – 
PROVA PRÁTICA;

14. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do(s) 
responsável(is) pela aplicação; 

15. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 e 16 a 18 do Capítulo VII 
– DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento;

16. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.1.3 do capítulo VI – DAS 
PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO, (não convocados para a prova prática) serão 
eliminados do Concurso Público.

Horário: 7h45min
Guia   Nome 
9146941 ALEXANDRI ORTIGOSA ROMERO
Horário: 8h15min
Guia   Nome
9146957 ANGELA MARIA LEITE DA SILVA
Horário: 8h45min
Guia   Nome
9146945 ANTONIO ABEL FERREIRA DE OLIVEIRA
Horário: 9h15min
Guia   Nome
9146838 EDILAINE FRANCISCA PINHEIRO DE FREITAS
Horário: 9h45min
Guia   Nome
9146825 PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES
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Horário: 10h15min 
Guia   Nome
9146980 SAULO BRUNO VICARIVENTO
Horário: 10h45min 
Guia   Nome
9146860 SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA
Horário: 11h15min 
Guia   Nome
9146854 WILLIANS CAMPOS DOS SANTOS

Bauru, 05 de abril de 2013.
A COMISSÃO

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
EDITAL Nº. 008/2013 - CONCURSO PÚBLICO 

CONTROLADOR DE UNIDADE, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA I
 O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu 
Conselho Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, 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 CONTROLADOR DE UNIDADE, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA I. O Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:

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, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:
•	 Cargo: CONTROLADOR DE UNIDADE, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA I
•	 Número de Vagas: 02 (duas)
•	 Vencimentos (base mês 02/2013): R$ 982,32, sendo: Referência 04A - R$ 590,97; Produtividade 
50% da Referência 01A – R$ 291,35 (pagamento sujeito ao cumprimento dos critérios estabelecidos na 
Resolução nº. 008 de 08/03/1999) e Vantagem Pessoal referente a Lei 6.211/2012: R$ 100,00. 
•	 Jornada de Trabalho: escala de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de 
descanso, em período diurno e/ou noturno, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do horário 
estabelecido pelo D.A.E.
3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” ou 
superior definitiva e válida com autorização para exercer atividade remunerada.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (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 legislações inerentes aos Servidores 
Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e 
quarenta e cinco reais) e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 17/04/2013 às 16 horas de 26/04/2013, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  
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 Rua 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 estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 
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, no mínimo, 18 (dezoito) 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, bem como os documentos comprobatórios 
dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, Certificado ou Declaração 
de Conclusão do Ensino Fundamental, emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 
devidamente registrado no órgão competente) e demais documentos comprobatórios necessários à 
investidura do cargo conforme Capítulo X deste Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 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. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal.
4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 

reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.
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 (das 10 horas do dia 
17/04/2013 às 16 horas de 26/04/2013) 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.sp.gov.
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, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal – 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, exceto no caso 
previsto no Capitulo III.
5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 
6.1. 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. 
7. 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. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 
a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 17/04/2013 
às 16 horas de 26/04/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-limite para 
encerramento das inscrições (26/04/2013) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:
a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 17/04/2013 
às 16 horas de 26/04/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
e) transmitir os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/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 17:00 horas, até a data-limite 
para encerramento das inscrições (26/04/2013).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação da prova deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, 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 candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 1 e 1.1., 
não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da Participação 
de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais 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 



39DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 06 DE ABRIL DE 2.013

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 inscrição 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. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com 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.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que 
se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação 
da prova.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:
8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está 
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. 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 da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de 
sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do ANEXO VI.
8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e alterações posteriores.
8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante o período 
de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, seja qual 
for o motivo alegado.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com 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 deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, 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:
12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.
12.4. 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, caso 
obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da perícia 
médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida no item 8 deste 
Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com 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.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DA PROVA, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva, nos termos 
abaixo descritos:
1.1. PROVA OBJETIVA: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, distribuídas 
pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 15 (quinze) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 25 (vinte e cinco) questões;
1.1.1. 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 03 (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.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, atribuindo-se 2,0 (dois) 
pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver: mínimo de 60% (sessenta por cento) de 
acertos na prova e não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 1.1 deste Capítulo 
(Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DA PROVA
1. A prova será realizada na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário e local constantes do respectivo Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
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.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 
a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis 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 que tenha força de 
documento de identificação, 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) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de inscrição.
4.1. 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.
4.2. 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.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará a prova, 
sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 
5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.
6. 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. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. 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. 
8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as 
conseqüências advindas de sua omissão.
9. 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. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 
10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a presença 
do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 
11. Excetuada a situação prevista no item 10 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. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), 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, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. 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 4 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) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA
14. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 19 DE MAIO DE 2013 (domingo) no 
período da manhã.
14.1. 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.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 
14.2. 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.sp.gov.br o 
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candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção 
e Desenvolvimento de Pessoal, fone: (14)3235-6183, para verificar o ocorrido. 
14.2.1. 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. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação 
da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. 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. 
14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de transcorrida 
01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de 
questões. 
14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul 
ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
14.5.3. 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.
14.5.4. 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. 
14.5.5. 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. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
14.5.7. 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. 
14.5.8. 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.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.daebauru.sp.gov.br, a 
partir do 2º dia útil subseqüente ao da aplicação.
15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constarão apenas os candidatos aprovados para o 
cargo para o qual se inscreveu.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a nota obtida na Prova Objetiva.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 
2.1. 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 nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
e) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. 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, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. 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.

CAPÍTULO 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, Rua 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. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;

c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO 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, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
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 Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de desistência).
d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
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 os 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.

CAPÍTULO 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 da 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 de 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 Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.
8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração de endereço 
e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste Concurso. 
9. 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. 
10. 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.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. 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. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 121/2013.

Bauru, 19 de março de 2013.
GIASONE ALBUqUERqUE CANDIA 

PRESIDENTE 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

CONTROLADOR DE UNIDADE, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA I: Realizar a 
abertura e fechamento de registros nas Unidades de Reservação, o que depende do consumo e níveis de 
água, bem como controlar a saída de água dos poços e a distribuição de água. Conduzir veículos do DAE 
em deslocamentos necessários para o desenvolvimento do trabalho. Zelar pela segurança e limpeza das 
unidades. Realizar rondas para segurança do patrimônio público. Cumprir normas e regulamentos internos. 
Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e qualidade do trabalho e realizar outras atividades 
inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do superior imediato.
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
PROVA OBJETIVA:
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero em textos diversos; Encontros vocálicos 
e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivo, pronome, 
preposição, verbo, advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; 
Alfabeto; Novo acordo ortográfico, sinônimos e antônimos, acentuação gráfica, regência nominal e verbal, 
concordância 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 simples; Operações com números inteiros; Problemas com equações do 
primeiro grau; Perímetro e área, Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Conhecimentos Específicos: Sistema de Distribuição de Água Potável. Conservação e preservação 
do meio ambiente. Noções de prevenção de acidentes no trabalho. Uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs). Regras gerais de circulação de veículos no trânsito: deveres e proibições, infrações 
e penalidades. Direção Defensiva. Código de Trânsito Brasileiro. Ética profissional. Regras básicas de 
comportamento profissional para o relacionamento diário com o público interno e externo e colegas de 
trabalho. Conhecimentos teóricos e práticos relativos à área de atuação, conforme descrição do cargo 
(Anexo I). 

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
à Comissão de Concurso para o cargo de CONTROLADOR DE UNIDADE, RESERVAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA I
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número _______________________, residente à R./Av. __________________________________
_________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

à Comissão de Concurso para o cargo de CONTROLADOR DE UNIDADE, RESERVAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA I

_______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número __________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, conforme 
o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 008/2013 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

à Comissão de Concurso para o cargo de CONTROLADOR DE UNIDADE, RESERVAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA I.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número __________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como candidato 
portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 008/2013.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
____________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 008/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) ________________________________, portador(a) do R.G. 

nº.____________________ e do CPF nº.  ___________________, é pessoa com deficiência, segundo 
o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com redação dada 
pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou 
múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________.
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:__________________________________________
Nome do médico/CRM:_____________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________
Assinatura e carimbo:______________________________________________

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
EDITAL Nº. 009/2013 - CONCURSO PÚBLICO 

MOTORISTA I
 O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu 
Conselho Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, 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 MOTORISTA I. O Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a 
seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
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, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:
•	 Cargo: MOTORISTA I
•	 Número de Vagas: 02 (duas)
•	 Vencimentos (base mês 02/2013): R$ 1.296,53, sendo: Referência 08A - R$ 607,50; 
Produtividade 50% da Referência 01A – R$ 291,35 (pagamento sujeito ao cumprimento dos critérios 
estabelecidos na Resolução nº. 044 de 29/08/1995); insalubridade 20% - R$ 115,43; 30% ref. Lei 3654/93 
– 182,25 e Vantagem Pessoal referente a Lei 6.211/2012: R$ 100,00. 
•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E
3. Requisitos: Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou superior 
definitiva e válida com autorização para exercer atividade remunerada.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (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 legislações inerentes aos Servidores 
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Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e 
quarenta e cinco reais) e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 17/04/2013 às 16 horas de 26/04/2013, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  
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 Rua 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 estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 
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, no mínimo, 18 (dezoito) 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, bem como os documentos comprobatórios dos 
requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio, emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente 
registrado no órgão competente) e demais documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo 
conforme Capítulo X deste Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 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. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal.
4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.
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 (das 10 horas do dia 
17/04/2013 às 16 horas de 26/04/2013) 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.sp.gov.
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, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal – 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, exceto no caso 
previsto no Capitulo III.
5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 
6.1. 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. 
7. 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. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 
a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 17/04/2013 
às 16 horas de 26/04/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

f) imprimir o boleto bancário; 
g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-limite para 
encerramento das inscrições (26/04/2013) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:
a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 17/04/2013 
às 16 horas de 26/04/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
e) transmitir os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/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 17:00 horas, até a data-limite 
para encerramento das inscrições (26/04/2013).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, 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 candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 1 e 1.1., 
não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da Participação 
de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais 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 inscrição 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. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com 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.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará 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.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:
8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está 
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. 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 da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de 
sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do ANEXO VI.
8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e alterações posteriores.
8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante o período 
de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, seja qual 
for o motivo alegado.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
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lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, 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:
12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.
12.4. 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, caso 
obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da perícia 
médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida no item 8 deste 
Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com 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.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva e Prova 
Prática, nos termos abaixo descritos:
1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, 
distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 30 (trinta) questões;
1.1.1. 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 03 (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.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, atribuindo-se 1,0 (um) 
ponto a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova Prática o candidato 
que obtiver: mínimo de 60% (sessenta por cento) de acertos na prova objetiva, não zerar em nenhum 
dos componentes da prova conforme item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e 
Conhecimentos Específicos) e estar entre os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados (havendo 
empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
1.2. 2ª ETAPA – 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. 
1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros candidatos habilitados na 
Prova Objetiva – 1ª. Etapa.
1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão convocados.
1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus quesitos.
1.2.2.2. Os candidatos iniciarão a prova prática com 50 (cinqüenta) pontos, e serão subtraídos pontos por 
faltas cometidas durante a prova prática de acordo com os seguintes quesitos:
	 Falta eliminatória: o candidato será automaticamente reprovado e excluído do concurso público; 
	 Falta grave:  03 (três) pontos negativos; 
	 Falta média:  02 (dois) pontos negativos;
	 Falta leve:  01 (um) ponto negativo.
1.2.2.3. As faltas a serem consideradas, assim como sua respectiva gravidade serão relacionadas na prova 
prática;
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que não cometer falta eliminatória e obtiver nota igual ou 
superior a 25 (vinte e cinco) pontos. 
1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não convocados 
para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - 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 publicado no Diário Oficial de Bauru.
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 das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 
a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis 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 que tenha força de 
documento de identificação, 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) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de inscrição.
4.1. 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.
4.2. 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.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará a prova, 
sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 
5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.
6. 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. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. 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. 
8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as 
conseqüências advindas de sua omissão.
9. 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. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 
10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a presença 
do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 
11. Excetuada a situação prevista no item 10 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. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), 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, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. 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 4 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) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 19 DE MAIO DE 2013 (domingo) no 
período da tarde.
14.1. 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.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 
14.2. 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.sp.gov.br o 
candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção 
e Desenvolvimento de Pessoal, fone: (14)3235-6183, para verificar o ocorrido. 
14.2.1. 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. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação 
da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. 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. 
14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de transcorrida 
01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de 
questões. 
14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul 
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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.
14.5.3. 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.
14.5.4. 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. 
14.5.5. 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. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
14.5.7. 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. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas objetiva e prática, 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.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.daebauru.sp.gov.br, a 
partir do 2º dia útil subseqüente ao da aplicação.

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os candidatos 
aprovados para o cargo para o qual se inscreveu.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.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.
17. Na ocasião da Prova Prática os candidatos deverão obrigatoriamente apresentar o original da C.N.H. 
(carteira nacional de habilitação) categoria D ou superior definitiva e válida com autorização para 
exercer atividade remunerada, não sendo aceita cópia do referido documento ainda que autenticado.
17.1. A apresentação de CNH em situação irregular (cassada ou suspensa pelo órgão de trânsito), bem como 
a não apresentação do documento implicará no impedimento do candidato realizar a Prova Prática, estando 
automaticamente eliminado do Concurso.
18. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
18.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do(s) 
responsável(is) pela aplicação. 
18.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu material de 
exame. 
19. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 
2.1. 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 Matemática; 
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. 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, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. 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.

CAPÍTULO 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, Rua 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. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.

6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO 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, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
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 Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de desistência).
d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
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 os 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.

CAPÍTULO 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 da 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 de 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 Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.
8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração de endereço 
e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste Concurso. 
9. 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. 
10. 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.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. 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. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 122/2013.

Bauru, 19 de março de 2013.
GIASONE ALBUqUERqUE CANDIA 

PRESIDENTE 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

MOTORISTA I: Compreende as tarefas que se destinam a conduzir e conservar veículos automotores, da 
frota do DAE, tais como caminhões, automóveis, peruas e utilitários, e veículos dotados de equipamentos 
especiais (hidrojat, munck, carretas, caminhão limpa-fossa, etc), transporte de produtos químicos (cloro 
e flúor) de acordo com as normas de trânsito e as instruções internas da empresa no uso principalmente 
do transporte de material e de pessoal, respectivamente, conforme o veículo utilizado. Auxiliar a carga e 
descarga de materiais. Cumprir normas e regulamentos internos. Trabalhar seguindo normas de segurança, 
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higiene e qualidade do trabalho. Executar tarefas correlatas, conforme necessidade do trabalho, sob 
supervisão e orientação do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
PROVA OBJETIVA:
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de 
textos diversos (destacando-se: bulas, provérbios, charges, receitas médicas e culinárias, notícias, tirinhas, 
cartuns, anúncios, reportagens, contos, fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e 
consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; 
Classes de palavras (substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, 
interjeição e numeral)  suas flexões, classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, 
predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período 
(simples e composto): termos principais da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Figuras de 
linguagem, Vozes Verbais, Uso da crase.
Matemática: Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra 
de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Sistemas de medidas 
usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de situações-problema. 
Interpretações de tabelas e gráficos.
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função; Conhecimento 
sobre funcionamento, inspeção e manutenção diária, bem como, conservação de veículos automotores das 
diversas espécies compatíveis com a categoria exigida; Regras gerais de circulação e conduta; Legislação 
e Sinalização de Trânsito; Deveres e proibições; Infrações e penalidades; Direção defensiva/Prevenção de 
acidentes; Condição adversa; Colisão; Distância; Cruzamento; Ultrapassagem; Curvas; Rodovias; Placas 
(advertência, regulamentação, indicação de serviço auxiliar); Sinalização horizontal; Noções básicas de 
mecânica de autos; Noções básicas de primeiros socorros; Noções de radiocomunicação em veículos 
Lei Federal nº. 9503/97 – Código de Trânsito Brasileiro e suas atualizações; Condução de Veículos em 
via pública; Manobras internas e externas; Conhecimentos sobre instrumentos do painel de comando; 
Conservação e preservação do meio ambiente; Noções de Segurança e de prevenção de acidentes no 
trabalho; Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); Ética profissional; Conhecimentos teóricos 
e práticos relativos à área de atuação, conforme descrição do cargo (Anexo I).

PROVA PRÁTICA: Consistirá na execução de tarefas típicas do cargo como verificação de componentes, 
procedimentos de segurança do veículo; Desempenho na condução, envolvendo uma situação real 
de percurso, manobras e estacionamento, baseada nas atribuições do cargo (Anexo I) e conhecimentos 
específicos do cargo (Anexo II), para demonstração de conhecimentos e habilidades no domínio com o 
veículo, de forma condizente com os conhecimentos exigidos para o desenvolvimento das funções. 

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
à Comissão de Concurso para o cargo de MOTORISTA I
_______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  ____________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) número 
____________________________, residente à R./Av. ___________________________________, n.º 
__________, Bairro: _____________________, vem apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

à Comissão de Concurso para o cargo de MOTORISTA I
_______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  ________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) 
número _________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, conforme o 
especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 009/2013 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

à Comissão de Concurso para o cargo de MOTORISTA I.
_______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  _________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) 
número ____________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como candidato 

portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 009/2013.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_______________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 009/2013- DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) ____________________________________, portador(a) do R.G. 
nº.__________________ e do CPF nº.  __________________, é pessoa com deficiência, segundo 
o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com redação dada 
pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou 
múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:____________________________________________________
Nome do médico/CRM:___________________________________________
Endereço para contato:___________________________________________
Assinatura e carimbo:____________________________________________

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
EDITAL Nº. 010/2013 - CONCURSO PÚBLICO

TÉCNICO DE CONTABILIDADE
 O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu 
Conselho Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, 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 TÉCNICO DE CONTABILIDADE. O Concurso Público reger-se-á pelas 
normas estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
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, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:
•	 Cargo: TÉCNICO DE CONTABILIDADE
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•	 Número de Vagas: 01 (uma)
•	 Vencimentos (base mês 02/2013): R$1.274,94, sendo: Referência 13A - R$ 783,29; 
Produtividade 50% da referência – R$ 391,65 (pagamento sujeito ao cumprimento dos critérios estabelecidos 
na Resolução nº. 037 de 07/10/1996) e Vantagem Pessoal referente a Lei 6.211/2012: R$ 100,00.
•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.
3. Requisitos:Ensino Médio Completo e Curso Técnico Profissionalizante em Contabilidade ou de 
Bacharel em Ciências Contábeis; Registro Regular no Conselho Regional de Contabilidade CRC). 
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (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 legislações inerentes aos Servidores 
Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e 
quarenta e cinco reais) e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 17/04/2013 às 16 horas de 26/04/2013, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  
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 Rua 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 estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 
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, no mínimo, 18 (dezoito) 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, bem como os documentos comprobatórios dos 
requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio e Conclusão do Curso de Técnico em Contabilidade ou de bacharel em 
Ciências Contábeis, emitidos por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado 
no órgão competente) e demais documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme 
Capítulo X deste Edital. 
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 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. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal.
4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.
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 (das 10 horas do dia 17/04/2013 às 16 
horas de 26/04/2013) 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.sp.gov.
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, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal – 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, exceto no caso 
previsto no Capitulo III.
5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 
6.1. 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. 
7. 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. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 
a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 17/04/2013 
às 16 horas de 26/04/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-limite para 
encerramento das inscrições (26/04/2013) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:
a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 17/04/2013 
às 16 horas de 26/04/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
e) transmitir os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/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 17:00 horas, até a data-limite 
para encerramento das inscrições (26/04/2013).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, 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 candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 1 e 1.1., 
não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da Participação 
de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais 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 inscrição 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. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com 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.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará 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.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:
8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está 
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concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. 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 da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de 
sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do ANEXO VI.
8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e alterações posteriores.
8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante o período 
de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, seja qual 
for o motivo alegado.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com 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 deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, 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:
12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.
12.4. 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, caso 
obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da perícia 
médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida no item 8 deste 
Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com 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.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DA PROVA, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva, nos termos 
abaixo descritos:
1.1. PROVA OBJETIVA: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, distribuídas 
pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Informática: 05 (cinco) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 25 (vinte e cinco) questões;
1.1.1. 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 03 (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.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, atribuindo-se 2,0 (dois) 
pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver: mínimo de 60% (sessenta por cento) de 
acertos na prova e não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 1.1 deste Capítulo 
(Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Conhecimentos Específicos).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DA PROVA
1. A prova será realizada na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário e local constantes do respectivo Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
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 das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 
a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis 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 que tenha força de 
documento de identificação, 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) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de inscrição.
4.1. 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.
4.2. 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.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará a prova, 
sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 
5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.
6. 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. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. 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. 
8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as 
conseqüências advindas de sua omissão.
9. 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. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 
10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a presença 
do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 
11. Excetuada a situação prevista no item 10 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. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), 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, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. 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 4 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) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA
14. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 19 DE MAIO DE 2013 (domingo) no 
período da manhã.
14.1. 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.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 
14.2. 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.sp.gov.br o 
candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção 
e Desenvolvimento de Pessoal, fone: (14)3235-6183, para verificar o ocorrido. 
14.2.1. 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. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação 
da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. 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. 
14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de transcorrida 
01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de 
questões. 
14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul 
ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
14.5.3. 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.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida 
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ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta. 
14.5.5. 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. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
14.5.7. 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. 
14.5.8. 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.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.daebauru.sp.gov.br, a 
partir do 2º dia útil subseqüente ao da aplicação.
15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constarão apenas os candidatos aprovados para o 
cargo para o qual se inscreveu.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a nota obtida na prova objetiva.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 
2.1. 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 nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Informática;
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. 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, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. 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.

CAPÍTULO 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, Rua 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. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO 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, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
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 Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de desistência).
d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
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 os 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.

CAPÍTULO 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 da 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 de 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 Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.
8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração de endereço 
e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste Concurso. 
9. 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. 
10. 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.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. 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. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 120/2013.

Bauru, 19 de março de 2013.
GIASONE ALBUqUERqUE CANDIA 

PRESIDENTE 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

TÉCNICO DE CONTABILIDADE: Executar e organizar trabalhos inerentes à contabilidade; realizar 
tarefas pertinentes para apurar os elementos necessários ao controle e a apresentação da situação 
patrimonial, econômica e financeira da organização, dentro dos prazos estabelecidos. Cumprir normas e 
regulamentos internos. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo sob supervisão e orientação 
do superior imediato. 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
PROVA OBJETIVA:
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de 
textos diversos (destacando-se: bulas, provérbios, charges, receitas médicas e culinárias, notícias, tirinhas, 
cartuns, anúncios, reportagens, contos, fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e 
consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; 
Classes de palavras (substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, 
interjeição e numeral)  suas flexões, classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, 
predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período 
(simples e composto): termos principais da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Figuras de 
linguagem, Vozes Verbais, Uso da crase.
Matemática: Razões e proporções: razões, razões inversas, proporções, proporções múltiplas, aplicações 
de razões e proporções. Números direta e inversamente proporcionais; Divisão proporcional. Grandezas 
direta e inversamente proporcionais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Média aritmética 
simples e ponderada. Regra de três simples e composta. Cálculos e problemas com porcentagem. Juros e 
descontos simples e compostos. Resoluções de situações-problema. Interpretações de tabelas e gráficos. 
Informática: Conceitos básicos: Hardware e Software. Ferramentas básicas: “Microsoft Office 2007”, 
Editor de Textos “Word”. Planilha Eletrônica “Excel”. Conceitos de Internet: e-mail, navegadores e 
ferramentas de busca.
Conhecimentos Específicos:
Contabilidade Geral: Conceito de Patrimônio; Bens; Direitos; Obrigações; Balanço Patrimonial, Ativo, 
Passivo e Patrimônio Líquido. Princípios fundamentais da contabilidade, regime de caixa e regime de 
competência. Conceito, classificação e funções das Contas. Conceito, finalidade e elaboração de Plano de 
Contas. Escrituração Contábil. 
Contabilidade Pública: Conceito, campo de atuação, abrangência. Conceitos e princípios de Regimes 
Contábeis. Objetivos e classificação dos Sistemas da contabilidade pública. Levantamento de Balanços: 
Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais. Conceito e 
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classificação de Bens Públicos. 
Orçamento Público: Conceito, planejamento, princípios, ciclo, elaboração, leis e processo legislativo; 
Lei Orçamentária Anual; Lei de diretrizes orçamentárias; Plano Plurianual; Administração Orçamentária; 
Receita orçamentária (classificação econômica e contabilização dos estágios; programação financeira, 
lançamento, arrecadação e recolhimento). Despesa orçamentária (classificação institucional, econômica 
e funcional-programática; estágios de realização da despesa orçamentária; créditos adicionais). 
Administração da Despesa: aumento de despesa, despesa obrigatória de caráter continuado e despesas com 
pessoal. Exercício financeiro (regime misto, restos a pagar processados e não-processados, dívida ativa, e 
regime de adiantamento da execução orçamentária). 
LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal: principais conceitos, pontos de controle e índices aplicáveis a 
esfera de governo municipal, integração entre o planejamento e o orçamento público previstos na Lei 
Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
LRF - disponível em www.planalto.gov.br
Contabilidade pública: integrando União, Estados e Municípios (Siafi e Siafem)  / Diana Vaz de Lima, 
Róbison Gonçalves de Castro - 2ª Edição - São Paulo: Atlas, 2003
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Volumes I, II, III, IV e V
Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro nacional, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Secretaria de Orçamento Federal - 2ª Edição - Brasilia: Secretaria do Tesouro Nacional, Coordenação-Geral 
de Contabilidade, 2009
Orçamento e Contabilidade Pública. Deusvaldo Carvalho - 5ª Edição - Rio de Janeiro: Elsevier, 2010
 

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
à Comissão de Concurso para o cargo de TÉCNICO DE CONTABILIDADE
_______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ______________________________, residente à R./Av. ________________________
____________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem apresentar recurso 
referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________.
 
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

à Comissão de Concurso para o cargo de TÉCNICO DE CONTABILIDADE
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ______________________, solicito condições especiais para fazer a prova, conforme o 
especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_______________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 010/2013 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

à Comissão de Concurso para o cargo de TÉCNICO DE CONTABILIDADE.

______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  ________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) 
número ________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como candidato portador 
de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 010/2013.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
__________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 010/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) ____________________________________, portador(a) do R.G. 
nº._________________ e do CPF nº.  ___________________, é pessoa com deficiência, segundo 
o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com redação dada 
pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou 
múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:______________________________________________________
Nome do médico/CRM:____________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________
Assinatura e carimbo:______________________________________________

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
EDITAL Nº. 011/2013 - CONCURSO PÚBLICO

ENCANADOR PADRÃO
 O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu 
Conselho Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, 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 PADRÃO. O Concurso Público reger-se-á pelas normas 
estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
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, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:
•	 Cargo: ENCANADOR PADRÃO
•	 Número de Vagas: 01 (uma)
•	 Vencimentos (base mês 02/2013): R$ 1.017,51, sendo: Referência 09A - R$ 611,67; 
Produtividade 50% da Referência – R$ 305,84 (pagamento sujeito ao cumprimento dos critérios 
estabelecidos na Resolução nº. 057 de 09/11/1995 e nº. 009 de 28/02/2000) e Vantagem Pessoal referente 
a Lei 6.211/2012: R$ 100,00. 
•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E
3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” ou 
superior definitiva e válida com autorização para exercer atividade remunerada.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
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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 legislações inerentes aos Servidores 
Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e 
quarenta e cinco reais) e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 17/04/2013 às 16 horas de 26/04/2013, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  
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 Rua 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 estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 
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, no mínimo, 18 (dezoito) 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, bem como os documentos comprobatórios 
dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, Certificado ou Declaração 
de Conclusão do Ensino Fundamental, emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 
devidamente registrado no órgão competente) e demais documentos comprobatórios necessários à 
investidura do cargo conforme Capítulo X deste Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 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. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal.
4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.
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 (das 10 horas do dia 
17/04/2013 às 16 horas de 26/04/2013) 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.sp.gov.
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, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal – 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, exceto no caso 
previsto no Capitulo III.
5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 
6.1. 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. 
7. 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. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 
a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 17/04/2013 
às 16 horas de 26/04/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;

e) transmitir os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-limite para 
encerramento das inscrições (26/04/2013) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:
a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 17/04/2013 
às 16 horas de 26/04/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
e) transmitir os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/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 17:00 horas, até a data-limite 
para encerramento das inscrições (26/04/2013).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, 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 candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 1 e 1.1., 
não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da Participação 
de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais 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 inscrição 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. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com 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.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará 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.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:
8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está 
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. 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 da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de 
sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do ANEXO VI.
8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e alterações posteriores.
8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante o período 
de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, seja qual 
for o motivo alegado.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
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11. O candidato com 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 deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, 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:
12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.
12.4. 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, caso 
obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da perícia 
médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida no item 8 deste 
Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com 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.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva e Prova 
Prática, nos termos abaixo descritos:
1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, 
distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;
1.1.1. 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 03 (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.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, atribuindo-se 1,25 (um 
e vinte e cinco) pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova Prática o candidato 
que obtiver: mínimo de 60% (sessenta por cento) de acertos na prova objetiva, não zerar em nenhum 
dos componentes da prova conforme item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e 
Conhecimentos Específicos) e estar entre os 50 (cinquenta) primeiros candidatos classificados (havendo 
empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
1.2. 2ª ETAPA – 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. 
1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 50 (cinquenta) primeiros candidatos habilitados 
na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.
1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão convocados.
1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 25 (vinte) pontos. 
1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não convocados 
para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - 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 publicado no Diário Oficial de Bauru.
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 das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 
a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis 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 que tenha força de 
documento de identificação, 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) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de inscrição.

4.1. 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.
4.2. 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.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará a prova, 
sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 
5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.
6. 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. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. 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. 
8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as 
conseqüências advindas de sua omissão.
9. 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. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 
10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a presença 
do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 
11. Excetuada a situação prevista no item 10 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. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), 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, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. 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 4 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) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 19 DE MAIO DE 2013 (domingo) no 
período da tarde.
14.1. 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.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 
14.2. 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.sp.gov.br o 
candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção 
e Desenvolvimento de Pessoal, fone: (14)3235-6183, para verificar o ocorrido. 
14.2.1. 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. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação 
da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. 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. 
14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de transcorrida 
01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de 
questões. 
14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul 
ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
14.5.3. 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.
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14.5.4. 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. 
14.5.5. 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. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
14.5.7. 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. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas objetiva e prática, 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.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.daebauru.sp.gov.br, a 
partir do 2º dia útil subseqüente ao da aplicação.

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os candidatos 
aprovados para o cargo para o qual se inscreveu.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.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.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do(s) 
responsável(is) pela aplicação. 
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu material de 
exame. 
18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 
2.1. 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 Matemática; 
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. 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, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. 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.

CAPÍTULO 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, Rua 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. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO 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, horário e local para a 

apresentação do candidato aprovado.
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 Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de desistência).
d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
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 os 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.

CAPÍTULO 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 da 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 de 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 Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.
8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração de endereço 
e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste Concurso. 
9. 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. 
10. 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.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. 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. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 123/2013.

Bauru, 19 de março de 2013.
GIASONE ALBUqUERqUE CANDIA 

PRESIDENTE 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

ENCANADOR PADRÃO: 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, procedendo a abertura e o aterramento de valetas, bem 
como auxiliando no recape asfáltico. 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, bem como operar equipamentos afins ao 
desenvolvimento das atividades. Manter em bom estado de conservação as máquinas, peças, ferramentas 
e instrumentos de seu uso, bem como aplicar estritas normas de segurança, organização do local de 
trabalho e meio ambiente. Cumprir regulamentos internos. Realizar outras atividades correlatas, conforme 
necessidade do trabalho, sob orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PROVA OBJETIVA:
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero em textos diversos; Encontros vocálicos 
e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivo, pronome, 
preposição, verbo, advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; 
Alfabeto; Novo acordo ortográfico, sinônimos e antônimos, acentuação gráfica, regência nominal e verbal, 
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concordância 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 simples; Operações com números inteiros; Problemas com equações do 
primeiro grau; Perímetro e área, Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
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, bem como, outros materiais empregados em instalações. 
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. Assentamento de tubos, manilhas e conexões 
de água e esgoto em redes e interceptores de esgotos. Conhecimentos em ligações, substituição, reparos e 
desobstrução de ramais domiciliares de água e esgotos. Preparação de nivelamento e compactação manual 
do solo. Segurança no manuseio dos equipamentos. Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Direção 
Defensiva. Primeiros Socorros. Ética Profissional.

PROVA PRÁTICA: Consistirá na execução de tarefas típicas do cargo como identificação, manuseio e 
uso de ferramentas, instrumentos, materiais e equipamentos utilizados nas atividades inerentes ao cargo; 
envolvendo uma situação real da área de Hidráulica/Saneamento, baseada nas atribuições do cargo (Anexo 
I) e conhecimentos específicos do cargo (Anexo II), para demonstração de conhecimentos e habilidades 
no domínio dos equipamentos/ferramentas, de forma condizente com os conhecimentos exigidos para o 
desenvolvimento das funções. Procedimentos de segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs).

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
à Comissão de Concurso para o cargo de ENCANADOR PADRÃO
_______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ___________________________, residente à R./Av. _____________________________
______________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

à Comissão de Concurso para o cargo de ENCANADOR PADRÃO
_______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  __________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) 
número _____________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, conforme o 
especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 011/2013 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

à Comissão de Concurso para o cargo de ENCANADOR PADRÃO.
_______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  _________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) 
número _________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como candidato 
portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 011/2013.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 011/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) ____________________________________, portador(a) do R.G. 
nº.__________________ e do CPF nº.  __________________, é pessoa com deficiência, segundo 
o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com redação dada 
pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou 
múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:____________________________________________________
Nome do médico/CRM:___________________________________________
Endereço para contato:____________________________________________
Assinatura e carimbo:_____________________________________________

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
EDITAL Nº. 012/2013 - CONCURSO PÚBLICO

OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA I
 O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu 
Conselho Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, 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 RÁDIO E TELEFONIA I. O Concurso Público reger-se-á 
pelas normas estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
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, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

•	 Cargo: OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA I
•	 Número de Vagas: 01 (uma)

•	 Vencimentos (base mês 02/2013): R$ 1.122,23, sendo: Referência 07A - R$ 601,31; 
Produtividade 50% da Referência – R$ 300,66 (pagamento sujeito ao cumprimento dos critérios 
estabelecidos na Resolução nº. 031 de 13/07/1995); Lei 3746/94 (20% da referência) - R$ 120,26 e 
Vantagem Pessoal referente a Lei 6.211/2012: R$ 100,00. 
•	 Jornada de Trabalho: escala de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de 
descanso, em período diurno e/ou noturno, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do horário 
estabelecido pelo D.A.E.
3. Requisitos: Ensino Médio Completo.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
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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 legislações inerentes aos Servidores 
Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 245,00 (duzentos e 
quarenta e cinco reais) e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 17/04/2013 às 16 horas de 26/04/2013, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  
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 Rua 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 estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 
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, no mínimo, 18 (dezoito) 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, bem como os documentos comprobatórios dos 
requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio, emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente 
registrado no órgão competente) e demais documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo 
conforme Capítulo X deste Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 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. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal.
4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.
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 (das 10 horas do dia 
17/04/2013 às 16 horas de 26/04/2013) 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.sp.gov.
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, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal – 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, exceto no caso 
previsto no Capitulo III.
5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 
6.1. 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. 
7. 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. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 
a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 17/04/2013 
às 16 horas de 26/04/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-limite para 
encerramento das inscrições (26/04/2013) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:
a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 17/04/2013 
às 16 horas de 26/04/2013); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
e) transmitir os dados da inscrição; 
f) imprimir o boleto bancário; 
g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2013), em hospitais públicos e/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 17:00 horas, até a data-limite 
para encerramento das inscrições (26/04/2013).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação da prova deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, 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 candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 1 e 1.1., 
não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da Participação 
de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais 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 inscrição 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. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com 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.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que 
se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação 
da prova.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:
8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está 
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. 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 da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de 
sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do ANEXO VI.
8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/99 e alterações posteriores.
8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante o período 
de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, seja qual 
for o motivo alegado.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
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10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com 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 deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, 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:
12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.
12.4. 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, caso 
obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da perícia 
médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida no item 8 deste 
Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com 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.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVA, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por uma Prova Objetiva, nos termos 
abaixo descritos:
1.1. PROVA OBJETIVA: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, distribuídas 
pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 30 (trinta) questões;
1.1.1. 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 03 (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.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, atribuindo-se 2,0 (dois) 
pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver: mínimo de 60% (sessenta por cento) de 
acertos na prova e não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 1.1 deste Capítulo 
(Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DA PROVA
1. A prova será realizada na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário e local constantes do respectivo Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
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.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 
a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis 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 que tenha força de 
documento de identificação, 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) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de inscrição.
4.1. 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.
4.2. 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.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará a prova, 
sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 
5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.
6. 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. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. 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. 
8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as 

conseqüências advindas de sua omissão.
9. 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. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 
10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a presença 
do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 
11. Excetuada a situação prevista no item 10 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. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), 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, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. 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 4 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) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA
14. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 19 DE MAIO DE 2013 (domingo) no 
período da manhã.
14.1. 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.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 
14.2. 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.sp.gov.br o 
candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção 
e Desenvolvimento de Pessoal, fone: (14)3235-6183, para verificar o ocorrido. 
14.2.1. 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. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação 
da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. 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. 
14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de transcorrida 
01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de 
questões. 
14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul 
ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
14.5.3. 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.
14.5.4. 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. 
14.5.5. 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. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
14.5.7. 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. 
14.5.8. 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.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.daebauru.sp.gov.br, a 
partir do 2º dia útil subseqüente ao da aplicação.
15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constarão apenas os candidatos aprovados para o 
cargo para o qual se inscreveu.
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CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a nota obtida na Prova Objetiva.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 
2.1. 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 nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
e) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. 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, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. 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.

CAPÍTULO 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, Rua 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. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO 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, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
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 Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de desistência).
d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
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 os 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.

CAPÍTULO 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 da 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 de 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 Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.
8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração de endereço 
e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste Concurso. 
9. 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. 
10. 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.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. 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. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 119/2013.

Bauru, 19 de março de 2013.
GIASONE ALBUqUERqUE CANDIA 

PRESIDENTE 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA I: Atender os contribuintes via telefone, fornecendo 
informações a respeito da conta de água ou serviços gerais, registrar os serviços no computador e repassar 
o serviço para as equipes responsáveis quando necessário. Operar equipamento de rádio, em freqüência 
determinada e de acordo com normas estabelecidas para o funcionamento adequado do aparelho, bem 
como equipamento de telefonia. Cumprir normas e regulamentos internos. Zelar pela guarda de materiais 
e equipamentos de trabalho. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e qualidade do trabalho. 
Realizar outras atividades inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
PROVA OBJETIVA:
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de 
textos diversos (destacando-se: bulas, provérbios, charges, receitas médicas e culinárias, notícias, tirinhas, 
cartuns, anúncios, reportagens, contos, fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e 
consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; 
Classes de palavras (substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, 
interjeição e numeral)  suas flexões, classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, 
predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período 
(simples e composto): termos principais da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Figuras de 
linguagem, Vozes Verbais, Uso da crase.
Matemática: Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra 
de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Sistemas de medidas 
usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de situações-problema. 
Interpretações de tabelas e gráficos.
Conhecimentos Específicos: Código de fonética internacional e linguagem Q; Noções básicas das normas 
de Rádio Comunicação; Identificação das bandas de freqüência de rádio comunicação; Nomenclatura das 
faixas de freqüência; Estação de radioamador: receptor, transmissor, transceptor e diagrama de blocos; 
Manuseio e manutenção de equipamentos; Princípios básicos e normas de qualidade no atendimento ao 
público interno e externo; Recepção e transmissão correta das mensagens, emissor e receptor; Relações 
interpessoais no trabalho. Ética profissional e sigilo nas comunicações. Noções básicas de informática: 
conceitos básicos de hardware e software; Ferramentas básicas: “Microsoft Office 2007”, Editor de Textos 
“Word”; Planilha Eletrônica “Excel”; Conceitos de Internet: e-mail, navegadores e ferramentas de busca. 
Conhecimentos teóricos e práticos relativos à área de atuação, conforme descrição do cargo (Anexo I).

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
à Comissão de Concurso para o cargo de OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA I
_______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  __________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) 
número ____________________________, residente à R./Av. ___________________________________
_________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________.
 
 Nestes termos,
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 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

à Comissão de Concurso para o cargo de OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA I
_______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  ___________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) 
número ____________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, conforme o 
especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
____________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 012/2013 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

à Comissão de Concurso para o cargo de OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA I.
_______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número de inscrição  ___________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) 
número ____________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como candidato 
portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 012/2013.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_______________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 012/2013 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) ____________________________________, portador(a) do R.G. 
nº.___________________ e do CPF nº.  _________________, é pessoa com deficiência, segundo 
o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com redação dada 
pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou 
múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).

D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:____________________________________________________
Nome do médico/CRM:___________________________________________
Endereço para contato:____________________________________________
Assinatura e carimbo:_____________________________________________

PORTARIA Nº 142/2013-DAE:
EXONERANDO a pedido o Sr. Carlos Henrique Merli de Oliveira, RG.nº 22.009.175-4-SSP-SP, do cargo 
efetivo de Engenheiro I, com efeitos retroativos a partir do dia 1º de abril de 2013, de acordo com o 
Documento Administrativo nº 151/2013-DAE.
Bauru, 03 de abril de 2013.

PORTARIA Nº 143/2013-DAE:
EXONERANDO a pedido o Sr. Ademilson Fernandes de Oliveira, RG.nº 33.078.206-X-SSP-SP, do cargo 
efetivo de Agente de Conservação e Manutenção de Materiais I, com efeitos retroativos a partir do dia 1º de 
abril de 2013, de acordo com o Documento Administrativo nº 155/2013-DAE.
Bauru, 03 de abril de 2013.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL
Nº 8666/93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA – DAE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo n.º 5.836/2.012
Pregão Presencial n.º 34/2012 - DAE
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que tendo em vista que a empresa Ceintel Segurança 
Eletrônica Ltda EPP, única participante do certame, foi considerada inabilitada, a referida licitação foi 
julgada fracassada.
Objeto: Contratação de empresa especializada na instalação de sistema de segurança eletrônica e serviço 
de monitoramento via GPRS em 05 (cinco) Estações Elevatórias de Esgoto, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 1509/2012 – DAE
Pregão Presencial pelo Sistema Registro de Preços nº 90/2012.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: [3-ª Classificada] Campneus Líder de Pneumáticos Ltda.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Pneus, CÂMARAS E PROTETORES novos, 0 
(zero) Km, primeira linha, com selo ou símbolo de identificação da conformidade no âmbito do sistema 
brasileiro de certificação, para Caminhões, Carros, Máquinas e Motos, sendo vedados produtos que 
não sejam primeira vida e/ou que tenham sido submetidos ao processo de ressolagem, recauchutagem e 
remoldagem, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Lote 01 – Itens 01 ao 09 – Pneu Diagonal comum p/ caminhão, medida 1000x20 e Outros
Ítem 01 – 10 Unidade - Pneu Diagonal comum p/ caminhão, medida 1000x20 (16 lonas) liso novo (primeira 
linha).
Valor Unitário: R$ 693,00 - Marca/Modelo: Pirelli/CT65 
Ítem 02 – 16 Unidade - Pneu Diagonal comum p/ caminhão, medida 1000x20 (16 lonas) borrachudo novo 
(primeira linha).
Valor Unitário: R$ 750,00 - Marca/Modelo: Pirelli/RT59
Ítem 03 – 10 Unidade - Pneu Diagonal comum p/ caminhão, medida 900x20 (14 lonas) liso novo (primeira 
linha).
Valor Unitário: R$ 542,00 - Marca/Modelo: Pirelli/CT65
Ítem 04 – 24 Unidade - Pneu Diagonal comum p/ caminhão, medida 900x20 (14 lonas) borrachudo novo 
(primeira linha).
Valor Unitário: R$ 625,00 - Marca/Modelo: Pirelli/RT59
Ítem 05 – 14 Unidade - Pneu radial comum p/ caminhão, medida 275/80 R 22.5 (16 lonas) borrachudo 
novo (primeira linha).
Valor Unitário: R$ 1.125,00 - Marca/Modelo: Pirelli/TR85
Ítem 06 – 10 Unidade - Pneu radial comum p/ caminhão, medida 275/80 R 22.5 (16 lonas) liso novo 
(primeira linha).
Valor Unitário: R$ 886,00 - Marca/Modelo: Fórmula/Driver
Ítem 07 – 24 Unidade - Pneu diagonal comum p/ caminhão, medida 750x16 (12 lonas) liso novo (primeira 
linha).
Valor Unitário: R$ 353,00 - Marca/Modelo: Pirelli/CT52
Ítem 08 – 46 Unidade - Pneu diagonal comum p/ caminhão, medida 750x16 (12 lonas) borrachudo novo 
(primeira linha).
Valor Unitário: R$ 384,00 - Marca/Modelo: Pirelli/RT59
Ítem 09 – 6 Unidade - Pneu radial comum p/ caminhão, medida 215/75 R 17.5 (12 lonas) liso, novo 
(primeira linha).
Valor Unitário: R$ 614,00 - Marca/Modelo: Pirelli/MC45
Valor total do lote: R$ 93.780,00 (Noventa e três mil, setecentos e oitenta reais).
Vigência da Ata de Registro de Preços: 06 (seis) meses.
Assinatura: 22/03/2013. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informações
Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, 
no horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146 ou (14) (14) 3235-6172 ou (14) 3235-6168. 
Os editais do DAE estarão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br. Os 
editais de Pregão Eletrônico também poderão ser acessados através do site www.licitacoes-e.com.br, onde 
se realizarão as sessões de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo n.º 1.140/2.013 - DAE
Pregão Presencial n.º 037/2013 – DAE
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de portaria e vigilância/
segurança patrimonial desarmada, incluindo sistema eletrônico de controle de ronda com efetiva cobertura 
dos postos no âmbito do DAE, conforme especificações contidas no Anexo I – Memorial Descritivo do 
Edital.
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 19/04/2013 às 09:00 
horas.
Pregoeiro Titular: Hilda Cardoso da Silva.
Pregoeiro Substituto: Eduardo Jacobini Germano.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Antonio Mondelli Júnior
Presidente

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

PROCESSO SELETIVO Nº 006/2012 - “MOTORISTA”
RESULTADO DO RECURSO PROTOCOLIZADO TEMPESTIVAMENTE EM RELAÇÃO A PROVA 
PRÁTICA DO PROCESSO SELETIVO Nº 006/2012.

PROTOCOLO             RESULTADO
1943/13                         INDEFERIDO
2086/13                         INDEFERIDO

Bauru, 06 de abril de 2013.
A Comissão Examinadora

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 
CLASSIFICAÇÃO FINAL do Processo Seletivo nº 006/2012 – MOTORISTA:

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO
1º MARIO CARNEIRO 70
2º LEONILDO DE OLIVEIRA 69
3º WELLINGTON ANTONY BASSI MENDONÇA 69
4º ADRIANO BRUNO DA CRUZ REqUENA 65
5º MARCIO ALVES AMORIM 68
6º WALDEMAR BRUNO JUNIOR 66
7º GIAM CARLOS DE SA SANTOS 69
8º EDVALDO APARECIDO VILELA 70
9º RENATO MILLE FERREIRA 69
10º MAURO FERREIRA DE SOUZA 66
11º VAGNER XAVIER 69
12º ROGER GARCIA 69
13º FERNANDO HENRIqUE TEODORO DA CRUZ 69
14º MAURICIO MENDES DO AMARAL 67
15º GLÉVERSON BARBOSA NASCIMENTO 62
16º MARCOS CARVALHO SANCHES 68
17º TONY NEWMAN DELGADO 67
18º FABIANA INOHUE DA SILVA 66
19º JOSÉ NICOLA CARDOSO DE ARAUJO 59
20º NIVALDO DE ABREU 61
21º LEANDRO GONCALVES 66
22º VALDECIR ALVES DE ABRIL 64
23º ERIC FERNANDO NICOLINI 66
24º RAPHAEL AGUILHARI MARTELINI 65
25º FABIO ANTONELI DE CASTILHO 67
26º AGENOR FABBRO DE CAMARGO 64
27º MARCOS APARECIDO DOS SANTOS 66
28º MARCO ANTONIO TOLEDO DA SILVA 65
29º LUIZ CARLOS DA COSTA DIAS 65

30º HENRIqUE REINALDO KIMURA 62
31º EDILSON COSTA DE ARRUDA 64
32º EVERSON LUIZ DA SILVA 63
33º MARCELO APARECIDO MOLAIA 62
34º DEUSDETE CRISTIANO MARqUES DA SILVA 60
35º LAURINDO BARBOSA NASCIMENTO FILHO 62
36º MARCELO BELLIZZI HERRERA 57
37º ADILSON MARIANO DE SOUZA 61
38º ADEMILSON FERNANDES DE OLIVEIRA 61
39º PAULO HENRIqUE MOLAIA 60
40º JHONATHAS GENESIS SANTOS DA SILVA 61
41º CELSO RICARDI BATISTA DE PAULA 59
42º HUDSON OLIVEIRA DA SILVA 59
43º LUIZ ANTONIO AURELIO 58
44º ALEXANDRE CESAR SAMPAIO 60
45º FÁBIO HENRIQUE LEÔNCIO 60
46º MARCIO ANTONIO DOS SANTOS 58
47º JORGE ANTONIO TERCA 57
48º ROBERSON GODOY PANTALIAO 56
49º DAVI ALVES PEREIRA 55
50º MARCOS PAULO FERREIRA 55
51º DUILIO ANTONIO DE SOUZA FILHO 51
52º ADEMIR APARECIDO DE ALMEIDA 52
53º SIDNEI APRECIDO LEME 51
54º ARISTOTELES BARNABE ALVES 50

Bauru, 06 de abril de 2013.
ANTONIO MONDELLI JUNIOR

PRESIDENTE DA EMDURB

Errata da publicação do dia 04/04/2013, onde se lê:
EXTRATO DA NOTIFICAÇÃO
FICA A EMPRESA ARAÚJO & CIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA ME. NOTIFICADA DA 
INSTAURAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5131/2012 DE PROCEDIMENTO PARA 
APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 032/2012 (CLÁUSULA 16.3 DO 
EDITAL), BEM COMO, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR, DE CONTRATAR 
COM A EMDURB, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 16.3, 
ALÍNEA “D” DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2012 E NOS TERMOS DO 
ARTIGO Nº 87 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93. DESSA DECISÃO CABERÁ DEFESA PRÉVIA, NO 
PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO.
ASSINADA EM 28/03/13
BAURU, 04 DE ABRIL DE 2013.
ANTÔNIO MONDELLI JUNIOR
PRESIDENTE DA EMDURB.
Leia-se:
EXTRATO DA NOTIFICAÇÃO
FICA A EMPRESA ARAÚJO & CIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. ME. NOTIFICADA DA 
INSTAURAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5131/2012, DE PROCEDIMENTO PARA 
APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 032/2012 (CLÁUSULA 16.3 
DO EDITAL), BEM COMO, DO IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A EMDURB, 
PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 16.3, ALÍNEA “D” 
DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2012, NOS TERMOS DO ARTIGO Nº 
7º DA LEI 10.520/2002 E ARTIGO Nº 87 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93. DESSA DECISÃO CABERÁ 
DEFESA PRÉVIA, NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO.
ASSINADA EM 04/04/13
BAURU, 06 DE ABRIL DE 2013.
ANTÔNIO MONDELLI JUNIOR
PRESIDENTE DA EMDURB.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2013
Processo nº 1055/13 – Pregão Presencial nº 003/13
Contratante: EMDURB – Contratada: PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP.
Objeto: Item 01 - Locação e instalação de uma impressoras laser monocromática, nova, sem uso anterior 
“lacrado de fábrica”, conforme especificação técnica mínima: Com as seguintes especificações: Placa 
de rede Ethernet e USB; Ciclo de trabalho mínimo de 100.000 páginas por mês; Velocidade mínima de 
45 impressões por minuto; Impressão frente e verso automaticamente; Mínima de 64 MB de memória, 
expansível até 544 MB; Entrada padrão de 500 folhas; Bandeja de 50 folhas de papel multiuso; Capacidade 
de impressão em papel tamanho: carta, A4, oficio 2; Resolução de impressão de 1200 x 1200 dpi; Toner para 
8.000 páginas; Franquia mensal 30.000 impressões, marca kyocera. Item 02 - Locação e instalação de uma 
Auto Envelopadora, de médio porte simplex, conforme especificação técnica mínima: Produtividade Modo 
Simplex Mínima de: 4.500 env/horas (A4 size); Capacidade Mínima de Alimentação com reabastecimento 
ininterrupto: mínima de 300 folhas 75g/m2; Formato de papeis suportados: carta, A4, até ofício 2 (216 x 
330mm); Empilhador de Saída mínima: 150 envelopes; Quantidade de dobras: no mínimo 02 (duas), marca 
MGL.
Valor Item 01: Mensal R$ 700,00, Anual R$ 8.400,00
Valor Item 02: Mensal R$ 400,00, Anual R$ 4.800,00
Valor por impressão excedente: R$ 0,023.
Vigência: 12 (doze meses) a partir da data da assinatura.
Forma de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a prestação do serviço.
Assinatura: 01/04/2013
Bauru, 06 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB
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FUNPREV - Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru

Gilson Gimenes Campos
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 Autarquia Funda-
cional e da Câmara e os recursos Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17040-037

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

TELEFONES
Administrativo – 3223-7071
Previdenciário – 3227-1444

Benefícios – 3223-7719
Financeiro e Contabilidade 3223-7000

Jurídico e CPD – 3223-7901
Presidente e Imprensa – 3223-6433

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

-beneficios@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.

PORTARIA DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 70/2013
APOSENTA voluntariamente, a partir de 05 de abril de 2013, a Sra. Aurea Mara Schreiner Maldonado 
Bueno, portadora do RG nº 9.828.548 SSP/SP e CPF/MF nº 087.833.038-04, servidora da Prefeitura 
Municipal de Bauru, no cargo efetivo de Especialista em Educação / Professor de Educação Basica - 
Infantil, matrícula funcional nº 14012, padrão C-23, com proventos integrais, conforme procedimento 
administrativo nº 3241/2012, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 6º da Emenda 
Constitucional 41/2003, c/c art. 145 incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação 
dada pela Lei Municipal nº. 5397/2006.
Bauru, 05 de abril de 2013. 

COMUNICADO
Comunicamos o falecimento da Sra. Florentina da Silva Fernandes, portadora do RG nº. 19.425.745-9,  
matrícula funcional nº. 8436, servidora inativa da FUNPREV/PMB, ocorrido em 16/03/2013. 

Comunicamos o falecimento da Sra. Oneiza Aparecida Garrucho Maia, portadora do RG nº. 34.387.131-2  
matrícula funcional nº. 101804,  servidora inativa da FUNPREV/DAE, ocorrido em 23/03/2013. 

CONVOCAÇÃO
Em razão do não comparecimento dos candidatos classificados Debora Prevideli Soldera e Thiago Serrano 
Affonço. Solicitamos o comparecimento do candidato abaixo relacionado no Setor Pessoal, Rua: Rio 
Branco, 19-31, Vila América, horário das 8:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, no prazo de 03 
(três) dias úteis a contar da data da publicação, apresentando os documentos  relacionados no anexo I, para 
tratar de assuntos relativos à contratação, conforme Processo Seletivo já realizado. O não comparecimento 
dentro do prazo determinado será considerado como desistência da vaga.
NIVEL MÉDIO 
CLASS.   NOME    RG
9º  Jullyele Plana Barbosa  52.077.507-7
10º Thal An Nalyn Honma 45.442.283-0
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS
1. Carteira de Trabalho;
2. Uma foto 3x4;
3. Xerox do RG, Xerox CPF e Xerox do Certificado de Reservista (se do sexo masculino e maior  
 de 18 anos);
4. Xerox do Título de Eleitor e do comprovante de votação na ultima eleição ( se maior de 18  
 anos);
5. Xerox do Comprovante de Residência;
6. Declaração de Matrícula atualizada da unidade escolar.
Bauru, 06 de abril  de 2013.

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA - PERÍCIA MÉDICA

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA:

Nome Matrícula Inicial Período
 (dias) Término

Marcio Xavier de Albuquerque 30.360 03/04/13 60 01/06/13
Celina Maria Mendes Gonçalves 23.056 04/04/13 90 02/07/13
Luiz Carlos Nunes Barroso 11.164 01/04/13 120 29/07/13
Marcelo Giampa Ticianeli 24.461 29/03/13 120 26/07/13
Fernanda Marcela Delgado Palomo 29.598 02/04/13 15 16/04/13
Alcides Peçanha 100.593 30/03/13 04 02/04/13

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:

Fernanda Marcela Delgado Palomo Secretaria de Educação 17/04/13
Alcides Peçanha DAE 03/04/13

DIVISÃO ADMINISTRATIVA
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO 
- PROCESSO: Nº. 3825/2012 - CONTRATO: Nº. 02/2013 - CONVITE PÚBLICO: N°. 01/2013 - 
CONTRATANTE: Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – 
FUNPREV - CONTRATADA: STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA EPP - OBJETO: Contratação 
de empresa especializada para prestar serviços de auditoria de folha de pagamento dos servidores 
ativos, inativos e pensionistas da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV, que deverá compreender avaliação da confiabilidade 
e segurança dos procedimentos administrativos envolvidos, da regularidade dos mesmos, e análise dos 
pagamentos efetuados. Deverá abranger uma análise dos dados cadastrais no banco de dados da FUNPREV 
e a verificação de regularidade dos benefícios previdenciários e da remuneração dos servidores ativos. 
Devendo ao final dos serviços, ser apresentado relatório circunstanciado, no qual serão apresentadas as 
deficiências e irregularidades identificadas para o exercício de 2007 a 2012, conforme Especificações 
Técnicas - FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal n°. 4.830/02 - VALOR TOTAL: R$ 49.777,00 
(Quarenta e nove mil setecentos e setenta e sete mil reais) - Assinatura - Dia 01/04/2013, conforme art. 61, 
parágrafo único da Lei Federal nº. 8.666/93.
Bauru, 04 de abril de 2013.

PODER LEGISLATIVO
ALEXSSANDRO BUSSOLA

Presidente 

ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA 
A SER REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2013.

USO DA TRIBUNA: KÁTIA ELENA S. CAPUTO – Presidente da AFAPAB – Falará sobre o Dia 
Mundial de Conscientização do Autismo. 

ORADORES INSCRITOS:
MOISÉS ROSSI - PPS
NATALINO DAVI DA SILVA - PV
PAULO EDUARDO DE SOUZA - PSB
RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA - PV
RENATO CELSO BONOMO PURINI - PMDB
ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO - PP
ROqUE JOSÉ FERREIRA - PT
TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI - PMDB
ALEXSSANDRO BUSSOLA - PT
ANTONIO FARIA NETO – PMDB
ARILDO DE LIMA JÚNIOR – PSDB
FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO – PDT
FÁBIO SARTORI MANFRINATO – PR
FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI - PSDB
FRANCISCO CARLOS DE GOES - PR
LUIZ CARLOS BASTAZINI – PP
MARCOS ANTONIO DE SOUZA - PMDB

Bauru, 05 de abril de 2013.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA
Diretora de Apoio Legislativo

ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2013.

ORADORES INSCRITOS:
ALEXSSANDRO BUSSOLA – PT
ANTONIO FARIA NETO – PMDB

Atos da Diretoria
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ARILDO DE LIMA JÚNIOR – PSDB
FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO – PDT
FÁBIO SARTORI MANFRINATO – PR
FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI - PSDB
FRANCISCO CARLOS DE GOES - PR
LUIZ CARLOS BASTAZINI – PP
MARCOS ANTONIO DE SOUZA - PMDB
MOISÉS ROSSI - PPS
NATALINO DAVI DA SILVA - PV
PAULO EDUARDO DE SOUZA - PSB
RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA - PV
RENATO CELSO BONOMO PURINI - PMDB
ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO - PP
ROqUE JOSÉ FERREIRA - PT
TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI - PMDB

Bauru, 05 de abril de 2013.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA
Diretora de Apoio Legislativo

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

PAUTA Nº 010/2013
10ª SESSÃO ORDINÁRIA E 4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA AS SESSÕES A SEREM REALIZADAS 
EM 08 DE ABRIL DE 2013

SEGUNDA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

   025/13  Projeto de Lei nº 11/13, que autoriza o Poder Executivo a alienar área remanescente de 
via pública de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru à MARINEIDE SOUZA 
CAYRES.

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   034/13  Projeto de Lei nº 13/13, que altera o § 1º e acrescenta o § 4º ao Art. 5º da Lei nº 5709, de 
23 de janeiro de 2009, alterada pela Lei nº 5745, de 27 de maio de 2009, estabelecendo 
o valor da hora trabalhada dos estagiários da Prefeitura Municipal de Bauru, do 
Departamento de Água e Esgoto e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV.

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   055/13 Projeto de Lei nº 19/13, que autoriza o Poder Executivo a destinar uma área de terreno 
à EMPRESA APARECIDO REGHINE em regime de concessão de direito real de uso.

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   056/13 Projeto de Lei nº 20/13, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento 
dos servidores públicos municipais, dos aposentados e dos pensionistas dos órgãos da 
Administração Direta e Indireta, e dá outras providências.

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

PRIMEIRA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

   071/2013  Projeto de Lei nº 26/13, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o 
“PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA 
DA AqUICULTURA FAMILIAR - PRÓ-PEIXE BAURU”, bem como utilizar 
recursos na promoção de ações de apoio e incentivo à atividade.

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   074/13  Projeto de Lei nº 28/13, que autoriza a transferência e transposição de recursos no 
Orçamento do Município, especificamente na Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer.

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

  070/13  Projeto de Lei que reajusta os vencimentos dos Servidores Ativos da Câmara Municipal 
de Bauru e subsídio dos Vereadores.

 Autoria: MESA DA CÂMARA

  041/13  Projeto de Lei que proíbe o uso de andadores em escolas públicas e estaduais bem 
como creches que se localizam dentro do Município de Bauru.

 Autoria: DIVERSOS VEREADORES
   

DISCUSSÃO ÚNICA

Processo n° Assunto

   199/12  Parecer pelo arquivamento do Requerimento solicitando cópia integral das 
providências iniciais do processo de sindicância instaurado sobre o caso de inclusão 
de servidora “fantasma” na folha de pagamento (FUNPREV - Bauru).

 Autoria: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

   052/13  Parecer pelo arquivamento do Relatório de Prestação de Contas do Fundo Social de 
Solidariedade do Município. (Art. 3º da Lei 3609/93).

 Autoria: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

   076/13  Projeto de Decreto Legislativo que concede o Título de “Cidadão Bauruense” ao 
Pastor ANTONIO BALTAZAR CARDOSO DE OLIVEIRA.

 Autoria: ALEXSSANDRO BUSSOLA

Moção n° Assunto

   011/13   De Aplauso à Igreja Comunidade Missão Divina pelo importante trabalho religioso e 
social que realiza.

 Autoria: ARILDO DE LIMA JUNIOR

   012/13  De Apelo ao Senhor Ministro da Saúde para que as vacinas infantis e as que tiverem 
eficácia também na fase adulta, como a Pneumocócica Conjugada 7 Valente, 
Meningocócica Conjugada, Influenza, Varicela e Hepatite A passem a ser oferecidas 
gratuitamente na rede pública.

 Autoria: ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO

Bauru, 05 de abril de 2013.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA
Diretora de Apoio Legislativo

ATOS DA COMISSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO Nº 002/2012

A COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO, DESIGNADA PELA PORTARIA 
RH 019/2012, PARA APURAR POSSÍVEL RESPONSABILIDADE FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DO 
SERVIDOR EFETIVO DESTE LEGISLATIVO SR. VALDECIR DE PAULA, E COM BASE NO ARTIGO 95 
DA LEI 3781/94, E AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, VEREADOR 
ALEXSSANDRO BUSSOLA, PRORROGA O PRAZO DOS TRABALHOS DO PROCESSO RH 02/2012 POR 
MAIS SESSENTA DIAS, A PARTIR DE 10/04/2013.

BAURU, 05 de abril de 2013.

BIANCA VENTURINI TISZOLCZKI
PRESIDENTE

MARCELO MALACRIDA DE MORAIS
MEMBRO

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA 
MEMBRO – Secretária
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