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LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 6.339, DE 11 DE ABRIL DE 2.013

P. 12.162/13 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.
 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 criado o Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva 

da Aquicultura Familiar – Pró-Peixe, bem como utilizar recursos da Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento para:
I -  incentivar à atividade da piscicultura na fase de implantação com o subsidio 

do custo de horas/máquina na construção de tanques e açudes, visando 
aumentar a produção e agregar renda às famílias rurais mediante projetos 
específicos;

II -  contribuir para a melhoria da logística, transporte e comercialização de 
pescado;

III -  disponibilizar infraestrutura e equipamento para fomentar permanentemente 
a produção de peixes no município.

Art. 2º A atividade de aquicultura, no município de Bauru, será permitida com a utilização 
de espécies autóctones ou nativas, bem como de espécies alóctones ou exóticas, nos 
termos da legislação vigente e de normas supervenientes.

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei são adotadas as seguintes definições:
I -  águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5% (meio por 

cento);
II -  aquicultura: o cultivo ou a criação de organismos cujo ciclo de vida, em 

condições naturais, ocorre total ou parcialmente em meio aquático;
III -  espécie alóctone ou exótica: espécie que não ocorre ou não ocorreu 

naturalmente na Unidade Geográfica Referencial - UGR considerada ou 
na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI, conforme 
normatização específica a esta aplicável;

IV -  espécie autóctone ou nativa: espécie de origem e ocorrência natural em 
águas da Unidade Geográfica Referencial - UGR considerada ou da 
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI, conforme 
normatização específica a esta aplicável;

V -  pesque e pague: empreendimento aquícola, com o uso de viveiro escavado 
ou tanques, para a manutenção de estoques de peixes disponíveis para 
pesca amadora e/ou esportiva;

VI -  tanque: estrutura de contenção de água podendo ser de alvenaria, concreto 
ou outros materiais;

VII -  tanque-rede: sistema de cultivo intensivo em confinamento, com 
estruturas de rede, bóias e apoitamento ou fundeamento;

VIII -  Unidade Geográfica Referencial - UGR: a área abrangida por uma região 
hidrográfica, ou, no caso de águas marinhas e estuarinas, faixas de águas 
litorâneas compreendidas entre dois pontos da costa brasileira, conforme 

descrito na Resolução CONAMA nº 413/2.009;
IX -  Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI: unidade 

de planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos, conforme 
estabelecido pelas Leis nº 7.663, de 30 de dezembro de 1.991, e nº 9.034, 
de 27 de dezembro de 1.994;

X -  viveiro escavado: estrutura de contenção de águas, podendo ser de 
terra, natural ou escavado, desde que não resultante de barramento ou 
represamento de cursos d’água e não localizada em Área de Preservação 
Permanente.

Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a disponibilizar recursos financeiros 
e maquinários próprios ou de terceiros mediante locação, para a construção de 
tanques (viveiro) no máximo de 1 (um) hectare de lâmina d’água por família, apta a 
desenvolver o Programa mencionado.

§ 1º O número de famílias beneficiadas será definido pelo montante de recursos 
disponíveis no orçamento municipal e ou captados mediante convênios com 
entidades municipais, estaduais, federais, internacionais, públicos ou privados.

§ 2º O custo despendido na construção dos tanques será definido no final da construção 
dos mesmos, mediante relatório e planilha de gastos do executor, com a participação 
e concordância da família beneficiada.

§ 3º Na planilha de gastos serão considerados os valores de mercado referente aos 
combustíveis, aos lubrificantes e demais produtos necessários na manutenção e 
custeio da máquina executora, no período de uso em favor do produtor beneficiado, 
desprezado o valor da hora/máquina.

Art. 5º O custo despendido na construção dos tanques (viveiros) captados mediante 
convênios será ressarcido pela família beneficiada ao erário público municipal, 
nos 03 (três) primeiros ciclos de produção de peixe para utilização e incremento na 
merenda escolar e outras promoções sociais desenvolvidas pelo Município.

§ 1º O ressarcimento poderá ser feito em moeda corrente, após a construção dos tanques, 
tomando-se por base o preço médio de mercado correspondente ao produto exigido.

§ 2º Poderá ser formado um fundo para hospedar os valores ressarcidos, que somente 
poderão ser utilizados para beneficio de outros produtores na mesma linha e 
finalidade do programa referenciado.

Art. 6º São condições imprescindíveis aos produtores para a obtenção dos benefícios do 
programa em questão:
I -  Ser proprietário ou posseiro, formalizado e devidamente comprovado 

por estabelecimentos rurais e assentamentos localizados no Município de 
Bauru-SP;

II -  Ter qualificação e perfil de enquadramento nos parâmetros de classificação 
do Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF – do Governo 
Federal;

III -  Ter participação da família (esposa ou filhos) nas reuniões, oficinas, cursos 
do programa em no mínimo de 80% (oitenta por cento) da presença;

IV -  Os produtores interessados, em participar do Programa (piscicultores ou 
não) deverão fazer a inscrição junto à Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento (SAGRA), localizada na Avenida Nuno de Assis, 14-60 
CEP: 17.020-310 Bauru – SP;

V -  Após a inscrição, será feita uma visita técnica pela SAGRA e, 
posteriormente, o produtor deverá assinar um Termo de Adesão, 
para formalizar seu ingresso no Programa e elaboração de projeto de 
viabilidade técnica e financeira.

Parágrafo único. Os beneficiários do programa serão selecionados pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural–CMDR, de forma isonômica e criteriosa, considerando, 
principalmente, os efeitos da pretensão ao meio ambiente.

Art. 7º Os produtores inscritos no programa passarão por uma seleção onde um comitê 
gestor municipal, de forma isonômica, definirá quais famílias serão beneficiadas, e 
também avaliará se o referido serviço quanto ao cumprimento do Decreto Estadual 
nº 58.544, de 13 de novembro de 2.012, que dispõe sobre o licenciamento ambiental 
da aquicultura e dá providências correlatas.

Art. 8º Como forma de incentivo aos produtores, o Município oferecerá um desconto de 
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25% (vinte e cinco por cento) na subvenção dos custos de implantação ou adequação 
do projeto, na devolução do recurso utilizado, para aqueles que tiverem frequência 
mínima de 90% (noventa por cento), nos cursos, reuniões e oficinas, previstos no 
inciso III, do artigo 6º desta lei.

Art. 9º Os produtores beneficiados pelo programa deverão participar de cursos de 
capacitação em órgãos definidos pela SAGRA e também participar de visitas técnicas 
a propriedades modelos.

Art. 10 As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações específicas previstas 
nas Leis Orçamentárias Anuais.

Art. 11 O Poder Executivo regulamentará esta Lei em 90 (noventa) dias.
Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 11 de abril de 2.013.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL
MAURÍCIO PONTES PORTO

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
ANTONIO FRANCISCO MAIA DE OLIVEIRA 

SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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 Nº 6.340, DE 11 DE ABRIL DE 2.013
P. 40.156/09 Autoriza o Poder Executivo a alienar área remanescente de via pública de 
propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU à MARINEIDE SOUZA CAYRES.
  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 alienar, na forma de Investidura, à MARINEIDE  

SOUZA CAYRES, área de terreno remanescente de via pública de propriedade da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU assim descrita:

 Um terreno, correspondente a parte da Rua 5, atual Rua Auro Custódio Alves, 
quarteirão 7, lado par e da Rua 12, atual Rua Aristides Dias, quarteirão 1, lado 
par do loteamento denominado JARDIM  PROGRESSO, desta cidade , com o 
seguinte roteiro perimétrico: Começa no ponto 1 cravado no alinhamento da Rua 
Aristides Dias quarteirão 1 lado par, deste ponto em ângulo interno de 45º00’00” 
segue na distancia de 2,80 metros até o ponto 2 confrontando com a Rua Aristides 
Dias quarteirão 1, lado par, do ponto 2 com deflexão à direita ângulo interno de 
135º00’00”, segue na distancia de 2,83 metros em canto chanfrado até o ponto 3, 
fazendo confluência entre as Ruas Aristides Dias e Professor Auro Custódio Alves, 
quarteirão 7, lado par, confrontando ainda com a Rua Aristides Dias, quarteirão 
1, lado par deste ponto com reflexão à direita , em ângulo interno de 135º00’00”, 
segue na distancia de 18,00 metros até o ponto 4, confrontando com o referido  
alinhamento da Rua Professor Auro Custódio Alves, quarteirão 7, lado par do ponto 
4 com deflexão à direita em ângulo interno de 90º00’00” segue na distância de 
2,80 metros até o ponto 5 confrontando com parte da Rua 5, atual Rua Custódio 
Alves, quarteirão 7, lado par, do ponto 5 com deflexão à direita em ângulo interno de 
90º00’00” segue na distancia de 18,00 metros até o ponto 6, com deflexão à esquerda 
em ângulo interno de 135º00’00” segue na distância de 2,83 metros até o ponto 1, 
onde teve inicio a presente descrição, confrontando nestas duas linhas com o lote 9 
onde encontra-se edificado o prédio nº 1-72 da Rua Aristides Dias, ponto inicial do 
perímetro, encerrando uma área de 56,00 m² (cinquenta e seis) metros quadrados, ao 
qual será anexado.

Art. 2º O imóvel foi avaliado pela Secretaria Municipal de Planejamento em R$ 12.485,09 
(doze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e nove centavos).

Art. 3º O valor acima descrito poderá ser pago em até 60 (sessenta) meses de acordo com o 
Decreto nº 11.579, de 04 de julho 2.011 e Lei nº 6.071, de 17 de maio de 2.011, cujo 
o índice de reajuste anual é o IPCA. 

Art. 4º As despesas relativas à escritura e ao registro perante os cartórios competentes serão 
arcadas pelo adquirente.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 11 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° 6.341, DE 11 DE ABRIL DE 2.013
P. 3.614/13 Altera o § 1º e acrescenta o § 4º ao artigo 5º da Lei nº 5.709, de 23 de janeiro de 
2.009, alterada pela Lei n° 5.745, de 27 de maio de 2.009, 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.
 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 O § 1º do artigo 5º da Lei n° 5.709, de 23 de janeiro de 2.009, alterada pela Lei n° 

5.745, de 27 de maio de 2.009, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 5º (...)

§ 1º Os 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, contratados por 04 (quatro) 
horas diárias ou 06 (seis) horas diárias receberão o valor de R$ 2,92 (dois 
reais e noventa e dois centavos) por hora trabalhada.”(NR)

Art. 2º Acrescenta o § 4º ao artigo 5º da Lei n° 5.709, de 23 de janeiro de 2.009, alterada pela 
Lei n° 5.745, de 27 de maio de 2.009, com a seguinte redação:
“Art. 5º (...)

(...)
§ 4º O valor da hora trabalhada, será reajustada na mesma época e com o 

mesmo índice aplicado à grade salarial dos servidores da Prefeitura 
Municipal de Bauru.”(NR)

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelo orçamento de cada órgão.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 11 de abril de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

RICHARD VENDRAMINI
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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 Nº 6.342, DE 11 DE ABRIL DE 2.013
P. 13.178/2.013 Autoriza a transferência e transposição de recursos no Orçamento do Município, 
especificamente na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
  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 autorizada a suplementação, através de transferência e transposição, de recursos 

no Orçamento vigente do Município de Bauru, na Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer, no valor de R$ 317.500,00 (trezentos e dezessete mil e quinhentos reais), 
abaixo:

 I – Transferência
a) Dotação orçamentária 27.813.0027.2066 (Lazer), categoria econômica 

3.3.90.30 (Material de consumo), ficha orçamentária 518 – R$ 112.500,00.
 II – Transposição

a) Dotação orçamentária 27.122.0027.2063 (Administração geral da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 502 – 
R$ 105.000,00;

b) Dotação orçamentária 27.122.0027.2063 (Administração geral da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de consumo), ficha orçamentária 499 – R$ 88.000,00;

c) Dotação orçamentária 27.812.0027.2064 (Desporto Comunitário), 
categoria econômica 3.3.90.31 (Premiações culturais, artísticas, 
científicas), ficha orçamentária 515 – R$ 12.000,00.

Art. 2°  Os recursos necessários para atender o art. 1º decorrem de anulação parcial nas 
dotações orçamentárias:
a) Dotação orçamentária 27.813.0027.2066 (Lazer), categoria econômica 4.4.90.52 

(equipamentos e material permanente), ficha orçamentária 519 – R$ 217.500,00;
b) Dotação orçamentária 27.122.0027.2109 (Manutenção de adiantamentos 

– Prefeitura), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros serviços de terceiros – 
pessoa jurídica), ficha orçamentária 508 – R$ 100.000,00.
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Art. 3°  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 11 de abril de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ROGER BARUDE CAMARGO
SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER

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° 6.344, DE 11 DE ABRIL DE 2.013
P. 55.654/11 Autoriza o Poder Executivo a destinar uma área de terreno à empresa Aparecido 
Reghine em regime de concessão de direito real de uso.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar à empresa Aparecido Reghine, pelo 

prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a concessão de direito real de uso de um terreno 
localizado no Distrito Industrial II, cadastrado no setor 03, quadra 1531, lote 06, com 
área de 9.000,00 metros quadrados, melhor descrito e caracterizado na Matrícula nº 
83.792 do 2º Oficial de Registro Imobiliário de Bauru/SP.

Art. 2º A área descrita no art. 1º a concessionária obriga-se a destiná-la única e exclusivamente 
para a instalação de uma indústria de blocos e bloquetes de concreto e pré-moldados, 
depósito de materiais e transbordo.

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

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

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

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

Art. 5º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 11 de abril de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ARNALDO RIBEIRO PINTO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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° 12.110, DE 09 DE ABRIL DE 2.013
P. 6.954/12 Permite à ASSOCIAÇÃO BAURU BASKETBALL TEAM o uso de um imóvel com 
destinação pública localizado na Rua Benedito Eleutério, n° 3-50, Vila Pacífico, Bauru-SP.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º Fica permitido à ASSOCIAÇÃO BAURU BASKETBALL TEAM o uso de um 

imóvel com destinação pública localizado na Rua Benedito Eleutério, n° 3-50, Vila 
Pacífico, Bauru – SP.

Art. 2º Do termo de permissão deverão constar, entre outras condições, obrigatoriamente as 

seguintes:
a) prazo determinado de 01 (um) ano para o uso, prorrogável por igual período;
b) a obrigação de representar a cidade de Bauru, com seu time principal, na 

modalidade basquetebol, quando a mesma participar dos Jogos Regionais e 
Jogos Abertos do Interior, promovidos pelo Governo do Estado de São Paulo;

c) devolução do imóvel por desvio de finalidade ou interesse do Município, 30 
(trinta) dias após notificada a Permissionária;

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

e) gratuidade da permissão;
f) devolução da área findo o prazo permitido, independentemente de aviso;
g) fica vedado a Permissionária ceder ou transferir a terceiros o imóvel objeto 

desta permissão, sem prévio e expresso consentimento do Permitente.
Art. 3º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 09 de abril de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ROGER BARUDE CAMARGO
SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER

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

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 12.111, DE 10 DE ABRIL DE 2.013
P. 21.203/12 ap. 11.593/03 (capa)  Permite à ASSOCIAÇÃO DE MORADORES UNIDOS DO 
BAURU XVI o uso de um imóvel de propriedade do Município de Bauru. 

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

D E C R E T A
Art. 1º Fica permitido à ASSOCIAÇÃO DE MORADORES UNIDOS DO BAURU XVI o 

uso de um imóvel de propriedade do Município de Bauru, localizado no Setor 04, 
quadra 1949 (parte) do Núcleo Habitacional Edson Francisco da Silva.

Art. 2º Do termo de permissão deverão constar, dentre outras condições, obrigatoriamente 
as seguintes:
a)  prazo determinado de 05 (cinco) anos, podendo ser rescindido o termo de 

permissão antes desse prazo, conforme conveniência da Administração;
b)  utilização do imóvel exclusivamente para o exercício das atividades 

estatutárias da Associação, sendo que qualquer atividade a ser exercida 
deverá ser submetida à autorização da autoridade competente;

c)  devolução do imóvel por desvio de finalidade ou interesse do Município 
em 30 (trinta) dias após notificada a permissionária;

d)  manutenção, guarda e conservação do imóvel por parte da permissionária, 
a qual assumirá a responsabilidade por todos os fatos decorrentes do uso, 
devendo devolvê-lo no final da permissão no mesmo estado em que o 
recebeu;

e)  devolução do imóvel findo o prazo permitido independentemente 
de intimação, salvo prorrogação da permissão convencionada com 
antecedência pelas partes;

f)  toda e qualquer reforma ou benfeitoria a ser introduzida no imóvel será de 
exclusiva responsabilidade da permissionária e não poderá ser objeto de 
indenização por parte do Município quando da devolução do mesmo;

g)  gratuidade da permissão;
h)  responsabilidade da permissionária pelo pagamento do consumo da água e 

energia elétrica incidentes sobre o imóvel, sendo que a falta de pagamento 
será comunicada aos órgãos competentes para a imediata interrupção do 
fornecimento, sem prejuízo de responsabilidade solidária da Presidente 
da Associação. 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 10 de abril de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

LEVI MOMESSO
SECRETÁRIO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

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

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETOS MUNICIPAIS
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DECRETO Nº 12.112, DE 10 DE ABRIL DE 2.013
P. 7.638/84 ap. 13.322/00 (capa) Permite à ASSOCIAÇÃO DAS AUTO E MOTO ESCOLAS E CENTRO 
DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE BAURU o uso de um imóvel de propriedade do Município de 
Bauru. 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 

D E C R E T A
Art. 1º Fica permitido à ASSOCIAÇÃO DAS AUTO E MOTO ESCOLAS E CENTRO DE 

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE BAURU o uso de um imóvel de propriedade 
do Município de Bauru, com área de 7.232,39 metros quadrados, cadastrado no setor 
03, quadra 127 do loteamento Jardim Cruzeiro do Sul.

Art. 2º Do termo de permissão deverão constar, dentre outras condições, obrigatoriamente 
as seguintes:
a) prazo determinado de 05 (cinco) anos, podendo ser rescindido o termo de 

permissão antes desse prazo, conforme conveniência da Administração;
b) utilização do imóvel exclusivamente para o exercício das atividades 

estatutárias da Associação;
c) devolução do imóvel por desvio de finalidade ou interesse do Município em 

30 (trinta) dias após notificada a permissionária;
d) manutenção, guarda e conservação do imóvel por parte da permissionária, 

a qual assumirá a responsabilidade por todos os fatos decorrentes do uso, 
devendo devolvê-lo no final da permissão no mesmo estado em que o recebeu;

e) devolução do imóvel findo o prazo permitido independentemente de 
intimação, salvo prorrogação da permissão convencionada com antecedência 
pelas partes;

f) toda e qualquer reforma ou benfeitoria a ser introduzida no imóvel ser    á 
de exclusiva responsabilidade da permissionária e não poderá ser objeto de 
indenização por parte do Município quando da devolução do mesmo;

g) gratuidade da permissão.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 10 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

DECRETO Nº 12.113, DE 11 DE ABRIL DE 2.013
P. 13.288/12 Declara de interesse social para fins de aplicação da Lei Municipal nº 5.766, de 30 
de julho de 2.009, os empreendimentos habitacionais que especifica.

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

D E C R E T A
Art. 1º Ficam declarados de interesse social para fins de aplicação da Lei Municipal nº 

5.766, de 30 de julho de 2.009, os empreendimentos habitacionais de interesse social 
a serem implantados nos imóveis melhor descritos e caracterizados nas matrículas 
nºs 51.857, 51.858, 51.859, 51,860, 51.861, 51,862, 51,863 e 51.864 do 2º Oficial de 
Registro de Imóveis de Bauru.

Art. 2º Referidos empreendimentos foram aprovados pelo Conselho Municipal de Habitação 
e destinam-se a construção de moradias voltadas à população com renda de até 03 
(três) salários mínimos incluídas no Programa Minha Casa Minha Vida.

Art. 3º O Município de Bauru está promovendo a desapropriação dos terrenos e promovendo 
o chamamento e a seleção das empresas interessadas na produção de habitação para a 
população de baixa renda.

Art. 4º A simples declaração de interesse social não gera direito adquirido aos empreendedores, 
podendo a qualquer tempo o presente decreto ser revogado, enquanto não cumpridas 
todas as etapas legais para a aprovação dos empreendimentos.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 11 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 12.114, DE 11 DE ABRIL DE 2.013
P. 60.649/12 Declara de utilidade pública imóvel pertencente à ANA LÚCIA BUENO e 
EDUARDO NUNES TAVARES. 

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

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

pela Prefeitura Municipal de Bauru, por via amigável ou judicial, parte do terreno 
localizado no setor 3, quadra 0003, lote 014 a seguir descrito:

 “Um lote de terreno, sem benfeitoria, de domínio pleno, sob letra “N” da quadra nº 
14, do loteamento denominado JARDIM AURI VERDE, desta cidade, 1º subdistrito, 
município, comarca e zona da 1ª Circunscrição Imobiliária de Bauru, tem início num 
ponto distante 32,50 metros da Rua Padre Francisco Van Der Mass, deste segue à 
distância de 10,50 metros até o outro ponto, confrontando com o alinhamento da Rua 
Maria Cesar Pimentel, daí deflete à direita formando um ângulo interno de 89º49’23” 
e segue à distância de 6,75 metros até o outro ponto, confrontando com o lote O, daí 
deflete formando um ângulo interno de 90º19’59” e segue à distância de 10,50 metros 
até o outro ponto, confrontando neste alinhamento com área remanescente, daí 
deflete à direita formando um ângulo de 89º40’1” e segue distância de 6,81 metros 
até o ponto inicial de partida, confrontando com o lote M, encerrando uma área de 
71,19 metros quadrados”. O referido imóvel consta pertencer à Ana Lucia Bueno e 
Eduardo Nunes Tavares, conforme Matrícula nº 10.901 do 1º Oficial de Registro de 
Imóveis da Comarca de Bauru, encontrando-se caracterizado no desenho SP 5322.

Art. 2º A área descrita no artigo anterior destina-se ao realinhamento da Rua Maria Cesar 
Pimentel junto ao Jardim Contorno e Jardim Auri Verde.

Art. 3º Fica o Poder Público autorizado a invocar o caráter de urgência em processo judicial, 
para fins do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 
1.941, alterado pela Lei Federal nº 2.786, de 21 de maio de 1.956.

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

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 11 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

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Richard Vendramini

Secretário

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO:PORTARIA Nº 614/2013: 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 2234, a PORTARIA N.º 429/2013 que nomeou  o (a) 
Sr(a). MIRIAM CRISTIANA BASILIO, portador (a) do RG n.º 267687564, classificação 24º lugar, no 
cargo efetivo de “ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO”, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EM 
14/04/2013.
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PORTARIA Nº 615/2013: 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 2234, a PORTARIA N.º 430/2013 que nomeou  o (a) Sr(a). MICHELY FERNANDA 
MANTOVANI DA SILVA, portador (a) do RG n.º 409794533, classificação 25º lugar, no cargo efetivo de 
“ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO”, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EM 12/04/2013.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: As candidatas relacionadas 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.

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 616/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de ESP. EM 
EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROF. SUBST. EDUCAÇÃO BASICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 
ANO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2234 após o cumprimento das exigências 
legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) KELE CRISTINA DA 
SILVA portador do RG 45.377.864-1, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 27º lugar, no 
concurso público para ESP. EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROF. SUBST. EDUCAÇÃO BASICA - 
FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO, edital nº 031/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 16/04/2013 ÀS 8H00MIN.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 617/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de ESP. EM 
EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROF. SUBST. EDUCAÇÃO BASICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 
ANO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2234 após o cumprimento das exigências 
legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) JANAINA SABINO 
PIMENTEL portador do RG 41.718.806-7, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 28º 
lugar, no concurso público para ESP. EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROF. SUBST. EDUCAÇÃO 
BASICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO, edital nº 031/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 16/04/2013 ÀS 8H30MIN.

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: “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 
Matrícula – selecione o curso  e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES qUE NÃO SE INSCREVEREM NO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

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

Serão abordados os seguintes temas: Postura correta e déficits adquiridos. 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: Departamento de Saúde Coletiva (DSC), Rua Dr. Lisboa Junior 2-66 (continuação da Av. Duque de 
Caxias em frente ao Hospital de Base) 
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 A 
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 A 
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 A 
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 A 
CERTIFICADO.

PALESTRA : “DESCOBRINDO O CÉU”
Serão abordados os seguintes temas: Muito da ciência que conhecemos originou-se e desenvolveu-
se graças às observações do céu. Desde aquelas mais grosseiras realizadas na antiguidade até aquelas 
sofisticadíssimas realizadas hoje inclusive a partir do espaço, motivaram e motivam o desenvolvimento 
científico. Embora, hoje, tenhamos um conhecimento fantástico do universo, a consciência daquilo que 
se pode ver e aprender observando cuidadosa e sistematicamente o céu é, em geral, muito pequena. Essa 
palestra pretende ser, não a apresentação de informações do que sabemos, mas sim uma porta, aberta, para 
nos motivarmos para o conhecimento. O que podemos observar a olho nu no céu, que tanto inspirou o 
Homem e que dele consumiu tanto tempo e energia dando início à construção do conhecimento que tem 
hoje?



6 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 16 DE ABRIL DE 2.013

As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.
Data e horário: 08/05/2013 – 14h30       
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Ramachrisna Teixeira
Inscrições: das 8h do dia 26/04/2013 as 12h do dia 07/05/2013, 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.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

CESSÃO: Portaria nº 618/2013, concede cessão da servidora ELIANE MORALLES POSCA, RG nº 
17.188.188, matrícula nº 24.468, Agente em Gestão Administrativa e Serviços – Agente de Administração, 
para prestar serviços junto ao Cartório da 387ª Zona Eleitoral de Bauru, sem prejuízo de vencimentos, no 
período de 15/04/2013 a 31/12/2013, conforme processos nº 58.068/2012 e 4.155/2013.

RETIFICAÇÃO: No D.O.M nº 2227 de 28/03/2013: Onde se lê: PRORROGAÇÃO DE CESSÃO: 
Portaria nº 543/2013, prorroga a cessão dos servidores abaixo relacionados, para prestarem serviços junto 
ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, sem prejuízo de vencimentos, no período de 01/01/2013 
a 31/12/2013, conforme Processo nº 13.860/2013.

NOME     R.G   CARGO EFETIVO
APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO 11.760.848-8  Técnico de Administração 
ATEMILSON OLIVEIRA DOS ANJOS  13.497.226  Técnico de Administração
CACILDA ALVES XAVIER  13.913.459-1 Técnico de Administração
ELISABETE  LIMA B. DE OLIVEIRA  15.248.947-2  Técnico de Administração

Leia-se: ... PRORROGAÇÃO DE CESSÃO: Portaria nº 543/2013, prorroga a cessão dos servidores 
abaixo relacionados, para prestarem serviços junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, sem 
prejuízo de vencimentos, no período de 01/01/2013 a 31/12/2013, conforme Processo nº 13.860/2013.

NOME     R.G   CARGO EFETIVO
APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO 11.760.848-8 Técnico de Administração 
ATEMILSON OLIVEIRA DOS ANJOS 13.497.226 Técnico de Administração
CACILDA ALVES XAVIER   13.913.459-1 Técnico de Administração
ELISABETE LIMA B. DE OLIVEIRA 15.248.947-2  Técnico de Administração
JOAO VENCESLAU MEIRA  16.827.008 Técnico de Administração
JUCIMARA PEREIRA  19.198.133  Auxiliar de Administração

      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

Diretora: Ana Raquel Fernandes

NOTIFICAÇÃO 15/2013
Em cumprimento ao Art.2º da Lei Federal nº 9.452 de 20/03/97, ficam notificados todos os partidos políticos, 
os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, o recebimento dos 
recursos federais, abaixo discriminados.

08/04/2013 MAC REDE BRASIL SEM MISÉRIA 5.000,00
08/04/2013 MAC REDE SAÚDE MENTAL 85.353,89
08/04/2013 MAC REDE URGÊNCIA 250.000,00
08/04/2013 MAC TETO 693.081,06
09/04/2013 ISS SIMPLES 6.430,48
09/04/2013 FUNDEB 2.025.108,18
10/04/2013 FPM 1.045.352,78
10/04/2013 ISS SIMPLES 7.054,21
10/04/2013 FUNDEB 202.792,05
10/04/2013 ITR 331,48
10/04/2013 PAB FIXO 605.634,75
11/04/2013 IGD – SUAS - NOVA 5.332,52

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
PROCESSO NOME VALOR
35659/2012 ALVARO ANTONIO ESTEVES ME R$ 2.002,92
7392/2012 ALBANO BAURU COMERCIO DE G. L. P. LTDA R$ 5.936,70
7392/2012 ALBANO BAURU COMERCIO DE G. L. P. LTDA R$ 1.200,00

5764/2011 ALBANO BAURU COMERCIO DE G. L. P. LTDA R$ 120,00
28154/2008 ANTONIO LINDO DE CASTILHO R$ 1.400,00
22607/2012 AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME R$ 274,00
37132/2012 AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME R$ 4.960,00
28929/2008 ASSOC. EMP. TRANSP. COLET. URB. PASSAG. BAURU R$ 14.246,40
14839/2008 ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO R$ 643,03
27052/2008 ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO R$ 536,15
27052/2008 ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO R$ 680,11
27052/2008 ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO R$ 448,18
27052/2008 ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO R$ 672,27
27052/2008 ASSOC. ESPIRITA DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO R$ 560,22
31287/2012 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP R$ 475,20
7369/2012 CST DESENV. DE SOFTWARE E CAPTURA DE DADOS LTDA R$ 5.714,10
1563/2013 CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA R$ 214.672,16
27336/2012 CARSIF COMÉRCIO DE EqUIPAMENTOS LTDA ME R$ 742,32
27336/2012 CARSIF COMÉRCIO DE EqUIPAMENTOS LTDA ME R$ 866,04
45526/2011 COMERCIAL CONCARRENT EIRELI EPP R$ 1.200,00
75041/2011 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA R$ 113,50
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 144,00
12989/2012 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 360,00
50485/2012 COMUNIDADE BOM PASTOR R$ 18.903,58
50485/2012 COMUNIDADE BOM PASTOR R$ 20.999,76
1195/2012 COM. DE MAT MED. HOSPITALARES MACROSUL LTDA R$ 10.424,00
1195/2012 COM. DE MAT MED. HOSPITALARES MACROSUL LTDA R$ 3.693,00

47731/2012 DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA R$ 784,50
58838/2013 EDUARDO J. SANTOS & CIA LTDA R$ 120,00
8569/2013 EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU R$ 1.982,00
60105/2011 EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU R$ 131.098,20
9678/2012 ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA EPP R$ 3.000,00
50283/2011 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA R$ 258,40
50283/2011 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA R$ 1.292,00
50283/2011 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA R$ 1.033,60
44536/2008 FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA R$ 506,13
28242/2012 FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA R$ 1.500,00
50224/2010 FUNDAÇÃO ESPIRITA SEBASTIÃO PAIVA R$ 751,76
41173/2012 GATTO & SILVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL R$ 5.313,60
31508/2012 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME R$ 457,00
31508/2012 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME R$ 947,00
31508/2012 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME R$ 3.362,00
31508/2012 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME R$ 947,00
31508/2012 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME R$ 947,00
31508/2012 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME R$ 3.068,00
31508/2012 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME R$ 555,00
31508/2012 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME R$ 5.843,00
31508/2012 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS ME R$ 16.510,00
31929/2011 GBG PNEUS LTDA R$ 11.520,00
34975/2011 GILAR ADMINIOSTRADORA DE IMÓVEIS R$ 1.800,00
47736/2012 GIROMED CIRÚRGICA LTDA R$ 1.111,20
47736/2012 GIROMED CIRÚRGICA LTDA R$ 1.332,00
47736/2012 GIROMED CIRÚRGICA LTDA R$ 1.332,00
47736/2012 GIROMED CIRÚRGICA LTDA R$ 351,00
47736/2012 GIROMED CIRÚRGICA LTDA R$ 472,00
37779/2012 GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA R$ 2.640,00
45385/2013 H.AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA R$ 19.047,60
45385/2013 H.AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA R$ 37.979,31
45385/2011 H.AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA R$ 62.042,09
20874/2011 IMOBILIARIA BUSCH IMOVEIS S/C LTDA R$ 4.507,88
12658/2012 IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PEÇAS AUTOS LTDA R$ 3.795,56
18489/2011 JGF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 29,40
27881/2011 JL RODRIGUES ALIMENTOS ME R$ 1.236,96
27881/2011 JL RODRIGUES ALIMENTOS ME R$ 4.020,12
27881/2011 JL RODRIGUES ALIMENTOS ME R$ 8.040,24
27881/2011 JL RODRIGUES ALIMENTOS ME R$ 4.174,74
27881/2012 JL RODRIGUES ALIMENTOS ME R$ 1.855,44
27881/2012 JL RODRIGUES ALIMENTOS ME R$ 573,60
31287/2012 JUPITER DIST. DE PROD. E EqUIP. HOSPITALARES R$ 2.927,34
1326/2013 JOSÉ VICENTE CUCURULLI R$ 1.114,29
75048/2011 KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA R$ 1.099,20
75048/2011 KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA R$ 732,80
75048/2011 KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA R$ 908,30
75048/2011 KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA R$ 701,77
75049/2011 KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA R$ 280,80
75048/2011 KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA R$ 231,70
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75048/2011 KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA R$ 214,65
75049/2011 KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E PAPELARIA LTDA R$ 331,00
9414/2012 LABORATÓRIO SOBRINHO LTDA R$ 562,77
9414/2012 LABORATÓRIO SOBRINHO LTDA R$ 1.272,81
917/2012 LABORATÓRIO MORALES LTDA R$ 1.027,60

16611/2013 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA R$ 7.184,76
917/2012 LABORATÓRIO MORALES LTDA R$ 3.400,24

50367/2011 L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP  
R$ 223,48

50367/2011 L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP R$ 24,80
75051/2011 L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP R$ 587,14
75041/2011 L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP R$ 1.600,00
75041/2011 L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP R$ 4.893,00
75051/2011 L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP R$ 376,80
50367/2011 L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP R$ 193,34
52995/2011 L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP R$ 264,00
75041/2011 L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP R$ 294,00
75041/2011 L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP R$ 11.817,00
75041/2011 L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP R$ 1.437,80
50367/2011 L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP R$ 732,57
75051/2011 L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP R$ 492,80
52995/2011 L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP R$ 217,00
53953/2011 L.Z.P. RODRIGUES & CIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA R$ 516,00
7210/2012 LIVANIR DE JESUS BAURU ME R$ 485,00

22636/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODS. FARMACEUTICOS LTDA R$ 187,20
65249/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODS. FARMACEUTICOS LTDA R$ 462,00
65249/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODS. FARMACEUTICOS LTDA R$ 15.000,00
65249/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODS. FARMACEUTICOS LTDA R$ 5.279,99
1326/2013 MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS R$ 400,86
11143/2011 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA R$ 1.528,80
43216/2012 MERCALF DIESEL LTDA R$ 14.865,74
31287/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 9.605,16
1326/2013 NEWTON APARECIDO DE OLIVEIRA R$ 1.739,16

21555/2012 NOVELLO E CARBONELLI LTDA ME R$ 133,03

50931/2011 NEW qUALITY IND. E COM. DE CARNES E PROD. ALIM. 
LTDA R$ 352,00

54541/2012 PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA EPP R$ 999,20
19240/2012 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI R$ 735,64
19240/2012 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI R$ 2.814,30
19240/2012 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI R$ 4.275,00
58700/2011 PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUPRIMENTOS LTDA R$ 1.731,84
58700/2011 PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUPRIMENTOS LTDA R$ 726,00
58700/2011 PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUPRIMENTOS LTDA R$ 2.597,76
22608/2012 PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA R$ 5.400,00
22608/2012 PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA R$ 5.400,00
58442/2012 POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES R$ 1.200,42
58442/2012 POLAR FIX IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES R$ 7.965,90
11086/2012 PONTEPEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM LTDA R$ 52.608,00
14476/2000 RANIERI GESTORA DE ATIVOS LTDA R$ 2.500,00
1326/2013 REGINA SEDANO TREVISAN R$ 625,14

21898/2012 RONDON SARAIVA PINTO ME R$ 3.444,00
20571/2012 S Y YUHARA ME R$ 759,28
9404/2012 S Y YUHARA ME R$ 289,80

33531/2012 S Y YUHARA ME R$ 17.764,00
8221/2013 TH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CILINDROS LTDA R$ 1.900,00

51616/2012 VINIMARTINS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA R$ 11.556,60
51616/2012 VINIMARTINS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA R 1.356,00
49280/2010 WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA R$ 42.243,54
49295/2010 WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA R$ 96.294,14

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
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RUA MÁRCIO DE FARIA 
CASTRO

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

COMÉRCIO DE PEDRAS 
D E C O R A T I V A S , 
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

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(S) PARCIALMENTE DEFERIDO(S): VÁLIDA COMO AUTORIZAÇÃO PARA 
ESPÉCIE DISCRIMINADA, APÓS 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS

PROCESSO: 49749/2008
INTERESSADO: Vanda Teixeira Margarido
ENDEREÇO: Rua Rio Branco, n° 14-4, Centro
ESPÉCIES DEFERIDAS: 02 Ficus, sendo 01 localizadas ao centro do imóvel e 01 localizada  na lateral 
do imóvel
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de médio porte
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 01 Oiti localizado na lateral do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
No momento, nenhuma ação é recomendada.

Secretaria de Planejamento
Paulo Roberto Ferrari

Secretário
CONVITE

A 5ª Conferência de Bauru a ser realizada no mês de maio com o tema proposto pelo Governo 
Federal “quem muda a cidade somos nós: reforma urbana já!”, vem para promover a interlocução entre 
autoridades e gestores públicos com os diversos segmentos da sociedade sobre assuntos relacionados à 
Política e Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. 

A Prefeitura Municipal de Bauru, por meio da Comissão Preparatória da 5ª Conferência 
(instituída através da Resolução municipal nº 01 de 25 de março de 2013)  vem convidá-lo a participar 
da pré-conferência que deverá eleger os delegados municipais da 5ª Conferência de Bauru. A pré-
conferência acontecerá:
•	 Data: 16/04/2013 (terça-feira)
•	 Horário: 19h
•	 Local:  Câmara Municipal - Praça Dom Pedro II,  1-50/Centro.

Segmentos Convidados a participar da pré-conferência nessa data:  
SEGMENTOS 
Movimentos Populares
Trabalhadores representados por suas Entidades Sindicais
Entidades relacionadas à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano 
Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisas e Conselhos Profissionais de Classe
ONGs

Obs: conforme estabelecido pelo Ministério das Cidades (RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 14, DE 06 DE 
JUNHO DE 2012) os segmentos acima descritos devem ser voltados ao desenvolvimento urbano.
Sua participação é muito importante!
Contato Secretaria de Planejamento: 3235-1115 

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO 11434
 Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, à Rua Pedro Alvares Mansera (St. 4, 
Qd. 1270, Lt. 15), no bairro Parque Jaragua, verificando que, a Sra. Eneide Aparecida Janduci, mesmo após 
ciência, dada através da Notificação nº 778/11, 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).  (Não localizado/AR não recebido)

AUTO DE INFRAÇÃO 11433
 Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, à Rua Laudze Garcia Menezes (St. 
4, Qd. 1279, Lt. 1), no bairro Parque Jaragua, verificando que, o Sr. Jose Ferreira da Silva, mesmo após 
ciência, dada através da Notificação nº 779/11, 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). (Não localizado/AR não recebido)

AUTO DE INFRAÇÃO 11437
 Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, à Rua Laudze Garcia Menezes (St. 4, 
Qd. 1300, Lt. 11), no bairro Parque Jaragua, verificando que, o Sr. Carlos Costa, mesmo após ciência, dada 
através da Notificação nº 767/11, 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 11436
 Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, à Rua Laudze Garcia Menezes (St. 4, 
Qd. 1295, Lt. 3), nº 03-07, no bairro Parque Jaragua, verificando que, o Sr. Carlos Roberto Schiavo, mesmo 
após ciência, dada através da Notificação nº 773/11, 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). (Não localizado/AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 18/13, a Senhora Fernanda Martins Cavalcante, Alameda Topazio, nº 
03-46, Parque Santa Edwirges, 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 Laudze Garcia 
Menezes, qt. 4,  cadastrado na P.M.B. como Setor 4, quadra 1300, Lote 033, 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 19/13, o Senhor Edivaldo Miguel Monteiro, Alameda Saturno, nº 
02-38, Parque Santa Edwirges, 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 Laudze Garcia 
Menezes, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, quadra 1300, Lote 014, 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 164/13, a Senhora Luciene Brito dos Santos, Rua Aurora, 300 Loja 37, 
Efigenia, 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 Edvaldo Rubens Carvalho, qt. 4, 
cadastrado na P.M.B. como Setor 4, quadra 3043, Lote 004, 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 8.936 (20/03/13, às 15:30h; 03/04/13, às 08:00h; 04/04/13, às 09:30h), o 
Senhor José Antonio Gonçalves, para que no prazo de 90 (noventa) dias, execute a construção do passeio 
público conforme legislação vigente (Lei 5825/09), do imóvel situado à Rua Marques de Pinedo, Jd. 
Europa, cadastrado na P.M.B. como  Setor 2, Quadra 0493, Lote 007. (Notificado não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 62/12, o Senhor Tiburcio de Mattos, Rua Alto Acre, nº 02-35,  Jardim 
Bela Vista, 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 Avenida Lucio Luciano, cadastrado na P.M.B. 
como Setor 3, quadra 1035, Lote 007, 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).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 2700/12, o Senhor Tiburcio de Mattos, Rua Batista de Carvalho, 
nº 03-27, 3º Andar, Centro, 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 Avenida Lucio Luciano, 
cadastrado na P.M.B. como Setor 3, quadra 1034, Lote 002, 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). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 246/13, o Senhor Roberto Pereira Lima, Avenida Gabriel Rabello de 
Andrade, nº 04-79, Parque Jaragua, 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 Avenida Gabriel Rabello de 
Andrade, nº 04-79, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, quadra 1335, Lote 002, 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 
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imposição de penalidade de multa, no valor de R$ R$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e 
quatro centavos).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 249/13, o Senhor Jacinto Donizetti de Oliveira, Rua Carlos Gomes, 
nº 04-73, Bauru - SP, para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da publicação desta 
Notificação,  providencie a desobstrução do passeio público (cerca viva), no imóvel situado à Rua Carlos 
Gomes, nº 04-73, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, quadra 0274, Lote 001, 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 5° 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$ R$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e 
quatro centavos).  (Não localizado/AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 247/13, o Senhor Roberto Pereira Lima, Avenida Gabriel Rabello 
de Andrade, nº 04-79, Parque Jaragua - SP, para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da 
publicação desta Notificação,  providencie a desobstrução do passeio público, no imóvel situado à Avenida 
Gabriel Rabello de Andrade, nº 04-79, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, quadra 1335, Lote 002, 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 5° 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$ R$ 591,94 (quinhentos e noventa 
e um reais e noventa e quatro centavos).  (Recebido por AR)

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob Ofício Exp /Com. nº 335/2013, o senhor Ailton Koch Barbosa, à Rua Irmã 
Arminda, nº 10, Bairro Jd. Brasil, Bauru/SP, referente notificação 7929/2013, para retirada imediata do 
equipamento para comércio de espetinhos, sob pena de autuação, apreensão do equipamento e demais 
sanções cabíveis, conforme Lei 4634/2001. (Notificado recusou-se a assinar, mas recebeu uma via)

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 63/2013
 Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às quinze horas, à Rua Prof. Durval 
Guedes de Azevedo, nº 03, no Bairro Jd. Inf. Dom Henrique, verificando que o senhor Ricardo Augusto 
Palu, mesmo após ciência dada através da notificação nº 4092/2013, de que não poderia exercer atividade 
ambulante de “Comércio de Espetinhos” sem autorização da Prefeitura Municipal, não acatou tal 
determinação, infringindo assim o disposto no ART. 27°, inciso VII, dando cumprimento ao artigo 35º, 
inciso II ”E” da Lei 4634/01, lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$1.371,19 
(Um mil e trezentos e setenta e um reais e dezenove centavos). (Recusou-se a assinar, mas recebeu uma via)

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 
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) Escolaridade/Pré-
requisito Vencimento¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista 
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 
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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. 

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 
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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. 
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.
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CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS: 
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e 
interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo 
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru 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 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
1. 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.
2. BAHIA I.A.P. Condutas em Pacientes Cirúrgicos: para Residentes e Estudantes. Volume 1 
Atheneu. São Paulo. 
3. BARBOSA H. Controle Clínico do Paciente Cirúrgico. 6a. edição. Atheneu. São Paulo.
4. CORRÊA-NETO A., RAIA A. A.,  ZERBINI E. J. Clínica Cirúrgica. 4a edição. Sarvier. São 
Paulo.
5. CAMPOS A.C.L. Nutrição em Cirurgia. Atheneu. São Paulo.
6. JORGE FILHO I, ANDRADE J. I., ZILIOTTO JR A. Cirurgia geral pré e pós-operatório. 1a 
ed. Atheneu. São Paulo.
7. KOWALSK, L.P. Afecções Cirúrgicas do Pescoço. Atheneu. São Paulo.
8. LÁZARO-DA-SILVA A. Hérnias. 1a Edição. Roca.São Paulo.
9. LOPES, A.C. REIBSCHEID S., SZEJNFELD J. Abdome Agudo - Clínica e Imagem.  
Atheneu. São Paulo.
10. MAGALHÃES H. P.Técnica Cirúrgica e Cirurgia Experimental. Sarvier. São Paulo.
11. MARGARIDO N.F. Aspectos Técnicos em Cirurgia. Atheneu. São Paulo. 
12. MÉLEGA J.M., ZANINI S.A., PSILLAKIS j. M. Cirurgia Plástica Reparadora e Estética. 
2a. Edição Medsi. São Paulo. 
13. PETER J. MORRIS, RONALD A. MALT Oxford Textbook of Surgery. Publications volumes 
1 e 2.  Oxford Medical.
14. RASSLAN S. O Doente Cirúrgico na UTI. Atheneu. São Paulo. 
15. ROCHA R. J.J. Coloproctologia: Princípios e Práticas. Atheneu. São Paulo.
16. ROCHA P. R. S., RODRIGUES M.A.G, Complicações em Cirurgia do Aparelho Digestivo. 
Atheneu. São Paulo. 
17. 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. 
18. SOUZA H.P., BREIGEIRON R. GABIATTI G. Cirurgia do Trauma: Condutas Diagnósticas 
e Terapêuticas. Atheneu. São Paulo. 
19. TEIXEIRA J.C.G. Unidade de emergência: condutas em medicina de urgência. Atheneu. 
São Paulo.
20. 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
1. Políticas de saúde e formação político institucional do SUS
2. SUS e suas principais legislações
3. Gestão do SUS e relação com a saúde suplementar
4. 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.
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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 
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 
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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 
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 
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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

Especialista 
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 

A r t i g o 
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 



16 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 16 DE ABRIL DE 2.013

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 
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 
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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:
1. Princípios de Antibioticoterapia
2. Infecções Hospitalares.
3. Doenças Febris: Febre a Esclarecer; Sepses; Malária; Leptospirose; Febre Amarela; Febre 
Tifóide; Calazar; Dengue; Sarampo; Varicela; Citomegalovirose; Influenza
4. Infecções Cutâneas e de Partes Moles: Infecções Bacterianas; Infecções Fúngicas; 
Leishmaniose Tegumentar Americana; Herpes Simples; Herpes Zoster; Hanseníase.
5. Infecções do Sistema Nervoso Central: Meningites; Abscesso Cerebral; Encefalites.
6. Infecções das Vias Respiratórias: Anginas; Difteria; Otite; Sinusite; Pneumonias; Tuberculose.
7. Micoses Profundas: Paracoccidioidomicose; Histoplasmose.
8. Síndrome Mono – Like.
9. Endocardite Bacteriana
10. Infecções Intestinais e Intra – Abdominais: Diarréias; Hepatites Virais; Cólera.
11. Parasitoses Intestinais
12. Infecções do Trato Urinário.
13. Doenças Sexualmente Transmissíveis.
14. Infecções Osteoarticulares.
15. Infecções e Trauma: Tétano; Acidentes Ofídicos.
16. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida: Manifestações Clínicas; Coinfecções; Tratamento.
17. Acidentes Ocupacionais.
18. Infecções na Gestação.
19. Vacinação.
Bibliografia
1. Lopes AC, Amato Neto V (Eds). Tratado de Clínica Médica, 2006, São Paulo. Ed. Roca
2. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (Eds). Principles and Practice of Infectious Diseases, 2005 
e 2010, Philadelphia Elsevier / Churchil-Livingstone.
3. Veronesi R, Focaccia R (Eds). Tratado de Infectologia, 2009, São Paulo, Ed. Atheneu
4. Tavares W (Ed). Manual de Antibióticos e Quimioterápicos Antiinfecciosos, 2001, São 
Paulo, Ed. Atheneu.
5. 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 
6. Normas e publicações relativas a HIV/AIDS (Ministério da Saúde) Disponível em: www.
aids.gov.br
7. 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:
1. Políticas de saúde e formação político institucional do SUS
2. SUS e suas principais legislações
3. Gestão do SUS e relação com a saúde suplementar
4. 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 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° 
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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 
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. 
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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 
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 
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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 

P r o v a 
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:

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 

A r t i g o 
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 

Partic ipação 
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 
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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 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
5. Políticas de saúde e formação político institucional do SUS
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6. SUS e suas principais legislações
7. Gestão do SUS e relação com a saúde suplementar
8. 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 
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.
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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) 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 
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 
r e c o n h e c i d o 
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.

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. 
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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. 
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 
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 
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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 

A r t i g o 
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, 
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.
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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
1. ASSUMPÇÃO Jr., F. ;  KUCZYNSKI  E.  -  Tratado de Psiquiatria da Infância e Adolescência, 
1ª. ed.  Atheneu, 2003.
2. CLASSIFICAÇÃO DE TRANSTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO DA CID-
10. Porto Alegre, Artes Médicas, 1993. 
3. CREMESP / AMB. Usuários de Substâncias Psicoativas – Abordagem, Diagnóstico e 
Tratamento, 2002. 
4. DALGALARRONDO, Paulo.  Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. 2ª. Ed., 
Artmed, 2008.
5. DSM-IV-TR. Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. 4ª ed. rev. Porto 
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LEGISLAÇÃO DO SUS
Conteúdo Programático
9. Políticas de saúde e formação político institucional do SUS
10. SUS e suas principais legislações
11. Gestão do SUS e relação com a saúde suplementar
12. 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 
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Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/gestao_municipal_de_saude.pdf
2. SUS e suas principais legislações
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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
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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, 
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: 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:_______________________________________________________ 
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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 
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

Especialista 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. 
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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. 
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 
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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 
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

M e s t r a d o 
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 

A r t i g o 
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 

P a r t i c i p a ç ã o 
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 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 
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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 
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). 
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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 
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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
15369/12 MARCOS ANTONIO CORDEIRO CAVALCANTI
34150/12 MARIA APARECIDA VANDERLEY
12372/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ ME
8691/13 SELEGHIM E CIA LTDA – ME
46986/12 NUTRISAUDE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
53242/12 LWO  ALIMENTOS LTDA – EPP
61139/12 CAMILA MANZANO VERONEZI DE PALMA

4067/08 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTO – JUVENIL

63667/12 ALEXANDRE ARRABAL
1708/13 HOSPITAL PRONTOCOR BAURU LTDA
19612/12 HOSPITAL PRONTOCOR BAURU LTDA
57927/12 MARESSA FRANCHIM ARAUJO
43753/05 JOMELY COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA ME
69713/11 JOMELY COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA ME
41502/09 CASARÃO DA PICANHA RESTAURANTE LTDA – ME
17019/12 INSTITUTO PAULO NARY E CIA LTDA
6547/13 JOANA EMILIA PIMENTEL COSTA
5842/13 EDINEIA APARECIDA GIAMPIETRO
8291/13 SIMONE VIANELLO BASTAZINI AGUIAR
9137/13 ANA BEATRIZ ALVIM GUIMARÃES
3381/13 TOMAS TETSUO SACUMA
10809/12 LIVIO NAKANO
8373/13 VERA LUCIA LAGUNA PIMENTA
38587/11 MICHELLE ALONSO CASSIS
72974/11 LUMENA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA – ME
8817/13 VANDERLY MARTINS DA COSTA
15527/12 ANA PAULA MADI
26843/12 PATRICIA PEDRO COSTANZO
57633/12 VITTORE KIDS - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA - ME
8289/07 SISTEMA EDUCANDO DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LTDA ME 
5998/12 CENTRO DE AMPARO E ASSISTÊNCIA A DIGNIDADE HUMANA –CAADH

21950/10 UNI DUNI TÊ   S/C LTDA
21392/11 ASSOCIAÇÃO CRECHE BERÇÁRIO RODRIGUES DE ABREU 
54509/12 LUIZ ANTONIO FRANCO BARBOSA
22715/11 CLINICA ODONTOLÓGICA DRA. ANA RUBIA BARBOSA DELGALLO LTDA
17457/10 CLINICA ODONTOLÓGICA DRA. ANA RUBIA BARBOSA DELGALLO LTDA
17455/10 CLINICA ODONTOLÓGICA DRA. ANA RUBIA BARBOSA DELGALLO LTDA
41648/12 CLAUDIONOR LEME DA SILVA FERREIRA
46014/09 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CAMARGO & PAIVA LTDA – ME
1642/13 LIGIA MARIA LIMA ANDREATTA
13386/13 L.VILLAR DROGARIA LTDA – ME
9188/13 DROGARIA GETULIO BAURU LTDA
6325/13 OTAVIANO KENJI KITADANI
5610/13 DALCIRA  TORRESCILHA FALCÃO
937/13 IVANA BOZELLI

28153/12 JAD ZOGHEIB E CIA LTDA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
17014/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 029193/E-1
17018/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 029194/E-1
17020/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 029198/E-1
17022/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 029200/E-1
17025/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 029197/E-1
18403/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 21856/E-1
18414/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 21859/E-1
18418/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 21860/E-1
18421/13 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 21954/E-1
18432/13 PRISCILA RUIZ – ME 20658/E-1
18438/13 PRISCILA RUIZ – ME 16084/E-1
18444/13 PRISCILA RUIZ – ME 029201/E-1
18463/13 PRISCILA RUIZ – ME 21993/E-1
18466/13 PRISCILA RUIZ – ME 029202/E-1
18470/13 PRISCILA RUIZ – ME 16083/E-1
18092/13 AMORIM COMÉRCIO FOTOGRÁFICO LTDA ME 029103/E-1
18104/13 DENIS AGUIAR PAPASSONI – ME 029102/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
15548/13 HOSPITAL PRONTOCOR BAURU LTDA 180 18641/E-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE

15557/13 ODRIA & ODRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA ME 60 29230/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE

46991/12 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU 
LTDA ME 15 11554/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
62725/12 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA ME 11521/E-1
12146/12 MEZZANI MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA 9544/E-1
44026/12 VANESSA DE MORAES FACUNDO 12234/E-1
51885/12 JOSÉ ROVILSON FONTANEZZI 11490/E-1
28153/12 JAD ZOGHEIB E CIA LTDA 9996/E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
28153/12 JAD ZOGHEIB E CIA LTDA 9996/E-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 11568/13
INTERESSADO ADRIANA CRISTINA SILVEIRA PEREIRA FRANCO
REQUERENTE ADRIANA CRISTINA SILVEIRA PEREIRA FRANCO
CPF 215.313.008-55
CRO/SP 68.158

PROCESSO 18305/13
INTERESSADO AGNALDO ELON DISARZ – CIRURGIA PLÁTICA EIRELI - ME
REQUERENTE AGNALDO ELON DISARZ
CPF 583.453.029-04
CRM/SP 69.867

PROCESSO 18768/13
INTERESSADO MARIANO E TOBARO LIMITADA - ME
REQUERENTE PAULO FERREIRA DA SILVA ( ÓTICO )
CPF 015.134.628-30

PROCESSO 18764/13
INTERESSADO INTERNET DIGITAL BOULEVARD LTDA
REQUERENTE GLORIA ANGÉLICA DE SOUZA RAMIREZ
CPF 270.036.978-58
CRF/SP 28.239 

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 18076/99
INTERESSADO DROGANOVA BAURU LTDA
REQUERENTE NAJHARIAN DOMINGOS
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CPF 396.012.018-40
CRF/SP 69.612

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 21602/06
INTERESSADO PHARMÁCIA SPECÍFICA LTDA - EPP
REQUERENTE LUCIANA APARECIDA MENDES
CPF 264.297.958-02
CRF/SP 37.931

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA E 
DIVISÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, INFORMA QUE O ESTABELECIMENTO:

RAZÃO SOCIAL: WALTER SHIGUETOCHI  TAKEDA
ENDEREÇO; RUA BATISTA DE CARVALHO Nº 3-10 – CENTRO – BAURU/SP
ATIVIDADE: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS

ENCONTRA-SE  INTERDITADO.

DOCUMENTOS APLICADOS:
AI Nº 10386  série E-1.
AIP INTERDIÇÃO TOTAL Nº 7386  série E-1.
TERMO DE INTERDIÇÃO Nº 3026 série C-1.

Seção III
Editais

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE CHAMADA PÚBLICA – PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU – Edital nº 069/2013 – CHAMADA PÚBLICA nº 005/2013 - Processo nº 32.356/2012 
– Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar – 
FRUTAS, VERDURAS E HORTALIÇAS –, para alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei 
n.º 11.947, de 16/07/2009, Resolução n.º 38 do FNDE, de 16/07/2009 e Resolução nº. 25 do FNDE, de 
04/07/2012 – Interessada: Secretaria Municipal da Educação. Os Grupos Formais deverão apresentar 
a Documentação para Habilitação, Projeto de Venda e as Amostras até às 12 h do dia 26/04/2013, na 
Div. de Compras e Licitações, R. Padre João, 8-26 - Vl Sta. Izabel - CEP 17014-003- Bauru/SP. A Sessão 
Pública para abertura dos envelopes e julgamento das amostras acontecerá às 14h30 do dia 26/04/2013, 
no Departamento de Alimentação Escolar, situado na Av. Engº Helio Police s/n, Jd. Redentor. O Edital 
poderá ser retirado junto à Div. de Compras e Licitações, até o dia 25/04/2013, no horário das 8h às 12h e 
das 13h às 17h, fones: (14) 3214-4744/3214-3307 ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira 
publicação do presente. Bauru, 15/04/2013 – Keila Souto da Silva Costa –Respondendo pela Divisão de 
Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 121/13 - Processo n.º 
46.690/10 – Modalidade: Convite nº 012/13 - Regime de Empreitada Por Preço Global 
- Tipo Menor Preço Global – Objeto: IMPLANTAÇÃO DE REDE DE COMBATE À 
INCÊNDIOS”, REDE DE HIDRANTES, ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIAS  E 
ADEQUAÇAO DA REDE NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, SITO Á RUA RUI 
BARBOSA, 17-51 - BELA VISTA -  BAURU/SP, com o fornecimento de materiais, mão-de-
obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução dos serviços 
em conformidade com as especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal de 
Planejamento – Interessado: Secretaria do Bem Estar Social. Para ser admitida ao presente 
Convite, deverá o interessado entregar na Secretaria da Administração/divisão de Licitações, 
sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar, sala 02 – Vila Noemy, até o horário da sessão, que 
será às 15h do dia 25/04/13, os envelopes a que se refere o item VII do Edital. Informações e o 
edital poderão ser obtidos até o dia 24/04/13 no endereço acima ou pelo site www.bauru.sp.gov.
br, a partir da primeira publicação do presente. 
Bauru, 15/04/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações. 

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02 - Edital n.º 051/13 – 
Processo n.º 55.094/2012 – Modalidade: Convite n.º 006/13 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE 05 
(CINCO) AR CONDICIONADO NO AUTOMOVEL CLUBE - Interessado: Secretaria Municipal 
de Cultura. Notificamos aos interessados que o prazo de recurso expirou-se em 08/04/13. A Comissão 
Permanente de Licitações marcou a sessão de abertura do envelope nº 02  “Proposta” da empresa 
Habilitada MARCIO RODRIGO VALERIO – ME, para o dia 17/04/13 do corrente ano ás 15hs, na 
Sala de Reunião da Secretaria Municipal da Administração, na Pça Das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 
17.014-900 – Bauru/SP. Bauru, 15/04/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações. 

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 142/13 - Processo 
n.º 12.004/13 - Modalidade: Pregão Presencial n.º  042/13 – TIPO Menor Preço por Lote - Objeto: 
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 2.800 (DUAS MIL E OITOCENTAS) 
MEDALHAS DE LIGA DE ANTIMÔNIO COM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE NOS BANHOS 
DOURADOS E PRATEADOS, COM 8 CM DE LARGURA POR 5 CM DE ALTURA POR 4 MM 
DE ESPESSURA. ARTE GRAVADA NO METAL EM ALTO RELEVO E BAIXO RELEVO COM 
APLICAÇÃO DE RESINA EPÓXI COLORIDA. SERÃO 4 MODELOS DE MEDALHAS, TODAS 
AS 4 PARTES SE UNIRÃO FORMANDO UMA MANDALA, FITA BORDADA COM O LOGO 
DO EVENTO DE ACORDO COM A ETAPA, COM 80CM DE COMPRIMENTO E 2,5CM DE 
LARGURA – Interessada: Secretaria de Esportes e Lazer. Notificamos aos interessados no processo 

licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi devidamente Adjudicada em 15/04/13 
e Homologada pelo Secretário de Esportes e Lazer em 15/04/13, à empresa: R. M. P. DE SOUZA 
TROFÉUS - ME. Valor unitário: R$ 5,75. Bauru, 15/04/2013 – Daniel Alves da Silva – Diretor da 
Divisão de Licitações. 

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 02.017/2013 – Modalidade: Pregão Presencial SMS n° 050/2013 – tipo Menor Preço por Lote 
– Objeto: contratação de empresa especializada em procedimentos de calibração e aferição para prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos. Data de recebimento dos envelopes 
e sessão do pregão: 30/04/2013 às 9h na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, sito Rua 
José Aiello nº 3-30, Centro, CEP: 17014-273. Informações: Divisão de Compras e Licitações, Secretaria 
Municipal de Saúde, das 7h30min às 12h e das 13h30min às 17h, Rua José Aiello nº 3-30, telefone: (14) 
3104-1463. O edital poderá ser retirado até o dia 29/04/2013 às 17h junto a Divisão de Compras e 
Licitações ou pelo site: www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde, pregão. Pregoeira: Kamila Concuruto 
Pinholi.
Divisão de Compras e Licitações, 15/04/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 18.735/2013 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal n.º 
8.666/93 – Objeto: Aquisição de medicamentos para cumprimento de Mandados Judiciais. Informamos 
que o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pelo Senhor Secretário Municipal de 
Saúde em 15/04/2013 às empresas abaixo:
CB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.; 
Item 03 – Insulina Liraglutida 6mg/ml - caneta; Marca: Novo Nordisk/Victoza – cx c/01; à R$ 188,89 
unitário – totalizando R$ 5.666,70; sendo o valor total da empresa de R$ 5.666,70.
DROGARIA ANCHIETA DE CAMPINAS LTDA - ME.; Item 02 – Comprimidos contendo Cloridrato 
de Cinacalcete 30mg; Marca: Mantecorp/Mimpara – cx c/30 comprimidos; à R$ 23,75 unitário – 
totalizando R$ 4.275,00; sendo o valor tota da empresa de R$ 4.275,00.
EDELCIO MARTINS CARDOSO DROGARIA – EPP.; Item 01 – Ampola contendo Acetilcisteína 
3ml; Marca: Zanbom/Fluimucil ampola; à R$ 2,75 unitário – totalizando R$ 220,00; sendo o valor total da 
empresa de R$ 220,00.
SANTIAGO & RODRIGUES FARMÁCIA LTDA - ME.; Item 04 – Comprimidos contendo Oxandrolona 
4mg; à R$ 0,3723 unitário – totalizando R$ 67,00; sendo o valor total da empresa de R$ 67,00.
Bauru, 15/04/2013 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

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
PEDREIRO PADRÃO

CLASSIFICAÇÃO FINAL
De acordo com o edital, citamos:
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;
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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.

Nota Prova
Class. Inscrição Nome Obj. Prat. Total

1º 9146856 MARCOS ROBERTO ALBERTI 35 58 93

2º 9146797 CARLOS EDUARDO COSTA 
GUIMARAES 33 59 92

3º 9146959 REGINALDO ALVES 37 40 77
4º 9147067 MARCIO APARECIDO PEREIRA 30 40 70
5º 9147091 ROBERVAL SILVA ANDRÉ 31 38 69
6º 9146799 MARCIO RIVELINO RAMOS 31 37 68
7º 9147109 ARMANDO APARECIDO DE SOUZA 31 36 67
8º 9146792 EDGAR RODRIGUES BELIZOTE 29 37 66
9º 9146866 PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA 26 39 65
10º 9146903 EDINALDO DE OLIVEIRA 26 39 65

Bauru, 15 de abril de 2013.
A COMISSÃO

CONCURSO PÚBLICO 2013
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I

CLASSIFICAÇÃO FINAL

De acordo com o edital, citamos:
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 Informática;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.

 Nota Prova
Class. Inscrição Nome Obj. Prat. Total

1º 9146860 SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA 39 44 83
2º 9146854 WILLIANS CAMPOS DOS SANTOS 35 44 79
3º 9146941 ALEXANDRI ORTIGOSA ROMERO 31 44 75
4º 9146945 ANTONIO ABEL F DE OLIVEIRA 39 34 73
5º 9146838 EDILAINE FRANCISCA P DE FREITAS 30 42 72

6º 9146825 PEDRO GUSTAVO DE SOUZA 
RODRIGUES 36 33,5 69,5

7º 9146980 SAULO BRUNO VICARIVENTO 34 30 64
Bauru, 15 de abril de 2013.

A COMISSÃO

CONCURSO PÚBLICO 2013 – DAE
SOLDADOR 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 
SOLDADOR I, nos termos do Edital 04/2013, de acordo com as seguintes orientações: 
1. Para a realização da Prova Prática, os candidatos deverão comparecer ao Centro de Manutenção do 
DAE situado na RUA JOSÉ HENRIQUE FERRAZ, QUADRA 20 S/N, JARDIM FERRAZ, NO DIA 
21 DE ABRIL DE 2013 (Domingo) ÀS 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 
9146771 AMINADABE PEREIRA TRINDADE
9146829 APARECIDO DA SILVA SANTOS
9147156 CARLOS JOSE DROBINICH NUNES
9146833 FABIO LEOCADIO DA SILVA
9146775 GENILDO VIEIRA
9147248 JOSE ANTONIO MESSIAS
9147078 MARCOS PAULO M CORREA DE OLIVEIRA
9146986 WAGNER FRENEDA
9147257 WILOMBRALDO DE JESUS SANTOS

Bauru, 12 de abril de 2013.
A COMISSÃO

CONCURSO PÚBLICO 2013 – DAE
ELETRICISTA INSTALADOR 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 
ELETRICISTA INSTALADOR I, nos termos do Edital 01/2013, de acordo com as seguintes orientações: 
1. Para a realização da Prova Prática, os candidatos deverão comparecer ao Centro de Manutenção do 
DAE situado na RUA JOSÉ HENRIQUE FERRAZ, QUADRA 20 S/N, JARDIM FERRAZ, NO DIA 
21 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;
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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 
9146902  ALEF GIULIANO MARIANO
9146840  ANDRÉ DIDONE RODRIGUES
9146943  ASAPH MATHEUS GASPAR
9146773  EDGAR PAVANELLI DE ARAUJO
9147160  ELI FARIAS BRITO
9147278  JESUEL RODRIGUES
9146783  WILLIANS BORGES DA SILVA BATISTA

Bauru, 12 de abril de 2013.
A COMISSÃO

CONCURSO PÚBLICO 2013 – DAE
SERRALHEIRO 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 
SERRALHEIRO I, nos termos do Edital 03/2013, de acordo com as seguintes orientações: 
1. Para a realização da Prova Prática, os candidatos deverão comparecer ao Centro de Manutenção do 
DAE situado na RUA JOSÉ HENRIQUE FERRAZ, QUADRA 20 S/N, JARDIM FERRAZ, NO DIA 
21 DE ABRIL DE 2013 (Domingo) AS 13h45min;
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: 13h45min 
Guia   Nome   
9146858  ADRIANO CESAR RODRIGUES PEREIRA
9146789  ALEXANDRE RIBEIRO CANDIDO
9147274  APARECIDO DOS SANTOS
9146766  DALMO CRISPIM DE ARAUJO
9146774  GENILDO VIEIRA
9147102  MARCO ROGERIO LEAL GOMES

Bauru, 12 de abril de 2013.
A COMISSÃO

CONCURSO PÚBLICO 2013 – DAE
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS 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 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS I, nos termos do Edital 02/2013, de acordo com as 
seguintes orientações: 
1. Para a realização da Prova Prática, os candidatos deverão comparecer ao Centro de Manutenção do 
DAE situado na RUA JOSÉ HENRIQUE FERRAZ, QUADRA 20 S/N, JARDIM FERRAZ, NO DIA 
21 DE ABRIL DE 2013 (Domingo) AS 13h45min;
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: 13h45min 
Guia   Nome   
9147158  DIEGO DE OLIVEIRA
9146861  FABIANO DOS SANTOS MENEZES
9146934  FABIO FONTES MONTEIRO
9146994  JOÃO LUCAS FORTI MAZZIERO
9147075  ROGERIO LEONEL DOS SANTOS

Bauru, 12 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 



36 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 16 DE ABRIL DE 2.013

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 
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 
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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 
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. 
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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.

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 
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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 
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. 



40 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 16 DE ABRIL DE 2.013

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 
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 
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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 
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 
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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, 
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 



43DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 16 DE ABRIL DE 2.013

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
•	 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.
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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 
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, 
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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 
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 
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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 
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
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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 
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, 
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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.
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, 
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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.
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 
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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, 
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. 
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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 
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.
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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.
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, 
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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.

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;
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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,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2013.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:
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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:_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL Nº 8666/93

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

DISPONIBILIZAMOS ABAIXO:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2.012
Processo Administrativo nº 2857/2.012 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema Registro de Preços nº 45/2.012. 
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Sovereign Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Substrato Definido e Cromogênico para Análise 
Bacteriológica, conforme especificações, contidas no Anexo I do Edital. 
Lote 01: – Ítem 01 – Substrato cromogênico
Ítem 01 – 700 – unidades - Substrato cromogênico de múltiplas enzimas 4 metil umberliferona apresentando 
resultado na cor  azul na presença de lâmpada UV, para contagem total de bactérias heterotróficas em 
água. Deverá acompanhar placas de poliestireno estéreis com tampa, cada placa contendo 84 cavidades 
e reagente para preparação do meio de cultura. Deverá também acompanhar manual de instrução e tabela 
NMP. O método deverá se enquadrar no art. 22° da Portaria 2914/2011 MS.
Valor Unitário: R$ 12,1432   – Marca: IDEXX/USA.
Valor total estimado: R$ 8.500,24 (oito mil e quinhentos reais e vinte e quatro centavos).
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 16/07/2.012.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2.012
Processo Administrativo nº 2857/2.012 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema Registro de Preços nº 45/2.012. 
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Sovereign Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Substrato Definido e Cromogênico para Análise 
Bacteriológica, conforme especificações, contidas no Anexo I do Edital. 
Lote 02 – Ítem 01 – Substrato definido
Ítem 01 – 5.000 -  unidades - Substrato Definido - ONPG-MUG, meio mínimo composto por dois ou 
mais substratos específicos para detecção via enzimática de Coliformes e Escherichia Coli em amostras de 
água, (à incubação de 24 horas) e por substâncias bases em teor salino e por compostos de inibição, com 
resultados em amarelo e fluorescente azul. Embalados individualmente em unidades para amostra de 100 
ml de água (pulverizada e estável ao estoque) por 12 meses até 30º C .
Valor Unitário: R$ 3,80  – Marca: IDEXX/USA
Valor total estimado: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 16/07/2.012.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2.012
Processo Administrativo nº 11.078/2.011 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema Registro de Preços nº 46/2.012
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Agromessias Comércio de Produtos Agropecuários Ltda - ME.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Sal Grosso Moído destinado à produção de cloro 
para tratamento de água, de acordo com as quantidades e especificações contidas Anexo I do Edital.
Lote 01:  Item 01 – Sal Grosso Moído.
Item 01 – 10.000 – Kg – Sal grosso moído destinado à produção de cloro para tratamento de água, livre de 
impurezas e de agentes contaminantes, conforme características contidas no Anexo I do edital.
Valor Unitário: R$ 0,54/Kg – Marca: Sal 7 mares.
Valor total estimado: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 18/07/2.012.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2012
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: Gerardo Bastos Pneus e Peças 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 02 – Itens 10 ao 14 – Câmara de Ar e Outros
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Ítem 10 – 10 Unidade - Câmara de Ar para Pneu, medida 1000x20
Valor Unitário: R$ 46,00 – Marca/Modelo: qbom/TC 131
Ítem 11 – 16 Unidade - Câmara de Ar para Pneu, medida 900x20
Valor Unitário: R$ 43,00 – Marca/Modelo: qbom/TC 131
Ítem 12 – 24 Unidade - Câmara de Ar para Pneu, medida 750x16
Valor Unitário: R$ 28,00 – Marca/Modelo: qbom/SC 95
Ítem 13 – 16  Unidade - Protetor para Pneu, medida 900x20
Valor Unitário: R$ 16,00 – Marca/Modelo: Ralflex/20R
Ítem 14 – 58 Unidade - Protetor para Pneu, medida 750x16
Valor Unitário: R$ 12,00 – Marca/Modelo: Ralflex/16 R
Valor total do lote: R$ 2.772,00 (Dois mil, setecentos e setenta e dois reais).
Lote 06 – Itens 34 ao 35 – Pneu Dianteiro e Traseiro para motocicleta
Ítem 34 – 24 Unidade - Pneu Dianteiro p/ Motocicleta, medida 2.75 R18, 02 lonas novo (primeira linha)
Valor Unitário: R$ 63,00 – Marca/Modelo: Maggion/MF 6
Ítem 35 - 44 Unidade - Pneu Traseiro p/ Motocicleta, medida 90/90 R18, 02 lonas novo (primeira linha)
Valor Unitário: R$ 74,00 – Marca/Modelo: Maggion/Predator
Valor total do lote: R$ 4.768,00 (quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais).
Lote 07 – Item 36 – Câmara de Ar para motocicleta
Ítem 36 – 24 Unidade - Câmara de Ar para Motocicleta, medida 2.75/3.00/3.60 x 18
Valor Unitário: R$ 14,00 – Marca/Modelo: Maggion/MG 18
Valor total do lote: R$ 336,00 (Trezentos e trinta e seis reais).
Vigência da Ata de Registro de Preços: 06 (seis) meses.
Assinatura : 03/10/2012. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2012
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: Copal Comércio de Pneus e Acessórios 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 03 – Itens 15 ao 21 – Pneu diagonal comum p/ Retroescavadeira e Outros
Ítem 15 – 20 Unidade - Pneu diagonal comum p/ Retroescavadeira, medida 1400x24 (12 lonas) novo 
(primeira linha)
Valor Unitário: R$ 1.547,00 – Marca/Modelo: West Lake/G2-L2
Ítem 16 – 6 Unidade - Pneu diagonal comum p/ Retroescavadeira, medida 10.5/80x18 (10 lonas) novo 
(primeira linha)
Valor Unitário: R$ 626,00 – Marca/Modelo: Maggion/MHF
Ítem 17 – 4 Unidade - Pneu diagonal comum p/ Pá Carregadeira, medida 17.5x25 (16 Lonas) novo (primeira 
linha)
Valor Unitário: R$ 2.372,00 – Marca/Modelo: Forever/L2
Ítem 18 – 6 Unidade - Pneu diagonal comum p/ Retroescavadeira, medida 10.5/65x16 (10 lonas) novo 
(primeira linha)
Valor Unitário: R$ 699,00 – Marca/Modelo: Pirelli/RA 28
Ítem 19 – 4 Unidade - Pneu diagonal comum p/ Retroescavadeira, medida 19.5Lx24 (12 lonas) novo 
(primeira linha)
Valor Unitário: R$ 1.928,00 – Marca/Modelo: West Lake/R4
Ítem 20 – 18 Unidade - Pneu diagonal comum p/ Retroescavadeira, medida 900x16 (10 lonas)
Valor Unitário: R$ 507,00 – Marca/Modelo: Maggion/MTF2
Ítem 21 – 6 Unidade - Pneu diagonal comum p/ Retroescavadeira, medida 12.5/80x18 (12 lonas) novo 
(primeira linha)
Valor Unitário: R$ 964,00 – Marca/Modelo: Advvance/I-3
Valor total do lote: R$ 71.000,00 (Setenta e um mil reais).
Lote 04 – Itens 22 ao 28 – Câmara de Ar para Pneu 19.5 x 24 e Outros
Ítem 22 – 4 Unidade - Câmara de Ar para Pneu, medida 19.5 x 24
Valor Unitário: R$ 209,00 – Marca/Modelo: Tortuga /TR218
Ítem 23 – 6 Unidade - Câmara de Ar para Pneu, medida 10.5/65 x 16
Valor Unitário: R$ 52,00 – Marca/Modelo: Tortuga /TR15
Ítem 24 – 18 Unidade - Câmara de Ar para Pneu, medida 900 x 16
Valor Unitário: R$ 52,00 – Marca/Modelo: Tortuga /TR15
Ítem 25 – 22 Unidade - Câmara de Ar para Pneu, medida 1400 x 24
Valor Unitário: R$ 123,00 – Marca/Modelo: ZcRubber /TR220
Ítem 26 – 8 Unidade - Câmara de Ar para Pneu, medida 17.5 x 25
Valor Unitário: R$ 171,00 – Marca/Modelo: Forever /TR220
Ítem 27 – 6 Unidade - Câmara de Ar para Pneu, medida 10.5/80 x 18
Valor Unitário: R$ 53,00 – Marca/Modelo: Magnum /TR15
Ítem 28 – 6 Unidade - Câmara de Ar para Pneu, medida 12.5/80 x 18
Valor Unitário: R$ 74,00 – Marca/Modelo: Tortuga /TR15
Valor total do lote: R$ 6.920,00  (Seis mil, novecentos e vinte reais).
Vigência da Ata de Registro de Preços: 06 (seis) meses.
Assinatura : 03/10/2012. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2012
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: Comercial de Pneus Roma 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 05 – Itens 29 ao 33 – Pneu Radial p/ caminhonete e Outros
Ítem 29 – 16 Unidade - Pneu Radial p/ caminhonete, medida 225/70 R15, 06 lonas novo (primeira linha)
Valor Unitário: R$ 314,50 – Marca/Modelo: Goodyear /G32
Ítem 30 – 24 Unidade - Pneu Radial p/ carro, medida 185 R14, 08 lonas novo (primeira linha)
Valor Unitário: R$ 211,00 – Marca/Modelo: Goodyear /G32
Ítem 31 – 16 Unidade - Pneu Radial p/ carro, medida 185/70 R14 - 88H, 08 lonas novo (primeira linha)
Valor Unitário: R$ 183,50 – Marca/Modelo: Goodyear /NCT5
Ítem 32 – 80 Unidade - Pneu Radial p/ carro, medida 175/70 R14 - 88T, 04 lonas novo (primeira linha)
Valor Unitário: R$ 197,50 – Marca/Modelo: Goodyear /GT2
Ítem 33 – 48 Unidade - Pneu Radial p/ carro, medida 175/70 R13 - 82T, 04 lonas novo (primeira linha)
Valor Unitário: R$ 116,00 – Marca/Modelo: Goodyear /Kellysxtra
Valor total do lote: R$ 34.400,00 (Trinta e quatro mil e quatrocentos reais).
Vigência da Ata de Registro de Preços: 06 (seis) meses.
Assinatura : 03/10/2012.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2012
Processo Administrativo nº 8.514/2012 – DAE
Pregão Presencial pelo Sistema Registro de Preços nº 97/2012.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Auto Posto Vila Souto Ltda.
Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de Diesel S-50 e Arla-32 (uréia líquida), através 
de credenciamento de postos, para abastecimento direto na bomba, conforme especificações contidas no 
Anexo I do Edital.
Lote 01 – Itens 01 e 02 – Óleo Diesel (S-50) e Uréia Líquida (Arla-32).
Item 01 – 50.000 litros – Óleo Diesel - S-50
Valor Unitário: R$ 2,14 – Procedência: Petrobrás
Item 02 – 4.000 litros – Uréia Líquida – Arla-32
Valor Unitário: R$ 3,00 – Procedência: Petrobrás
Valor total do lote: R$ 119.000,00 (Cento e dezenove mil reais).
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura : 05/10/2012.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013
Processo Administrativo nº 10.507/2012 – DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 120/2012
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Pires Transportes e Comércio Ltda.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de terra vermelha de 1-ª (primeira) qualidade, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital. 
Lote 01:  Ítem nº 01 – Terra Vermelha de 1-ª (primeira) qualidade.
Ítem 01 – Terra Vermelha de 1-ª (primeira) qualidade. 
Observações:
1) O material deve estar livre de impureza, sujeiras e material orgânico.
Valor Unitário: R$ 15,50 – Procedência: Sítio Água da Floresta
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 10/01/2013.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013
Processo Administrativo nº 8160/2012 – DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 88/2012
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Forthy  Tubos e Conexões Eireli EPP.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Registro (tipo ferrule) em liga de cobre, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Lote 01 – Registro (tipo ferrule) em liga de cobre.
Ítem 01 – 8.500 Peça - Registro (tipo ferrule) em liga de cobre, com broca horizontal de 04 (quatro) pontas 
afiadas e com parafuso guia prensado, dotado de roscas de acordo com ABNT NBR ISO 7-1, fabricado de 
acordo com NBR 13466, 13467, 13468, 13469 DNR 20 mm (3/4”). Obs.: O registro deve possuir rosca 
interna contínua para a broca horizontal. Notas: 1) A guarnição (anel de vedação ou arruela) deve ser em 
poliuretano (PU) transparente ou tonalidade branca. 2) Parafuso guia de aço inox ou zincado, fixado sob 
pressão, isento de cola, resina, solda ou fundido. 3) Broca de vergalhão latão forjado tipo liga latão forja 
377. 4) O Ferrule será utilizado em redes de água com tubo de PVC.
Valor Unitário: R$13,77  – Marca/Modelo: IVM 1002 P
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura:14/01/2013.

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2013
Processo Administrativo nº 5085/2012 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 86/2012
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Adetec Tecnologia Ambiental Ltda.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Ortopolifosfato em base seca, a ser entregue em 
solução aquosa de poli e orto fosfatos para tratamento de água, conforme especificações contidas no Anexo 
I do Edital. 
Lote 01: Ítem nº 01  – Ortopolifosfato em base seca.
Ítem 01 – 36 ton – Ortopolifosfato em base seca, a ser entregue em solução aquosa, de poli e orto fosfatos 
inorgânicos, atóxico, inodoro, insípido e anti corrosivo, específico para uso em água potável, com capacidade 
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sequestrante de metais como ferro, manganês e cobre, e de alcalinos-ferrosos como o cálcio e magnésio, 
conforme composição química da solução aquosa e condições de fornecimento abaixo: Concentração de 
53 a 55% em peso (840g/l); Líquido viscoso, incolor, sem turbidez, sem depósitos e isento de materiais 
em suspensão; Sódio – mínimo 20%; P2O5: mínimo de 33%; Densidade a 20°C: 1,55 g/cm3 +/- 0,05; 
Equivalência de 36 toneladas de produto em base seca de aproximadamente 42.850 litros do produto em 
solução aquosa; pH: 5,0 +/- 0,5; Metais pesados: Arsênio: máximo 0,6 mg/L; Cadmio: < 0,05%; Chumbo: 
< 0,05%; Cobre: < 0,05%.
Marca:  Adequest  - Valor Unitário: R$ 15.000,00
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura:14/01/2013.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2013
Processo Administrativo nº 12.201/2012 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 113/2012
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Carlos Roberto Berro Hortifruti - EPP
Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de frutas, verduras, legumes e ovos, de acordo com 
os valores e especificações contidas no Anexo I do Edital.
- Lote 01 – Frutas.
Ítem 01 - Abacaxi Havaí, boa qualidade, maduro. A, Graúdo
Valor Unitário: R$ 1,64(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 02 - Abacaxi Pérola, boa qualidade, maduro. A, Graúdo
Valor Unitário: R$ 2,14(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 03 - Banana Nanica, boa qualidade.
Valor Unitário: R$ 1,13(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 04 - Kiwi Nacional, boa qualidade.
Valor Unitário: R$ 3,63(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 05 - Laranja Pera, boa qualidade. A
Valor Unitário: R$ 1,24(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 06 - Limão Taiti, boa qualidade. A
Valor Unitário: R$ 2,77(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 07 - Maçã Nacional Fugi, boa qualidade 80 a 150 Frutos
Valor Unitário: R$ 4,03(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 08 - Mamão Formosa, boa qualidade. A
Valor Unitário: R$ 1,84(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 09 - Manga Palmer, boa qualidade. 12 Frutos
Valor Unitário: R$ 2,10(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 10 - Maracujá Azedo, boa qualidade. A
Valor Unitário: R$ 5,43(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 11 - Melancia redonda/comprida, boa qualidade. Graúda
Valor Unitário: R$ 1,41(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 12 - Melão Amarelo, boa qualidade. 7 Frutos
Valor Unitário: R$ 1,95(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 13 - Morango Comum, boa qualidade.
Valor Unitário: R$ 6,63(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 14 - Tangerina Poncan, boa qualidade. A
Valor Unitário: R$ 3,80(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 15 - Uva Itália, boa qualidade. Extra A
Valor Unitário: R$ 4,27(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 16 - Uva Niágara, boa qualidade. Extra A
Valor Unitário: R$ 5,19(Kg)  – Procedência: CEAGESP
- Lote 02 – Legumes.
Ítem 17 - Abóbora Moranga, boa qualidade.
Valor Unitário: R$ 0,90(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 18 - Abóbora Paulista, boa qualidade.
Valor Unitário: R$ 0,82(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 19 - Abóbora Seca, boa qualidade.
Valor Unitário: R$ 1,24(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 20 - Abobrinha Brasileira, boa qualidade. Extra AA
Valor Unitário: R$ 1,71(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 21 - Batata Doce Amarela, boa qualidade. Extra AA
Valor Unitário: R$ 1,34(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 22 - Berinjela, boa qualidade. Extra AA
Valor Unitário: R$ 2,04(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 23 - Beterraba, boa qualidade. Extra A
Valor Unitário: R$ 0,99(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 24 - Chuchu, boa qualidade. Extra AA
Valor Unitário: R$ 1,39(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 25 - Cenoura, boa qualidade. Extra AA
Valor Unitário: R$ 1,29(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 26 - Gengibre, boa qualidade.
Valor Unitário: R$ 1,89(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 27 - Jiló Redondo, boa qualidade. Extra A
Valor Unitário: R$ 2,36(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 28 - Mandioca, boa qualidade. Graúda
Valor Unitário: R$ 1,07(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 29 - Mandioquinha, boa qualidade. Extra AAA
Valor Unitário: R$ 2,55(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 30 - Pepino Comum, boa qualidade. Extra A
Valor Unitário: R$ 0,82(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 31 - Pimenta Cambuci, boa qualidade. Extra A

Valor Unitário: R$ 2,42(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 32 - Pimenta Verde Americana, boa qualidade. Extra A
Valor Unitário: R$ 2,31(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 33 - Pimentão Verde, boa qualidade. Extra A
Valor Unitário: R$ 2,01(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 34 - Pimentão Vermelho, boa qualidade. Extra A
Valor Unitário: R$ 2,64(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 35 - quiabo Liso, boa qualidade. Extra A
Valor Unitário: R$ 3,89(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 36 - Tomate Maduro, boa qualidade. Extra A
Valor Unitário: R$ 2,17(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 37 - Tomate Salada, boa qualidade. Extra AA
Valor Unitário: R$ 2,84(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 38 - Vagem Macarrão Curta, boa qualidade. Extra AA
Valor Unitário: R$ 3,58(Kg)  – Procedência: CEAGESP
- Lote 03 – Verduras.
Ítem 39 - Acelga, boa qualidade. Extra
Valor Unitário: R$ 1,34(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 40 - Agrião, boa qualidade. Extra
Valor Unitário: R$ 1,94(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 41 - Alface Americana, boa qualidade. Extra
Valor Unitário: R$ 1,61(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 42 - Alface Crespa, boa qualidade. Extra
Valor Unitário: R$ 1,71(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 43 - Alface Lisa, boa qualidade. Extra
Valor Unitário: R$ 1,66(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 44 - Alho Porro, boa qualidade. Especial
Valor Unitário: R$ 3,12(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 45 - Almeirão, boa qualidade. Extra
Valor Unitário: R$ 2,44(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 46 - Brócolos, boa qualidade. Extra
Valor Unitário: R$ 2,06(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 47 - Cebolinha, boa qualidade. Extra
Valor Unitário: R$ 2,66(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 48 - Chicória, boa qualidade.
Valor Unitário: R$ 2,49(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 49 - Coentro, boa qualidade. Extra
Valor Unitário: R$ 7,99(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 50 - Couve, boa qualidade. Extra
Valor Unitário: R$ 1,72(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 51 - Couve-Flor, boa qualidade. Extra
Valor Unitário: R$ 2,86(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 52 - Erva Doce, boa qualidade. Extra
Valor Unitário: R$ 1,95(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 53 - Escarola, boa qualidade. Extra
Valor Unitário: R$ 2,66(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 54 - Espinafre, boa qualidade. Extra
Valor Unitário: R$ 2,73(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 55 - Hortelã, boa qualidade. 
Valor Unitário: R$ 18,00(Kg) – Procedência: CEAGESP
Ítem 56 - Manjericão, boa qualidade. 
Valor Unitário: R$ 8,67(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 57 - Milho Verde, boa qualidade. Extra
Valor Unitário: R$ 0,74(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 58 - Nabo, boa qualidade. Extra
Valor Unitário: R$ 3,20(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 59 - Rabanete, boa qualidade. Extra
Valor Unitário: R$ 2,05(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 60 - Repolho Liso, boa qualidade. Extra
Valor Unitário: R$ 0,36(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 61 - Repolho Roxo, boa qualidade. Extra
Valor Unitário: R$ 0,69(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 62 - Rúcula, boa qualidade.
Valor Unitário: R$ 2,45(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 63 - Salsa, boa qualidade.
Valor Unitário: R$ 2,64(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 64 - Salsão Branco/Verde, boa qualidade. Extra
Valor Unitário: R$ 1,77(Kg)  – Procedência: CEAGESP
- Lote 04 – Diversos.
Ítem 65 - Alho, boa qualidade. Tipo 7
Valor Unitário: R$ 12,72(Kg) – Procedência: CEAGESP
Ítem 66 - Batata Beneficiada, boa qualidade. Especial
Valor Unitário: R$ 1,50(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 67 - Cebola do Estado, boa qualidade. Média
Valor Unitário: R$ 1,50(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 68 - Coco Seco, boa qualidade.
Valor Unitário: R$ 1,41Kg)  – Procedência: CEAGESP
Ítem 69 - Ovos de Galinha Brancos, boa qualidade. Extra
Valor Unitário: R$ 2,79(Kg)  – Procedência: CEAGESP
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 14/01/2013.
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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

COMUNICADO
A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru /SP COMUNICA, em 
face a Lei nº. 4.566/00, que os recursos administrativos abaixo discriminados, serão apreciados em Reunião 
dia 24 de abril de 2013 (quarta-feira), a partir das 17:30 horas, na ordem relacionada, no TERMINAL 
RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, s/n°, a saber:

01-23024/13 06-23029/13 11-23034/13
02-23025/13 07-23030/13 12-23035/13
03-23026/13 08-23031/13 13-23036/13
04-23027/13 09-23032/13 14-23037/13
05-23028/13 10-23033/13 15-23038/13

16-23039/13 21-23044/13
17-23040/13 22-23045/13
18-23041/13 23-23046/13
19-23042/13 24-23047/13
20-23043/13 25-23049/13

26-23050/13

Bauru, 16 de abril de 2013.
Presidente da  JARI

SETOR DE NECRÓPOLES
TERMO DE EXUMAÇÃO E TRANSLADO P/ OSSUÁRIO MUNICIPAL

Conforme regulamento dos cemitérios municipais de 26/01/2011 Decreto11.453 Art.18 § 1º , registramos as 
seguintes EXUMAÇÕES que poderão ser realizadas referente aos nomes abaixo, sepultados no cemitério 
REDENTOR

Nº NOME DO SEPULTADO DATA DE
SEPULTAMENTO PLACA

01 ELIAS BRITO GALVÃO 13/01/2010 31.956
02 LUIZ ALBERTO DA CRUZ 22/02/2010 32.009
03 NEUZA TEREZINHA OLIVEIRA 26/03/2010 32.061

Portanto, Solicitamos aos familiares tomarem providências, quanto ao translado do falecido em 
questão, onde não o fazendo no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação, o poder público 
dará prosseguimento  no informado acima.

RUBENS SÉRGIO TRENTINI DUQUE
DIRETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Bauru 15/04/2013

CONVOCAÇÃO
A EMDURB – Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano de Bauru, solicita o comparecimento do 
candidato abaixo relacionado, no setor de Recursos Humanos, situado à Praça João Paulo II s/nº - das 8:00 
às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, para tratar de assunto relacionado à admissão, conforme Processo 
Seletivo já realizado.

AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
Ademir Theodoro RG 23.110.017-6

O NÃO COMPARECIMENTO NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS SERÁ CONSIDERADO 
DESISTÊNCIA À VAGA.

ANTONIO MONDELLI JÚNIOR
PRESIDENTE – EMDURB

TERMO DE EXUMAÇÃO E TRANSLADO P/ OSSUÁRIO MUNICIPAL
Conforme regulamento dos cemitérios municipais de 26/01/2011 Decreto11.453 Art.18 § 1º , registramos as 
seguintes EXUMAÇÕES que poderão ser realizadas referente aos nomes abaixo, sepultados no cemitério 
REDENTOR

N.º NOME DO SEPULTADO DATA DE
SEPULTAMENTO PLACA

01 MARTINS LEMOS 11/10/2008 31163
02 JOSÉ CARLOS DOS S. FILHO 11/10/2008 31165
03 GILSON DOS SANTOS 12/10/2008 31167
04 ABÍLIO GOMES DE BARROS 14/10/2008 31171
05 JULIANA SUDÁRIO MONTEIRO 15/10/2008 31.172
06 IRACI SARAIVA LEÃO 15/10/2008 31173

07 DURVALINO DA SILVA 15/10/2008 31.174
08 JOSÉ ANTÓNIO DE OLIVEIRA 15/10/2008 31175
09 MARIA FERNANDES FERREIRA 17/10/2008 31176
10 NEUSA DA SILVA 17/10/2008 31178
11 IVAN CARNEIRO DA SILVA 18/10/2008 31182
12 MIGUEL BENEDITO GALVÃO 18/10/2008 31183
13 DIRCEU MACHADO 20/10/2008 31185
14 LYDIA FERRIA 21/10/2008 31188
15 GISLAINE ALVES 21/10/2008 31189
16 TEREZA DA SILVA AMARAL 24/10/2008 31193
17 ALEXSANDER  P. DE MORAIS 27/10/2008 31194
18 ROSILENE R. DE ARAÚJO 30/10/2008 31197
19 CLARIBEL PEDRO PEREIRA 03/11/2008 31203
20 JONATA TENÓRIO DE MELO 04/11/2008 31205
21 VALÉRIA MARIA SOARES 04/11/2008 31206
22 DESCONHECIDO 05/11/2008 31208
23 CLEUSA DE ABREU FAUSTINO 06/11/2008 31212
24 EZEqUIEL GOMES 06/11/2008 31213
25 JOSÉ  XAVIER DE BRITO 07/11/2008 31215
26 RAFAELA PEREIRAMONÇÃO 08/11/2008 31218
27 DOMINICIA MARIA PEDROSA 07/11/2008 31219
28 HENRIqUE DOS SANTOS 10/11/2008 31226
29 OSMAR MOTA DA SILVA 12/11/2008 31234
30 EDILZA FÁTIMA DA SILVA 11/11/2008 31232
31 OTTÍLIA DE LIMA MARTINS 14/11/2008 31238
32 ROSA SILVEIRA 17/11/2008 31244
33 GESSE ALVES SALES 20/11/2008 31251
34 DEUEL SOUZA DE CARVALHO 20/11/2008 31252
35 GABRIEL BATISTA 21/11/2008 31253
36 LEONOR CORDEIRO 24/11/2008 31259
37 CLAUDIO JOSÉ DE MATTOS 24/11/2008 31260
38 LEONARDO A. DE MACEDO 24/11/2008 31261
39 MARCÍLIO DE PAULA ROSA 25/11/2008 31263
40 MANOEL BATISTA DE MORAES 26/11/2008 31264
41 WELLINGTON ROMUALDO 01/12/2008 31276
42 JAIME PACHECO 01/12/2008 31277
43 0SÓRIO JOSÉ DOS SANTOS 01/12/2008 31279
44 MARIA  A. DOS SANTOS 03/11/2008 31280
45 BENEDITA  M. C. DOS SANTOS 04/12/2008 31284
46 NIRSO DE OLIVEIRA 08/12/2008 31291
47 JOSÉ BARBOSA 08/12/2008 31292
48 PAULO ROBERTO LIMA 09/12/2008 31294
49 EDUARDA VALENTIN RAMOS 10/12/2008 31295
50 FÁBIO DA SILVA SABINO 10/12/2008 31296
51 JANETE DARCIZIO TEODORO 14/12/2008 31300
52 LUZIA PIEDADE DA SILVA 14/12/2008 31301
53 CLEUZA HELENA MESSIAS 16/12/2008 31304
54 AMARILDO LAUREANO 17/12/2008 31307
55 VALDEMIL G.. DE GODOI 17/12/2008 31308
56 JOÃO ESTEVES 18/12/2008 31309
57 NICANOR BELONI 18/12/2008 31310
58 PAULO SÉRGIO DOS SANTOS 20/12/2008 31315
59 JOSÉ CARLOS MOREIRA 23/12/2008 31319

Portanto, Solicitamos aos familiares tomarem providências, quanto ao translado do falecido em questão, onde não o 
fazendo no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação, o poder público dará prosseguimento  no informado 
acima.

RUBENS SÉRGIO TRENTINI DUqUE
DIRETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Bauru 15/04/2013

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo nº  1118/13 -         Pregão Presencial nº 004/13
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos, foram devidamente 
homologados pelo Presidente da EMDURB e seu objeto adjudicado às empresas  GRÁFICA E EDITORA CANAAN 
LTDA, os itens 05, 08, 11, 13, 15, 18 e 19. Em 1º (primeiro) lugar para a empresa ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA EPP, 
os itens 03, 06, 07, 10, 14, 16 e 17. Em 1º (primeiro) lugar para a empresa GRÁFICA IPÊ LTDA, os itens 04 e 12. Em 
1º (primeiro) lugar para a empresa TILIFORM INDUSTRIA GRAFICA LTDA, o item 01. Em 1º (primeiro) lugar para a 
empresa GRÁFICA COELHO BAURU LTDA EPP, os itens 02 e 09
Objeto: Aquisição de material gráfico, conforme especificação no edital. Previsão para 12 (doze) meses.
01- 1.500 Talão Auto de Infração e Imposição de Multas.02- 160 Blocos Papel Ofício EMDURB. 03- 200 Blocos Papel 
rascunho. 04- 054 Milheiro Formulário Contínuo extra copy (2 vias). 05- 8.000 Blocos Tarifa de Embarque Azul. 06- 1.500 
Blocos Recibo de venda de talões de Área Azul. 07- 200 Blocos Requisição de combustível. 08- 010 Blocos Atestado 
de Saúde Ocupacional. 09- 2.000 Unidades Envelope ofício. 10- 4.800 Unidades Capa de Processo Amarela. 11- 020 
Blocos Controle de Pesagem Diária do Aterro. 12- 1.000 Unidades Papel Filigranado Rosa. 13- 020 Blocos Comunicado 
de Ocorrência de Catraca. 14- 009 Milheiro Guia de Receita. 15- 040 Talões Ordem de Serviço de Varrição e Capinação. 
16- 150 Blocos Controle de Viagem. 17- 10.000 Unidades Capa de Processo Azul. 18- 1.000 Unidades Ficha de Processo. 
19- 400 Blocos Check list diário.
Valor Unitário dos itens: 01- R$ 3,36, totalizando R$ 5.040,00; 02- R$ 4,95, totalizando R$ 792,00; 03- R$ 2,60, totalizando 
R$ 520,00; 04- R$ 59,00, totalizando R$ 3.186,00; 05- R$ 0,53, totalizando R$ 4.240,00; 06- R$ 1,55, totalizando R$ 
2.325,00; 07- R$ 3,59, totalizando R$ 718,00; 08- R$ 19,35, totalizando R$ 193,50; 09- R$ 0,12, totalizando R$ 240,00; 
10- R$ 0,25, totalizando R$ 1.200,00; 11- R$ 6,53, totalizando R$ 130,60; 12- R$ 0,77, totalizando R$ 770,00; 13- R$ 
3,50, totalizando R$ 70,00; 14- R$ 135,00, totalizando R$ 1.215,00; 15- R$ 6,73, totalizando R$ 269,20; 16- R$ 1,64, 
totalizando R$ 246,00; 17- R$ 0,27, totalizando R$ 2.700,00; 18- R$ 0,10, totalizando R$ 100,00; 19- R$ 1,50, totalizando 
R$ 600,00.  
Condições de Pagamento: 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias da entrega.
Bauru, 16 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo nº  1333/13 -         Pregão Registro de Preços nº 010/13
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos, foram 
devidamente homologados pelo Presidente da EMDURB e seu objeto adjudicado às empresas J.R DA SILVEIRA- 
ELETRODOMÉSTICOS-ME os lotes, 01, 05, 07 e 08 e para a empresa LIVRARIA E PAPELARIA DUqUE DE BAURU 
LTDA-EPP os lotes, 02, 03, 04, 06 e 09.
Objeto: Eventual aquisição para 12 (doze) meses de:
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LOTE 01 – 01 006 un. Almofada para carimbo azul nº 3. Marca Starprint ; 02-  006- un. Almofada para carimbo vermelha 
nº 3. Marca  Starprint; 03- 012 frasco Tinta para carimbo azul 42ml. Marca Pilot; 04- 006 frasco,Tinta para carimbo preto 
42ml, à base de água, para todos os tipos de almofadas; 05- 006 frasco Tinta para carimbo vermelho 42ml, à base de água, 
para todos os tipos de almofadas.
LOTE 02 -  01- 120 un. Bobina acetinada dupla face 57mm x 30m. Marca Alofor; 02- 048 un. Bobina para fax 216mm x 
30m. Marca Alofor; 03- 018 un. Bobina para máquina plastificadora. Marca  Mares; 04- 012 rolo Bobina de papel ploter 
1070mm X 50m, 75 gramas. Marca CHL; 05- 1200 un. Bobina para PDV 89mm x 22m. Marca Aloform; 06- 1200 un. 
Bobina para PDV ECF 76mm X 22m.  Marca Aloform; 07- 144 un. Bobina para relógio de ponto biométrico  em papel 
termossensível 360 m x 58 mm com marca d’agua (opcional)  cuja durabilidade dos dados seja de 5 anos.Marca Proform.
LOTE 03 – 01- 1200 un. Caneta esferográfica cilíndrica, na cor azul. Marca Molin; 02- 400 un. Caneta esferográfica 
cilíndrica, na cor preta. Marca Molin; 03- 300 un. Caneta esferográfica cilíndrica, na cor vermelha. Marca Molin; 04- 
288 un. Caneta marca texto, em cores sortidas, tintas fluorescentes brilhantes. Marca Jocar; 05- 048 un. Pincel atômico 
marcador permanente, com ponta média. Marca Jocar;  06- 012 un. Pincel para quadro branco, ponta de acrílico de 4mm, 
escrita de 2mm, não recarregável, tinta na cor preta. Marca Jocar; 07- 012 un. Pincel para quadro branco, ponta de acrílico 
de 4mm, escrita de 2mm, não recarregável, tinta na cor vermelha. Marca Jocar; 08- 012 un. Pincel para quadro branco, 
ponta de acrílico de 4mm, escrita de 2mm, não recarregável, tinta na cor azul. Marca Jocar.
LOTE 04 – 01- 120 un. Borracha Branca tipo escolar para lápis. Marca Red Bor; 02- 180 un. Lápis preto nº 02, possuindo 
grafite com maior resistência, atóxico, medindo 17 cm. Marca Leonora; 03- 144 un. Corretivo líquido a base de água. 
Marca Atima; 04- 144 un. Régua plástica, transparente, medindo 30 cm. Marca Waleu; 05- 048 un. Apontador retangular 
de plástico com depósito para serragem. Marca Leonora; 06- 144 un. Cola branca líquida, em frasco de 90 gramas. Marca 
Palhacinho; 07- 288 un. Cola em bastão, com no mínimo 8g. Marca Leonora; 08- 012 un. Tesoura escolar sem ponta. 
Marca Jocar; 09- 006 un. Tesoura multiuso em aço inox, média multiuso de 8 ½” (215,90mm). Marca Jocar; 10- 144 Caixa 
Elástico em látex embalagens de 100 gramas , n° 18 super amarelo. Marca Red Bor; 11- 144 un. Estilete plástico, lâmina 
de metal estreita. Marca Jocar; 12- 060 un. Prancheta em madeira tamanho A4. Marca Marcari; 13- 004 Rolo Barbante 
em algodão cru, 4 mm, em rolo de 50m. Marca Piratin; 14- 036 un. Molhador de dedos (pasta de dedos). Marca Dedex.
LOTE 05 –  01- 120 Caixa Clips galvanizado nº 2/0. Marca Dimpacto; 02- 024 Caixa Clips galvanizado nº 8/0. Marca 
Dimpacto; 03- 144 Caixa Grampo 26x6, em arame de aço galvanizado extra. Marca Masterprint; 04- 006 Caixa Grampo 
para grampeador 23mm X 13mm. Marca BRW; 05- 072 un. Grampeador de mesa, 26x6. Marca Classe; 06- 036 un. 
Extrator de grampos metal cromado, tipo espátula. Marca Cavia;07- 060 un. Perfurador para papel com dois furos que 
perfure no mínimo 20 folhas de papel sulfite 75 gr/m². Marca Classe.
LOTE 06 -  01- 006 un. Fita corretiva compatível com máquina ET personal 50. Marca Masterp; 02- 006 un. Fita corretiva 
compatível com máquina Brother AX 10. Marca Masterp; 03- 006 un. Fita corrigível compatível com máquina Brother AX 
10. Marca Masterp; 04- 012 un. Fita corrigível compatível com máquina ET personal 510. Marca Masterp; 05- 080 un. Fita 
para impressora matricial compatível com máquina MECAF IM 113, 48 colunas, 90mm X 9m, cor roxa. Marca Masterp; 
06- 048 un. Fita para impressora compatível com máquina ERC 03 nylon preto. Marca Masterp; 07- 002 un. Fita corretiva 
compatível com máquina IBM Easystrrike 6746. Marca Masterp; 08- 002 un. Fita corrigível compatível com máquina 
IBM Easystrrike 6746. Marca Masterp; 09- 024 un. Rolete de tinta compatível com máquina Logus 642. Marca Olivett; 
10- 012 un. Rolete de tinta para calculadora procalc bicolor(vermelho e preto). Marca Olivett; 11- 012 un. Rolete de tinta 
para calculadora sharp 12 digitos bicolor(vermelho e preto). Marca Olivett.
LOTE 07 – 01- 012 caixa Papel vergê A4 90g/m2 em  embalagens com 100 folhas. Marca Offpaper; 02- 2.600 Resma 
Papel sulfite A4, gramatura 75 g/m². Marca Chamex; 03- 010 Resma,Papel sulfite ofício 2, gramatura 75 g/m². Marca 
Chamex; 04- 1.200 un. Caixa para arquivo morto. Marca São Carlos; 05- 400 Folha Papel Carbono, cor preta. Marca 
Hardcopy; 06- 1.500 un. Envelope “saco” de papelaria, nas dimensões 180mm x250mm. Marca Scrity; 07- 1.500 un. 
Envelope “saco” de papelaria, nas dimensões 240mm x 340mm. Marca Fitipel; 08- 200 Rolos Fita adesiva transparente, 
tamanho 12mm x 30m padronizado. Marca Fitipel; 09- 600 Rolos Fita crepe, cor branca, medindo 19mm x 50m. Marca 
Fitipel; 10- 060 Rolos Fita adesiva PVC (transparente), medindo 45mm x 50m. Marca Fitipel; 11- 026 un. Fita adesiva 
dupla face, para papel de uso geral. Marca Fitipel; 12- 600 Pacotes com 10 un. Grampo encadernador de plástico (macho e 
fêmea), em pacotes com 10 unidades. Marca Helomax; 13- 004 Caixas Etiqueta adesiva 89x23 mm. Marca Polifix; 14- 500 
un. DVD-R 4.7 GB, 8 x, 120 minutos. Marca Yet.
LOTE 08 – 01- 144 un. Pasta A-Z estreita – medindo 350 mm x 280 mm. Marca Marcari; 02- 144 un. Pasta A-Z larga, 
medindo 350mm x 280mm. Marca Marcari; 03- 040 un. Pasta com aba elástica, de cartolina, com elástico medindo 
35x24cm (fechada). Marca Jussara; 04- 120 un. Pasta polionda estreita. Marca Alaplast; 05- 120 un. Pasta polionda larga. 
Marca Alaplast; 06- 400 un. Pasta suspensa de cartolina, com hastes de metal. Marca Polycart; 07- 024 un. Pasta catálogo 
com 100 plásticos para papel tamanho A4. Marca Dac; 08- 060 un.Pasta com grampo trilho em papelão, cujo trilho seja de 
lata, para afixação de papéis A4. Marca Jussara.
LOTE 09 – 01- 020 un. Caderno capa dura brochura, 96 folhas, formato 140 x 200mm. Marca Foroni; 02- 012 un. 
Caderno capa dura universitário, em espiral simples, 200 folhas, formato 22x23 cm. Marca Foroni; 03- 120 un. Caderno de 
protocolo com 100 folhas, capa dura e numerado. Marca São Domingos; 04- 060 un. Livro ata 200 folhas, 64 gr/m², sem 
margem,numerado,em capa dura , na cor preta, medindo no minimo 205 x 305 mm. Marca São Domingos.
Valor Total Lote 01: R$      122,00
Valor Total Lote 02: R$   9.580,00
Valor Total Lote 03: R$      960,00
Valor Total Lote 04: R$   1.150,00
Valor Total Lote 05: R$   1.715,00
Valor Total Lote 06: R$   1.125,00
Valor Total Lote 07: R$ 34.012,00
Valor Total Lote 08: R$   1.800,00
Valor Total Lote 09: R$   1.470,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Bauru, 16 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 038060
Processo nº  4820/12  -  Pregão para Registro de Preços nº 027/12
Contratante: EMDURB. Contratada:  PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA. EPP.
Objeto: 050 sc. Cimento; 4m³ areia grossa; 2 m³ pedra nº 1;060 un. Rolo de lã de carneiro exp. 19mm, largura 18;010 un. 
Fita isolante 20 mt; 002 un. Disco para lixeira manual.  
Valor Total: R$ 2.402,50
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 10/04/13
Bauru, 16 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 038061
Processo nº 2605/12 – Pregão para Registro de Preços nº 011/12
Contratante: EMDURB. Contratada: MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA.
Objeto: 016 (embalagens de 3,6 lts) Esmalte sintético anti corrosivo; 012 (embalagens de 3,6 lts) Esmalte sintético 
vermelho; 012 (embalagens de 3,6 lts) Esmalte Sintético preto fosco; 006 (embalagens de 3,6 lts) Esmalte Sintético 
amarelo ouro; 020 (embalagens de 5 lts) solvente p/ esmalte sintético – água ráz; 010 GL (embalagens de 3,6 lts) esmalte 
sintético branco.
Valor Total: R$ 3.348,00
Condições de Pagamento: em 30 (trinta) dias do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura: 10/04/2013
Bauru, 16 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 038063
Processo nº  6496/12  -  Pregão Registro de Preços nº 042/12
Contratante: EMDURB. Compromissária: SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP.
Objeto: 600 un. Selo prnder fita aço ¾ com trava; 060 kg. Fita aço galvanizado ¾.
Valor Total: R$ 882,00
Cond. Pagamento: 30  (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 10/04/13
Bauru, 16 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 038064
Processo nº 1855/12         -  Pregão Registro de Preços nº 007/12
Contratante: EMDURB. Contratada: MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.
Objeto:  015 lts. Solvente (18L)
Valor Total: R$ 1.275,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega.
Assinatura: 10/04/2013
Bauru, 16 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 038065
Processo nº 1201/12  -  Pregão Registro de Preços nº 003/12
Contratante: EMDURB. Contratada: COMERCIAL GOLDONI PRODDUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.  
Objeto: 060 un. Chapas de Aço fino a frio nº 18; 025 un. Perfil em “U” (20x40x3m), chapa 1/8”.
Valor Total: R$ 7.520,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega.
Assinatura: 10/04/13
Bauru, 16 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 038080
Processo nº 6244/12  -   Pregão para Registro de Preços nº 041/12
Contratante: EMDURB. Contratada: COFILUB COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA ME.
Objeto: 150 kg. Estopa 2º.
Valor Total: R$ 283,50
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 11/04/13.
Bauru, 16 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 038060
Processo nº  4820/12  -  Pregão para Registro de Preços nº 027/12
Contratante: EMDURB. Contratada:  PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA. EPP.
Objeto: 001 un. Bengala ponta azul.  
Valor Total: R$ 5,50
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 11/04/13
Bauru, 16 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 038082
Processo nº  4820/12  -  Pregão para Registro de Preços nº 027/12
Contratante: EMDURB. Contratada:  PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA. EPP.
Objeto: 020 (sc. 20 kg) Cal hidratada.  
Valor Total: R$ 160,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 11/04/13
Bauru, 16 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 038084
Processo nº  4820/12  -  Pregão para Registro de Preços nº 027/12
Contratante: EMDURB. Contratada:  PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA. EPP.
Objeto: 3 m de pedrisco; 6m³ pedra nº1; 6 m³ areia grossa; 6 m³ areia fina.  
Valor Total: R$ 1.392,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 11/04/13
Bauru, 16 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 038085
Processo nº  4820/12  -  Pregão para Registro de Preços nº 027/12
Contratante: EMDURB. Contratada:  PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA. EPP.
Objeto: 020 sc. Cimento; 10 (sc. 20 kg) Cal hidrata.  
Valor Total: R$ 519,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 11/04/13
Bauru, 16 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 038088
Processo nº 6062/12    -    Pregão Registro de Preços nº 037/12
Contratante: EMDURB. CONTRATADA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA JR LTDA.
Objeto: 002 un. Urna Assistencial tamanho “XG”.
Valor Total: R$ 569,60
Cond. Pagamento:  10º dia útil do mês subseqüente a entrega.
Assinatura: 12/04/13
Bauru, 16 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.
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Diário Oficial de Bauru
 E-MAIL:

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

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

PORTARIA DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 73/2013
APOSENTA voluntariamente, a partir de 16 de abril de 2013, a Sra. Jocelina Galbiate de Moura, portadora 
do RG nº 5.704.309-7 SSP/SP e CPF/MF nº 827.571.438-91, servidora da Prefeitura Municipal de Bauru, 
no cargo efetivo de Especialista em Educação - Professor de Educação Básica - Fundamental, matrícula 
funcional nº 25607, padrão B-10, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme 
procedimento administrativo nº 3140/2012, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 40 § 1º 
incisos III alínea “b” da Constituição Federal c/c art.  92-B incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 
com a redação dada pela Lei Municipal nº. 5397/2006. 
Bauru, 15 de abril de 2013.

PORTARIA Nº 74/2013
APOSENTAR compulsoriamente, com efeitos retroativos a 14 de abril de 2013, o Sr. Benedito Custódio 
da Silva, portador do RG nº 169.988 SSP/SP e CPF/MF nº 824.605.408-25, servidor da Prefeitura 
Municipal de Bauru, no cargo efetivo de Auxiliar em Meio Ambiente - Ajudante Geral, matrícula funcional 
nº 23293, padrão C-15, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme procedimento 
administrativo nº 4359/2012, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 40 § 1º incisos II da 
Constituição Federal c/c art. 92-A da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal 
nº. 5397/2006.
Bauru, 15 de abril de 2013.

CONVOCAÇÃO
Em razão do não comparecimento dos candidatos classificados Jullyele Plana Barbosa e Thal An Nalyn 
Honma. 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
11º  Osmar Barreto Iamato    45.718.024-9
12º Guilherme Henrique Marçal  49.867.283-9

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, 16 de abril  de 2013.

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 Ser-

vidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional 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.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 038086
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. Periodo 12 (doze) meses.
Valor Item 01: Mensal R$ 700,00, Anual R$ 8.400,00
Valor Item 02: Mensal R$ 400,00, Anual R$ 4.800,00
Forma de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a prestação do serviço.
Assinatura: 12/04/2013
Bauru, 16 de abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 038072
Processo nº 2552/12    -    Pregão Registro de Preços nº 010/12
Contratante: EMDURB. Contratada: LABORATÓRIO SOBRINHO LTDA.
Objeto: 021 M.O Exame P.S.A., 023 M.O Exame Papanicolau; 074 M.O. Exame hemograma, 077 Exame Parasitológico 
de Fezes, 080 M.O Exame de Urina I, 001 M.O Exame Colesterol, 004 M.O Exame Tempo de Coagulação- TC, 03M.O 
Exame Tempo de Sangramento- TS, 001 M.O Exame creatinina; 001 M.O. Exame T4 livre; 002 M.O. Ácido Úrico.
Valor total: R$ 1.745,14
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil de mês.
Assinatura: 11/04/13.
Bauru, 16 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 038075
Processo nº 2552/12    -    Pregão Registro de Preços nº 010/12
Contratante: EMDURB. Contratada: PRONTOPED BAURU  LTDA.
Objeto: 023 M.O. Exame E.C.G. Eletrocardiograma com laudo; 014 M.O. Exame Audiometria Tonal com laudo; 009 
M.O. Exame Raio X com laudo; 008 M.O. Exame E.E.G. com laudo.
Valor total: R$ 1.506,00
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil de mês.
Assinatura: 11/04/13.
Bauru, 16 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 038077
Processo nº 6024/12 - Pregão para Registro de Preços nº 036/12
Contratante: EMDURB – Compromissária: AMC LATICÍNIO LTDA.
Objeto: 024 Lts. Leite tipo C.
Valor total: R$ 35,52
Condições de Pagamento: 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao fornecimento.
Assinatura: 11/04/13
Bauru, 16 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 038073
Processo nº 6024/12 - Pregão para Registro de Preços nº 036/12
Contratante: EMDURB – Compromissária: AMC LATICÍNIO LTDA.
Objeto: 205 Lts. Leite tipo C.
Valor total: R$ 303,40
Condições de Pagamento: 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao fornecimento.
Assinatura: 11/04/13
Bauru, 16 de Abril de 2013.
Presidente da EMDURB.


