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LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 6.483, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2.013

P. 57.471/13 (6.827/13 – Emdurb) Dispõe sobre a Reestruturação da EMPRESA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB, alterando os dispositivos da Lei 
Municipal n° 3.570, de 02 de junho de 1.993, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica, por esta lei, criada no âmbito da Empresa Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, a Diretoria Operacional de Intermodais 
Rodoaérios, cujas atribuições são:
I –  orientar, supervisionar, executar e acompanhar a execução dos serviços 

atinentes à manutenção predial e administração do Terminal Rodoviário 
de Bauru e do Aeroporto de Bauru – “Comandante João Ribeiro de 
Barros”;

II –  orientar, supervisionar, executar e acompanhar a execução dos serviços de 
manutenção do patrimônio mobiliário e imobiliário da EMDURB;

III –  orientar, supervisionar, executar e acompanhar a execução dos serviços 
atinentes às matérias de comunicação e divulgação de notícias, 
reclamações e solicitações de usuários e munícipes;

IV –  orientar, supervisionar, executar e acompanhar a execução dos serviços 
atinentes ao expediente geral da Empresa;

V –  orientar, supervisionar, executar e acompanhar a execução dos serviços 
atinentes à manutenção da frota da EMDURB  e sua organização 
documenta;

VI –  praticar todos os demais atos de gestão inerentes às atividades da sua 
Diretoria que não sejam atribuídos ao Presidente, à Diretoria Executiva, 
ou, particularmente, a outros Diretores;

VII -  apresentar relatório escrito ao Presidente sobre ocorrências prejudiciais à 
execução dos serviços.

Art. 2º O art. 1º da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“Art. 1º A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – 

EMDURB, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, técnica e 
financeira, instituída pela Lei Municipal nº 2.166, de 25 de setembro de 
1.979, posteriormente alterada pela Lei Municipal nº 2.602 A, de 07 de 
janeiro de 1.986, para a prestação de serviços públicos essenciais, tem sede 
e foro em Bauru, Estado de São Paulo, prazo indeterminado de duração e 
rege-se nos termos desta lei, dos seus Estatutos e, subsidiariamente, pelas 
normas de direitos aplicáveis. (NR)”

Art. 3º Altera o inciso I do art. 2º da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º (...)

I -  supervisionar, gerenciar e executar a política de trânsito 
e transportes do Município, especialmente as atribuições 
inerentes ao respectivo Poder de Polícia; (NR)

(...)”
Art. 4º Acrescenta o inciso VIII ao art. 2º da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 

1.993, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“VIII -  gerenciar o terminal rodoviário municipal e Aeroporto de Bauru – 

Comandante João Ribeiro de Barros, podendo, para tanto, exercer todos 
os Poderes Administrativos inerentes a esta atividade; (NR)”

Art. 5º Altera o inciso II do art. 6º da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º (...)

II –  diretoria Executiva, integrada pelo Presidente e 4 (quatro) 
Diretores Executivos, nomeados pelo Prefeito Municipal e 
demissíveis “ad nutum”; (NR)

(...)"
Art. 6º Altera o parágrado único do art. 6º da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 

1.993, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º (...)
Parágrafo único. A Diretoria Executiva reunir-se-á sempre que necessário 

e obrigatoriamente uma vez por mês e suas reuniões serão 
documentadas em ata, lavradas em livro próprio. (NR)

(...)"
Art. 7º Altera o inciso I do art. 14 da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, que 

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14 (…)

I –  orientar, supervisionar, executar e acompanhar a execução da 
política de trânsito e transportes do Município, especialmente 
as atribuições inerentes ao respectivo Poder de Polícia, bem 
como obras, empreendimentos e serviços a elas vinculados; 
(NR)

(...)”
Art. 8º Acrescenta o artigo 14 - A à Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, com a 

seguinte redação:
“Art. 14 A Compete ao Diretor Operacional e de Intermodais Rodoaérios:

I –  orientar, supervisionar, executar e acompanhar 
a execução dos serviços atinentes à manutenção 
predial e administração do Terminal Rodoviário de 
Bauru  e do Aeroporto de Bauru – “Comandante 
João Ribeiro de Barros;

II –  orientar, supervisionar, executar e acompanhar 
a execução dos serviços de manutenção do 
patrimônio mobiliário e imobiliário da EMDURB;

III –  orientar, supervisionar, executar e acompanhar 
a execução dos serviços atinentes às matérias de 
comunicação e divulgação de notícias, reclamações 
e solicitações de usuários e munícipes;

IV –  orientar, supervisionar, executar e acompanhar 
a execução dos serviços atinentes ao expediente 
geral da Empresa;

V –  orientar, supervisionar, executar e acompanhar a 
execução dos serviços atinentes à manutenção da 
frota da EMDURB  e sua organização documenta;

VI –  praticar todos os demais atos de gestão inerentes 
às atividades da sua Diretoria que não sejam 
atribuídos ao Presidente, à Diretoria Executiva, ou, 
particularmente, a outros Diretores;

VII -  apresentar relatório escrito ao Presidente sobre 
ocorrências prejudiciais à execução dos serviços. 
(NR)”

Art. 9º Altera o inciso II, do art. 16 da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, 
passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16 (...)

II –  o Quadro de Pessoal de Funções de Confiança, integrado 
por Assessores, Gerentes e Chefes, sendo que estes últimos 
deverão ser obrigatoriamente preenchidos por pessoal do 
quadro permanente da Empresa; (NR)

(...)”
Art. 10 Altera o § 1º, do art. 16 da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, passando 

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16 (...)
§ 1º O Quadro de Pessoal de Funções de Confiança será fixado por ato 

normativo da Diretoria Executiva, aprovado pelo Prefeito Municipal e 
seus integrantes serão nomeados e exonerados por Portaria da Diretoria 
Executiva e anuência do Prefeito Municipal, com exceção daqueles 
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ocupados por empregado público integrante do quadro de pessoal 
permanente, que serão nomeados e exonerados por Portaria do Presidente 
da Diretoria Executiva em conjunto com o Diretor Administrativo 
Financeiro; (NR)

(...)”
Art. 11 Altera o § 2º, do art. 16 da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, passando 

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16 (...)
§ 2º O Quadro de Pessoal Permanente será estabelecido por ato normativo da 

Diretoria Executiva, aprovado pelo Prefeito Municipal, e seus integrantes 
serão recrutados por concurso público, aberto aos interessados que 
preencham as condições exigidas por normas internas. (NR)

(...)”
Art. 12 Altera o § 3º, do art. 16 da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, passando 

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16 (...)
§ 3º É vedado à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de 

Bauru – EMDURB, sob qualquer pretexto, ter em seu Quadro de Pessoal 
de Funções de Confiança:
a) um número maior de 08 (oito) Assessores, todos preenchidos por 

ocupantes de cargos de livre nomeação e exoneração;
b) um número maior de 15 (quinze) Gerentes, dentre os quais 05 

(cinco) deverão ser obrigatoriamente providos por pessoal do quadro 
permanente da Empresa, e os demais poderão ser preenchidos por 
ocupantes de cargos de livre nomeação e exoneração; e

c) um número maior de 30 (trinta) chefes, todos obrigatoriamente 
providos por pessoal do quadro permanente da Empresa. (NR)

(...)”
Art. 13 Acrescenta o § 5º, ao art. 16 da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, com 

a seguinte redação:
“Art. 16 (...)
§ 5º Fica expressamente vedada contratação de empregado público “ad 

nutum” para o exercício de quaisquer outras atividades senão naquelas 
admitidas no § 3º deste artigo, ainda que sobre outra denominação; não 
estende-se tal vedação às funções de confiança ocupadas por funcionários 
de carreira, desde que observadas as disposições contidas no artigo 37, 
inciso V,  da Constituição da Republica Federativa do Brasil. (NR)”

Art. 14 Acrescenta o § 6º ao art. 16 da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, que 
dispõe:
Art. 16 (...)
§ 6º  Excetua-se da previsão contida na alínea “a” do § 3º do art. 16, os 04 

(quatro) cargos em comissão atualmente ocupados por Assessores 
Jurídicos, que gradativamente serão substituídos tão logo ocorram as 
contratações mediante realização de concurso público para os advogados 
que farão parte do quadro permanente de empregados públicos da 
Empresa.” (NR)

Art. 15 Revoga o art. 27 da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, que passa a ter 
a seguinte redação:
“Art. 27 REVOGADO. (NR)”

Art. 16 Acrescenta o § 7º ao art. 16 da Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, com 
a seguinte redação:
“Art. 16  (...)
(...)
§ 7º  Expressamente proibida a cessão de funcionários para outros órgãos da 

Administração Direta ou Indireta de qualquer esfera administrativa de 
nível Municipal, Estadual ou Federal, bem como da iniciativa privada.” 
(NR)

Art. 17  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 20 de dezembro de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 6.484, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2.013
P. 57.463/13 (6.842/13 – EMDURB) Autoriza o Poder Executivo a integralizar ao Capital da 
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB, o 
terreno do Terminal Rodoviário, e revogar a Lei Municipal nº 6.234, de 06 de julho de 2.012.

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 integralizar ao capital da EMPRESA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU 
- EMDURB o terreno sobre o qual está edificado o Terminal Rodoviário, com a 
seguinte descrição:
Setor 04, Quadra 613, Lote 48 (parte).
Uma gleba de terras localizada em Bauru, SP, com o seguinte roteiro perimétrico: 
tem início no ponto nº 01, daí segue com rumo 72º00’00”NW na distância de 3,80 
metros até o ponto nº 1A, confrontando com terras de propriedade de Nicanor Amaro 
Silva, daí deflete à direita em ângulo interno de 78º15’45” e segue na distância de 
3,48 metros até o ponto B, daí segue em curva de concordância de 7,05 metros e 
raio igual a 14,65 metros, daí segue na distância de 64,90 metros até o ponto nº 
3A confrontando nestas três linhas com a área 3 (parte desmembrada deste mesmo 
lote), daí deflete à direita em ângulo interno de 87º5’37” e segue na distância de 
1,15 metros até o ponto nº 03, daí deflete à esquerda em ângulo externo de 88º9’1” 
e segue na distância de 60,24 metros até o ponto nº 4A, confrontando nestas duas 
linhas com a propriedade de Waldemar e Francisco Pereira da Silveira, daí deflete à 
direita em ângulo interno de 86º19’25” e segue na distância de 141,95 metros atéo 
ponto nº 7A, confrontando com a área 2 (parte desmembrada deste mesmo lote), 
atual Avenida Nações Unidas , daí deflete à direita em ângulo interno de 92º4’43” 
e segue na distância de 28,19 metros até o ponto nº 08, confrontando com terras de 
propriedade da Cia. Antártica Paulista, daí deflete à esquerda em ângulo interno de 
76º00’00” e segue na distância de 30,14 metros até o ponto nº 8A, situado à margem 
direita do Ribeirão Bauru, daí deflete à direita em ângulo interno de 60º1’31” e segue 
na distância de 127,00 metros até o ponto nº 10A, confrontando com a área 1 (parte 
desmembrada deste mesmo lote), atual Avenida Nuno de Assis, daí deflete à direita 
em ângulo interno de 99º57’44” e segue na distância de 137,50 metros até o ponto nº 
01, ponto inicial do perímetro, confrontando com a Fazenda do Estado de São Paulo, 
Grupo Escolar Eduardo Velho Filho, encerrando uma área de 19.797,02 metros 
quadrados. Referido imóvel consta pertencer ao Município de Bauru, conforme 
Matrícula nº 102.830 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-
se caracterizado pelo desenho S.P. nº 4778 e avaliado em R$ 9.842.575,71 (nove 
milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta 
e um centavos).

Art. 2º A Integralizada obriga-se a destinar o imóvel recebido única e exclusivamente para 
abrigar o seu setor administrativo, o Terminal Rodoviário e os seus permissionários 
de atividades afins, manter em atividade e promover o gerenciamento desse e utilizá-
los para os fins a que se destina a Empresa Pública.

Art. 3º O imóvel recebido terá a finalidade exclusivamente pública, não podendo a 
Integralizada por si ou por seus sucessores, dar outra destinação ao imóvel recebido, 
ficando o mesmo gravado com as cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade.

Art. 4º O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores tornará nula, de pleno direito, 
a integralização feita, revertendo o imóvel ao patrimônio municipal, sem que assista 
direito às acessões nele introduzidas.

Art. 5º  Fica revogada a Lei Municipal nº 6.234, de 06 de julho de 2.012.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 20 de dezembro de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 12.356, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2.013
P. 73.395/13 – (P. 8.264/13 – EMDURB)      Suplementa recursos no orçamento vigente.

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

D E C R E T A
Art. 1º Nos termos da Lei Municipal nº 6.463, de 13 de dezembro de 2.013 fica aberto crédito 

suplementar à dotação do orçamento vigente, na Unidade Orçamentária 04.01.00, 
EMDURB- Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, no 
total de R$ 2.281.789,23 (Dois milhões, duzentos e oitenta e um mil, setecentos e 
oitenta e nove reais e vinte e três centavos).

Unidade Executora Ficha Funcional Programática Categoria Econômica Valor
04.01.03 15 15.452.0040.2093 3.1.90.11    310.000,00
04.01.04 29 15.452.0040.2090 3.1.90.11 1.350.000,00
04.01.04 30 15.452.0040.2090 3.1.90.13    412.000,00
04.01.04 35 15.452.0040.2090 3.3.90.39    209.789,23

Art. 2º As despesas com o crédito suplementar aberto pelo artigo 1º, correrão por conta das 
seguintes alterações orçamentárias na Unidade Orçamentária 04.01.00, EMDURB- 
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru:

DECRETOS MUNICIPAIS
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I – Anulações Orçamentárias:
Unidade Executora Ficha Funcional Programática Categoria Econômica Valor
04.01.02 1 15.452.0040.2091 3.1.90.11    100.000,00
04.01.02 3 15.452.0040.2091 3.1.90.94      60.000,00
04.01.02 9 15.452.0040.2091 3.3.91.39      34.662,07
04.01.02 11 15.452.0040.2091 4.4.90.52      27.749,53
04.01.02 12 15.452.0040.2115 3.3.90.30        1.200,00
04.01.02 13 15.452.0040.2115 3.3.90.39        2.400,00
04.01.02 14 15.452.0040.2116 3.3.90.39        2.000,00
04.01.03 23 15.452.0040.2093 3.3.91.39        6.701,99
04.01.03 26 15.452.0040.2115 3.3.90.30           650,00
04.01.03 27 15.452.0040.2115 3.3.90.39        4.300,00
04.01.03 28 15.452.0040.2116 3.3.90.39        1.000,00
04.01.04 39 15.452.0040.2090 3.3.91.39           231,32
04.01.04 41 15.452.0040.2090 4.4.90.52        3.646,40
04.01.04 42 15.452.0040.2115 3.3.90.30        2.800,00
04.01.04 43 15.452.0040.2115 3.3.90.39        7.100,00
04.01.04 44 15.452.0040.2116 3.3.90.39        1.000,00
04.02.01 45 28.843.1002.0022 4.6.91.71      32.599,99
04.02.01 46 28.846.1002.0017 4.6.90.71 1.990.768,06
04.02.01 47 28.846.1002.0017 4.6.90.92        1.000,00
04.02.01 49 28.846.1002.0017 4.6.91.71        1.979,87
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua expedição.

Bauru, 16 de dezembro de 2.013.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

CHAMAMENTO ÀS ENTIDADES PROTETORAS DE ANIMAIS
Considerando que a Lei Municipal nº 6435/13 deu nova redação ao artigo 4º da Lei 5951/10, 

incluindo uma 4ª cadeira destinada à entidade de proteção animal/ambiental na composição do Conselho 
Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, COMUNICAMOS que, caso entidades devidamente 
regularizadas e com tal atividade tenham interesse em pleitear a referida vaga, deverão fazê-las através de 
ofício ao Gabinete do Prefeito ou para o email lilianabreu@bauru.sp.gov.br, indicando o representante no 
prazo de 03 dias a contar da data desta publicação.

Observamos que o indicado pelas entidades será eleito em Plenária convocada pelo Comupda, 
conforme artigo 4º, § 2º da Lei 5951/10.

Bauru, 20/12/13
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL

REPUBLICADO POR SAÍDO COM INCORREÇÕES
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0312930-41/2009 - E-doc. nº 83.870/13 
– CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADO: UNIÃO FEDERAL, POR 
INTERMÉDIO DAS CIDADES, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 
OBJETO: O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar item nº 16 da Cláusula Décima Sexta 
do contrato de Repasse nº 0312930-41/2009, de 31/12/2.009, realizado segundo os termos do Programa 
GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO do Ministério das Cidades, que passa a ter a 
seguinte redação: “CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA – 4.1 A vigência desse contrato de 
repasse iniciar-se-à na data de sua assinatura, encerrando-se no dia 20 de 11 de 2.014, possibilitada a sua 
prorrogação mediante aprovação da CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato superveniente que 
impeça a consecução do objeto no prazo acordado.” - ASSINATURA: 19/11/13.

CONTRATO Nº 7.163/13 - PROCESSO Nº 35.338/13 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: SONIA REGINA GOUVEA NIETO EQUIPAMENTOS – EPP - OBJETO: A 
CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao processo nº 35.338/13, 
a fornecer ao CONTRATANTE 02 (DOIS) DESENCARCERADORES HIDRÁULICOS COMPOSTOS 
DE: MOTOBOMBA HIDRÁULICA, FERRAMENTA COMBINADA, CILINDRO HIDRÁULICO 
PARA EXPANSÃO, MANGUEIRAS SIMPLES OU DUPLAS E JOGO DE CORRENTE, de acordo 
com os Anexos I e VIII do Edital nº 543/13. – PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 149.999,98 
– MODALIDADE: Pregão Presencial n° 164/13 – PROPONENTES: 01 - ASSINATURA: 09/12/12, 
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 7.103/13 - PROCESSO Nº 26.668/13 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
BAURU - CONTRATADA: ROSA FERREIRA DE AZEVEDO - ME - OBJETO: A CONTRATADA 
obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 26.668/13, 
a fornecer ao CONTRATANTE: 15 (QUINZE) MANGUEIRAS DE COMBATE A INCÊNDIO, 06 
(SEIS) ADAPTADORES E 06 (SEIS) REDUÇÕES PARA O CORPO DE BOMBEIROS, também 
descritos no Anexo II e IX do Edital nº 360/13. - PRAZO: 06 meses – VALOR TOTAL: R$ 5.787,00 – 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 127/2.013 – PROPONENTES: 15 - ASSINATURA: 17/10/13.

Antonio Francisco Maia de Oliveira
Secretário

 Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

SECRETARIA DE   AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Endereço: Av. Nuno de Assis, n° 14-60, Jd. Santana 

Telefone: (0xx14) 3223-1675 
E-mail: agricultura@bauru.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Endereço: Rua Carmelo Zamataro s/n
CEP: 17110-000 - Distrito de Tibiriça

Telefone: (0xx14) 3279-1218
               Horário de Expediente: Segunda a Sexta das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas

Locais de Feiras Livres administradas pela SAGRA

TERÇA FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Altos da Cidade Rua Manoel Bento Cruz 2 06:30 às 11:00
Independência Rua Cuba 10 a 11 06:30 às 11:00
Presidente Geisel Rua Justino R. Leonardo 1 a 2 06:30 às 11:00
Vista Alegre Alameda dos Gerânios 4 a 5 06:30 às 11:00

QUARTA FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Altos da Cidade Rua Floriano Peixoto 8 a 10 06:30 às 11:00
Falcão Rua Albuquerque Lins 11 06:30 às 11:00
Industrial Praça Antonio Pedroso S/N 06:30 às 11:00
Mary Dota Sede da Regional S/N 16:00 às 20:00
Nova Esperança Rua Manoel F. Inojosa 5 06:30 às 11:00

QUINTA FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Bela Vista Rua Silva Jardim 14 a 17 06:30 às 11:00
Cardia Rua Ezequiel Ramos 12 a 13 06:30 às 11:00
Jardim Brasil Travessa Nereid Arruda dos Santos 1 06:00 às 11:00
Jd. Estoril Praça Nabih Gebara S/N 16:00 às 20:00
Paulistano Rua Minas Gerais 13 06:30 às 11:00

SEXTA FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Centro Rua Virgílio Malta 14 a 15 06:30 às 11:00
Jd. Europa Rua Clovis Barreto Melchert 6 06:30 às 11:00
Presidente Geisel Sambodrômo S/N 17:00 às 21:00
Redentor Rua Santa Paula 3 a 5 06:30 às 11:00
Santa Luzia Rua Bauru 7 06:30 às 11:00

SABADO
Bairro Endereço Quadras Horário
Nova Bauru Rua Cinco 2 06:30 às 11:00
Octávio Rasi Praça Aristides R. de Morais 1 06:30 às 11:00
Seabra Rua Marcílio Dias 5 06:30 às 11:00
Souto Rua Carlos de Campos 10 a 14 06:30 às 11:00

DOMINGO
Bairro Endereço Quadras Horário
Beija-Flor Rua Vicente San Roman 8 a 10 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Silva Jardim 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Afonso Simonetti 12 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Alto Acre 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Nicola Avalone 11 06:00 às 12:00
Centro Rua Gustavo Maciel 4 a 7 06:00 às 12:30
Centro Rua Ezequiel Ramos 6 06:00 às 12:30
Centro Rua Júlio Prestes 2 06:00 às 12:30
Gasparini Rua dos Gráficos 3 06:00 às 12:00

OBS 01: Nos locais onde são realizadas as feiras livres, as ruas ficarão interditadas. De terça-feira a sábado 
no período das 6 horas às 12 horas e aos domingos das 5 horas às 13 horas.

Seção II
Secretarias Municipais

EXTRATOS 
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Secretaria das 
Administrações Regionais

 Levi Momesso
Secretário 

SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 
Praça das Cerejeiras, 1-59 2º andar, sala 3 

3235-1194 / 3235-1326 

Administração Regional Bela Vista 
Rua Santos Dumont, 14-43 

- F. 3212-7865 

Administração Regional Falcão/Industrial 
Rua Domingos Bertoni, 7-50 

- F. 3218-5013 

Departamento Social 
Administração Regional Mary Dota 

Av. Cruzeiro do Sul, 27-50 
- F. 3203-1890 

Administração Regional São Geraldo 
Rua Carlos Galiters, quadra 2 

- F. 3237-3460 

Sub-Prefeitura de Tibiriçá 
Rua João Figueira de Mello, quadra 3 

- F. 3279-1145

REQUERIMENTO
Comunicamos abaixo, a Associação de Moradores de Bairros que protocolou requerimento de cadastro:
Processo: 73286/2013
ASSOMARY – Associação de Moradores do Mary Dota
Presidente: Rosana Polatto

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº 008/2013, a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES AMIGOS DO SANTA EDWIRGES 
sito à Alameda Cartago, nº 10-19, Parque Santa Edwirges, Bauru/SP, referente ao processo 49.692/11, para 
que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste, providencie a renovação do Cadastro 
Municipal da Associação de Morador junto a Secretaria das Administrações Regionais - SEAR, conforme 
lei 5990 de novembro de 2010, sob pena de suspensão de seu Cadastro Municipal de nº 002.

Secretaria da Administração
Richard Vendramini

Secretário
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DESIGNAÇÃO: A partir de 21/12/2013, portaria nº 2.154/2013, designa o servidor JULIO CESAR 
VIDOTTO, RG nº 17.521.240-5, matrícula nº 32.175, na função de confiança de Diretor de Divisão de 
UPA’s, da Secretaria Municipal da Saúde, conforme protocolo/e-doc nº 79.099/2013.
De acordo com o disposto no artigo 15, § 1º, do decreto nº 11.852/2012, não haverá suspensão do cômputo 
do período de estágio probatório, uma vez que realiza as seguintes funções essenciais do cargo efetivo:
- Prestar atendimento de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos os 
serviços de saúde;
- Prestar atendimento médico em unidades ambulatoriais básicas ou especializadas, mediante agendamento 
ou por demanda espontânea, em caso de Pronto Atendimento;
- Zelar pelo uso correto dos materiais utilizados;
- Orientar pacientes, familiares profissionais e eventuais órgãos;
- Realizar perícias e procedimentos administrativos relativos a área médica;
- Implementar ações para promoção da saúde.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 2151/2013: 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 2334, a PORTARIA N.º 2069/2013 que nomeou  o (a) Sr(a). DORACI TAKAMI 
GOMES DA SILVA, portador (a) do RG n.º 91452260, classificação 74° lugar, no cargo efetivo de 
“ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA”, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA 
EM 18/12/2013.

PORTARIA Nº 2152/2013: 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 2334, a PORTARIA N.º 1914/2013 que nomeou  o (a) Sr(a). LEONILDO DE 
OLIVEIRA, portador (a) do RG n.º 273003756, classificação 01° lugar, no cargo efetivo de “TÉCNICO 
EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - OPERADOR DE MÁQUINAS”, EM 
RAZÃO DE DESISTÊNCIA EM 19/12/2013.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) 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 2153/2013: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - OPERADOR DE MÁQUINAS, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2334 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) RAFAEL AUGUSTO FARIA DA 
COSTA portador do RG 40652869-X, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 06° lugar, 
no concurso público para TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - 
OPERADOR DE MÁQUINAS, edital nº 07/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 23/12/2013 ÀS 08h30min.

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. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/
consultapublica.asp

A Comissão Examinadora do Concurso Público realizado para provimento do cargo efetivo de AGENTE 
EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – MOTORISTA informa as decisões 
proferidas nos Recursos Administrativos interpostos:
E-Doc nº 82.940/2013 – INDEFERIDO
E-Doc nº 84.254/2013 – INDEFERIDO 
Os candidatos Recorrentes ficam CONVOCADOS para tomar ciência no Departamento de Recursos 
Humanos – Secretaria Municipal de Administração, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila 
Noemy, 2º andar – Bauru/SP da fundamentação das decisões proferidas nos Recursos Administrativos 
interpostos. 

Bauru/SP, 21de novembro de 2.013.

Comissão Examinadora
Portaria nº 1.163/2.013

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EM 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – MOTORISTA (Prova Prática realizada em 
06/12/2013).
Classif. Inscr. Nome   CPF Pontos Fase 1 Pontos Fase 2 Total
1º 0007900079 MARIO RUBENS 
  GOMES JUNIOR  290.320.358-00 36,25 45,00 81,25
2º 0007900011 ALVARO ALVES DE LIMA 
  JUNIOR  834.851.558-53 38,75 42,50 81,25
3º 0007900136 ADRIANO BRUNO 
  DA CRUZ REQUENA  290.742.718-04 30,00 49,00 79,00
4º 0007900194 DANIEL SANCHES DONATO  214.965.198-09 37,50 39,50 77,00
5º 0007900234 JOSE NICOLA CARDOSO DE 
  ARAUJO  058.533.088-31 32,50 44,00 76,50
6º 0007900020 JOSYANE APARECIDA 
  PLANA BARBOSA  315.179.698-24 31,25 44,00 75,25
7º 0007900868 FRANCISCO CARELI NETO  329.726.198-62 30,00 44,50 74,50
8º 0007900170 ANTONIO MARCOS MUNHOZ  141.358.558-22 30,00 42,00 72,00
9º 0007900777 ROSILENY SEBASTIAO 
  FERREIRA  305.544.168-08 33,75 38,00 71,75
10º 0007900384 LUIS FERNANDO CORDEIRO 
  AZEVEDO  302.679.548-83 30,00 41,00 71,00
11º 0007900827 NIVALDO APARECIDO DA 
  SILVA ALVES  373.566.098-35 33,75 37,00 70,75
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12º 0007900606 EDENILSON DO 
  NASCIMENTO TASSONE  254.309.588-83 33,75 36,50 70,25
13º 0007900122 MARIA INEZ DE SOUSA  301.538.268-35 37,50 32,00 69,50
14º 0007900184 ALAN ROGERIO 
  NOGUEIRA GOBI  219.014.898-76 30,00 38,50 68,50
15º 0007900215 ANTONIO AUGUSTO 
  RODRIGUES  709.051.268-15 30,00 36,50 66,50
16º 0007900164 ELISANGELA SILVA 
  OLIVEIRA  290.750.278-69 31,25 34,00 65,25
17º 0007900519 PEDRO FRANCISCO CIRILO  959.603.688-20 30,00 31,00 61,00

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

Bauru/SP, 21 de dezembro de 2013.
A Comissão

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 06/2013

ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO DO 
TRABALHO, 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 Jurídico Único do Servidor Público Municipal 
de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 5.975/10, alterado 
pela lei nº 6.423/13) 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: 
Samir Fued Salmen, Cinthia Maria Ramazzini Remaeh, Bernadete Cavolan Ulson e sob a coordenação 
de Mônica Cristina Pereira Santana e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros 
nomeados através da Portaria nº 1.838/2.013, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 
5.975/10, alterado pela lei nº 6.423/13) e demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais. 
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 11 (onze) de fevereiro de 2.014.   
8. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
após o término da mesma.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. 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) Escolarida-de/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especia-lista 
em Saúde – 

MÉDICO DO 
TRABALHO

02

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

R$ 3.786,34 R$ 265,00 20 horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde Médico da Lei n° 5.975/10
Benefícios²: Vale Compra (R$ 265,00)
*OBS: Conforme Lei nº 6423/2013, art. 19, § 2º, os Especialista em Saúde - MÉDICO DO TRABALHO 
- lotados na Seção de Segurança e Medicina do Trabalho, da Secretaria Municipal da Administração, 
poderão optar por reduzir sua jornada semanal de trabalho em até 10 (dez) horas, percebendo nessas 
circunstâncias remuneração proporcional a redução da jornada (NR).

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da 
Constituição Federal de 1.988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) 
e Decreto Federal nº 86.715/81;
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo 
masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus 
direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os 
documentos comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo 
II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Superior em 
Medicina e Especialização em Medicina do Trabalho (reconhecida pela Fundacentro) 
ou Residência Médica em Medicina do Trabalho, devendo estes serem emitidos por 
estabelecimentos de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão 
competente (MEC), 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 serem 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 EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 9h00 do dia 06 (seis) 
de janeiro de 2.014 às 16h00 do dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2.014, (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 destes 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 DO TRABALHO 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 novo pagamento.

2.6) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de 
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acesso) durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes 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 o Departamento de Recursos 
Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207, das 08h00 às 
18h00.

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) Tal solicitação deverá ser enviada pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 06 (seis) de janeiro de 2.014 a 22 (vinte e 
dois) de janeiro de 2.014.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova 
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 VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail os seguintes 
documentos:

1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – 
Departamento de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, 
CEP: 17.014-900 – Bauru/SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição, acompanhado de cópia autenticada em cartório da certidão 
de nascimento da criança,  bem como do documento de identificação do acompanhante adulto 
(Carteira de Identidade R.G.), até o dia 14 (quatorze) de fevereiro de 2014.
1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão 
de nascimento da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto 
digitalizado (Cédula de Identidade R.G.) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até o dia 14 
(quatorze) de fevereiro de 2014. A candidata deverá informar seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição. 

2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
4. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia autenticada da certidão de nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante. 
5. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
de criança.

CAPÍTULO VII – 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.

2.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o Item 2 deste edital resulte em número 
fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não 
ultrapasse 20% das vagas oferecidas.

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 com deficiência poderá requerer, na forma disciplinada pelo Capítulo VI deste Edital, 

atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de 
que necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/1999 e alterações.
6. 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.

6.1) 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 sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o 
nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo no 
Anexo III.

a) 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 
3.298/1999 e alterações posteriores. 

7. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos (Modelo: Anexo IV), por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 06 (seis) de janeiro de 2.014 a 22 (vinte e dois) de 
janeiro de 2.014.
8. 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.
9. 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.
10. 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. 
11. 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:

11.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
11.2) 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 11.
11.3) 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.
11.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o 
candidato será eliminado do certame.
11.5) 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.

12. 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.
13. 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.
14. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
15. 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.
16. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 25 (vinte e cinco) de janeiro de 2.014. 
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 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br.  

CAPÍTULO VIII – 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 
efetuado 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 no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado 
na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 06 (seis) janeiro 
à 09 (nove) de janeiro de 2.014 das 9h00 às 16h00, juntamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV, documento hábil 
a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município de 
Bauru/SP.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade 
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do 
setor / área / departamento 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 
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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. As decisões sobre o requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 11 (onze) de janeiro de 2.014. 
9. 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.
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no 
Capítulo IV.

11.1) 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 IX – DA PROVA E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. 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 Ques-
tões Peso Caráter Dura-ção 

da Prova

Especia-lista 
em Saúde –

MÉDICO DO 
TRABALHO

Prova Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90 Eliminatório 03 horas
Língua Portuguesa 10

Legislação 10
Análise de 

Títulos
Apresenta-ção de 

Títulos - 10 Classifi-catório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
DO TRABALHO 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 16 (dezesseis) de fevereiro de 2.014, será composta 
por 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada 
uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo 
considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) 
horas, sendo habilitados nesta fase os candidatos que obtiverem 50% (cinquenta por cento) 
de aproveitamentos.
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, local e horário designados para a realização da Prova Objetiva, 
após o término da mesma;
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos, 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, local e horário estabelecidos no item 
c deste capítulo;
h) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Administração e as respectivas avaliações 
são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 
1.838/2.013. 
i) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de pós-
graduação em nível de Doutorado em Medicina do Trabalho 
ou Saúde Ocupacional, devidamente registrado no órgão 
competente (MEC).

5,0 
pontos

5,0 
pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de pós-
graduação em nível de Mestrado, em Medicina do Trabalho 
ou Saúde Ocupacional, devidamente registrado no órgão 
competente (MEC). 

3,0 
pontos

3,0 
pontos

Pós Graduação
Declaração, Certificado ou Diploma, de curso de Pós 
Graduação  em Medicina do Trabalho ou Saúde Ocupacional, 
devidamente registrado no órgão competente (MEC).

2,0 
pontos

2,0 
pontos

j) 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;
l) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 

(dez) pontos.  
m) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão 
somados ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva.
n) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído 
do Concurso Público, se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na 
obtenção dos Títulos apresentados. 

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da 1.ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru, em 11 (onze) de fevereiro de 2.014.   
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário designados para a realização da Prova 
Objetiva, os quais serão publicados oportunamente no 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. Não serão recebidos Títulos fora da data, local e horário designados para realização da Prova 
Objetiva.
5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
6. 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.

6.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de 
Inscrição. 

7. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
8. O não comparecimento na Prova Objetiva, 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.
9. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada as provas, sem o acompanhamento de 
um fiscal.
10. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
11. 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.
12. 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, relógio digital ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
DO TRABALHO terá caráter eliminatório, atribuindo-se 2,25 (dois e vinte e cinco) pontos a cada 
questão correta. Será considerado aprovado nesta fase aquele que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) de aproveitamento.
2. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
DO TRABALHO terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá a soma do número de acertos do 
candidato na Prova Objetiva e a pontuação obtida na Análise de Títulos.
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. 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.
5. 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.
6. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
7. 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.
8. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
9. 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.
10. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso);
b) maior número de pontos obtidos na Análise de Títulos; 
c) maior número de acertos na área de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 

CAPÍTULO XII – 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 subsequente 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 Inscrição como Deficiente; 
 b) ao indeferimento de Isenção da Taxa de Inscrição;
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 c) às questões das Provas e Gabaritos; 
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 Administração. 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 à 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 1.988.
14. Após a publicação dos gabaritos as provas serão disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de 
Bauru (www.bauru.sp.gov.br). 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site da 
Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).

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

CAPÍTULO XIV – 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, local e horário para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:

a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura 
Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em 
Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.

4. A posse do candidato ficará condicionada: 
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos 
exigidos para investidura no cargo, bem como de outros documentos julgados 
necessários;
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter 
eliminatório;
e) a não registrar antecedentes criminais;
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1.838/2.013.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO DO TRABALHO
Realizar perícias e exames médicos gerais. Realizar exames médicos admissionais, periódicos, demissões, 
análise de gozo de licença saúde, tratamento de pessoas da família, exames para comprovação de 
deficiência física ou licença maternidade. Realizar demais exames solicitados pela Administração Pública. 
Realizar perícia médica em filho de servidor para averiguar condições para recebimento de ajuda de custo. 
Programar e auxiliar em atividades de prevenção/promoção da saúde do trabalhador. Elaborar, planejar 
e executar programas de controle médico da saúde ocupacional, prevenção de doenças, acidentes de 

trabalho.  Repassar seus conhecimentos na área para demais profissionais envolvidos.  Comunicar-se e 
assessorar a CIPA.  Assessorar a Equipe Técnica de Engenharia e Segurança e demais setores vinculados ao 
Departamento, nas questões concernentes à saúde e segurança ocupacional. Elaborar documentos médicos. 
Fazer uso de sistemas informatizados para inclusão, exclusão e gerenciamento de prontuários médicos 
dos servidores. Emitir laudos periciais.  Elaborar relatórios, emitir pareceres e declarações, de ofício ou 
sempre que solicitado. Fornecer atestados quando o paciente foi/será impossibilitado de trabalhar.  Atestar 
necessidade de relocação do servidor devido ao quadro de saúde apresentado.  Atestar possibilidade de o 
servidor voltar ao trabalho ou continuação do afastamento. Zelar pelo uso correto dos materiais utilizados. 
Solicitar materiais, quando necessário.  Atentar-se para o processo de higienização dos materiais utilizados. 
Zelar pelo uso adequado dos equipamentos médicos 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 que 
o paciente faça uso, seus efeitos, posologia, reações adversas, etc. Indicar possibilidades de tratamento, 
aconselhando o mais adequado para o caso.  Notificar a vigilância sanitária diante de casos de doenças 
infectocontagiosas, mediante contaminação por alimentos ou demais produtos que possam se alastrar para 
população local ou municipal. Realizar encaminhamentos. Encaminhar casos para Funprev.  Encaminhar 
casos para o INSS.  Realizar encaminhamentos de exames para profissionais da área médica ou de outras 
áreas.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO DO TRABALHO

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Bibliografia
1. GONÇALVES, E.A. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO em 1200 PERGUNTAS E 
RESPOSTAS. 3ª Ed. Ampliada, Revistada e Atualizada. São Paulo: Editora LTr, 2000. Cap. II, VII, 
VIII, X, IX e XVIII.
2. MENDES, R. PATOLOGIA do TRABALHO – Atualizada e Ampliada. 2ª Edição. Editora Atheneu. 
Volume 1, 2003. Parte II, Cap.8 e16 e Volume 2, Parte III, cap. 36.

LINGUA PORTUGUESA
1. Interpretação textual; 
2. Coerência e Coesão; 
3. Pontuação; 
4. Concordância Verbal; 
5. Concordância Nominal; 
6. Regência Verbal; 
7. Regência Nominal; 
8. Ortografia; 
9. Emprego de pronomes: relativos e demonstrativos; 
10. Semântica (sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, sentido próprio e sentido 
figurado, denotação e conotação).
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição Federal: Princípios Fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais: dos direitos e 
deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais. Da Administração Pública: disposições gerais; dos 
servidores públicos. Da Ordem Social: da seguridade social.
Disponível em: http://www2.planalto.gov.br/presidencia/legislacao
2. Lei Municipal nº 1.574/71 – Estatuto dos Servidores Públicos de Bauru: Das disposições preliminares 
(artigos 1º a 10). Da reintegração (artigos 24 a 26). Da reversão (artigos 27 e 28). Do aproveitamento 
(artigos 29 e 30). Da readmissão (artigos 31 e 32). Da readaptação (artigos 33 e 34). Da posse (artigos 35 
a 43). Das licenças: Da licença para tratar de interesses particulares (artigos 175 a 177); Da licença Prêmio 
(artigos 182 a 188).
Disponível em:
 http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf
3. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego: NR-5; NR-6; NR-7; NR-9; NR-15; 
NR-17. Disponível em: http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm
4. Código de Ética Médica – Resolução CFM nº 1.931/2009. Disponível em: http://portal.cfm.org.br/
5. Código de Processo Ético-Profissional – Resolução CFM nº 2.023/2013. 
Disponíveis em: http://portal.cfm.org.br/

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 n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo 
artigo 70, do Decreto n. 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
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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 frequências 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 REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO COMO DEFICIENTE 

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__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2.014
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
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_______________, 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 2014.
             __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
10/12/2013 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/12/2013 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
04/01/2014 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
06/01/2014 Abertura Inscrições
22/01/2014 Encerramento Inscrições
11/02/2014 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
13/02/2014 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
15/02/2014 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
16/02/2014 Previsão da Realização Prova Objetiva
18/02/2014 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 10 de dezembro 2013.
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 07 /2013
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, 
para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO – PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, 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 Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores 
da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 5.975/10, alterada pela Lei Municipal n° 
6.423/13) 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: 
Kelton Augusto Pontara da Costa, Miguel José das Neves, Adriana Érica Venturini, Marco Antonio 
Modesto, Andrea Belli Floriano e Donizete do Carmo dos Santos, sob a coordenação de Mariana Félix 
Bueno Belone e Walquiria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados através da Portaria 
nº 1.835/2.013, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 
5.975/10, alterada pela Lei Municipal n° 6.423/13) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores 
Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 11 (onze) de fevereiro de 2.014.
8. A data, local e horário de realização da Prova Prática e Análise dos Títulos serão divulgados 
oportunamente nos respectivos Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Município de 
Bauru.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. 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 Escolaridade/
PréRequisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialis-ta 
em Gestão de 
Tecnologia de 
Informação –

PROGRAMADOR 
DE SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO

01

Conclu-são do Ensino 
Superior em Ciências 

da Computação ou 
áreas afins.

R$ 2.366,46 R$ 265,00 40 horas / 
sema-nais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1/Grade dos Especialistas Técnicos (Lei n° 5.975/10), alterada pela 
Lei n° 6.423/ 13.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 265,00) 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da 
Constituição Federal de 1.988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) 
e Decreto Federal nº 86.715/81;

a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo 
masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus 
direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os 
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documentos comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo 
II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Superior em 
Ciências da Computação ou áreas afins, devendo este ser emitido por estabelecimento 
de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente - MEC) 
e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIV, 
Item 4 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
devendo estas serem 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 EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 9h00 do dia 06 (seis) 
de janeiro de 2.014 às 16h00 do dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2.014, (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 destes 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 GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – PROGRAMADOR DE 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 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 novo pagamento.

 2.6) Efetivação 
da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) durante os 
05 (cinco) dias úteis subsequentes 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 o Departamento de Recursos 
Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207, das 08h00 às 
18h00.  

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) Tal solicitação deverá ser enviada pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 06 (seis) de janeiro de 2.014 a 22 (vinte e 
dois) de janeiro de 2.014.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova 
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 VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail os seguintes 
documentos:

1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – 
Departamento de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, 
CEP: 17.014-900 – Bauru/SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição, acompanhado de cópia autenticada em cartório da certidão 
de nascimento da criança,  bem como do documento de identificação do acompanhante adulto 
(Carteira de Identidade R.G.), até o dia 14 (quatorze) de fevereiro de 2014.
1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão 
de nascimento da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto 
digitalizado (Cédula de Identidade R.G.) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até o dia 14 
(quatorze) de fevereiro de 2014. A candidata deverá informar seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição. 

2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
4. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia autenticada da certidão de nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante. 
5. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
de criança.

CAPÍTULO VII – 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.
 2.1) Caso a aplicação do percentual de que trata o Item 2 deste edital resulte em número 

fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não 
ultrapasse 20% das vagas oferecidas.

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 com deficiência poderá requerer, na forma disciplinada pelo Capítulo VI deste Edital, 
atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de 
que necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/1999 e alterações.
6. 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.

6.1) 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 sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o 
nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo no 
Anexo III. 

a) 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 
3.298/1999 e alterações posteriores. 
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7. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos (Modelo: Anexo IV), por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 06 (seis) de janeiro de 2.014 a 22 (vinte e dois) de 
janeiro de 2.014.
8. 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.
9. 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.
10. 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. 
11. 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:

11.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
11.2) 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 11.
11.3) 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.
11.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o 
candidato será eliminado do certame.
11.5) 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.

12. 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.
13. 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.
14. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
15. 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.
16. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 25 (vinte e cinco) de janeiro de 2.014.
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 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br.  

CAPÍTULO VIII – 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 
efetuado 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 no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado 
na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 06 (seis) de 
janeiro à 09 (nove) de  janeiro de 2.014 das 9h00 às 16h00, juntamente com a cópia do Pré-comprovante 
de inscrição, devidamente preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV, documento hábil 
a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município de 
Bauru/SP.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade 
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do 
setor / área / departamento 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. As decisões sobre o requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 11 (onze) de janeiro de 2.014.
9. 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. 
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no 
Capítulo IV.

11.1) 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 IX – DA PROVA E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. 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 Gestão de 
Tecnologia de 
Informação –

PROGRAMADOR 
DE SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos Específicos 20

50 Eliminatório 03 horas
Língua Portuguesa 10

Matemática 14

Legislação Municipal 06

Prova 
Prática

Buscará aferir a habilida-
de do candida-to na 
prática de programação 
e conhecimentos de 
computação, constru-ção de 
algo-rítmos e configuração 
de computadores e redes.

- 40 Eliminatório -

Análise de 
Títulos Entrega de Títulos - 10 Classificatório - 

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Gestão de Tecnologia 
de Informação – PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO será composto por Prova 
Objetiva, Prova Prática e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:

2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório, valendo 50 
(cinquenta) pontos, prevista para realizar-se no dia 16 (dezesseis) de fevereiro de 2.014, 
será composta por 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do 
Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração 
de 03 (três) horas, sendo habilitados nesta fase os candidatos que obtiverem 60% (sessenta 
por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Prova Prática: A Prova Prática, de caráter eliminatório, valendo 40 (quarenta) 
pontos, buscará aferir a habilidade do candidato na prática de programação e conhecimentos de 
computação, construção de algorítmos e configuração de computadores e redes. Serão habilitados 
nesta fase os candidatos que obtiverem 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.3) 3ª 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 e Prova Prática.
c) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos 
deverão acompanhar a data, local e horário oportunamente publicados no 
Diário Oficial do Município de Bauru.
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos, 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, local e horário oportunamente 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru.
h) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Administração e as respectivas avaliações 
são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 
1.835/2.013. 
i) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

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

5,0 
pontos

5,0 
pontos

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

3.0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma, devidamente registrado, 
de curso de especialização em nível de pós graduação latu 
senso, com carga horária mínima de 360 horas-aula na área de 
computação.

2,0 
pontos

2,0 
pontos

j) 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 2.3;
l) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 
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(dez) pontos.  
m) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão 
somados ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva e Prova Prática .
n) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído 
do Concurso Público, se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na 
obtenção dos Títulos apresentados. 

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru, em 11 (onze) de fevereiro de 2.014.   
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase - Prova Prática serão publicados oportunamente no 
Edital de Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru. 
3. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário publicados oportunamente no Diário 
Oficial do Município de Bauru.
4. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva e Prova Prática, nas respectivas datas, 
locais e horários constantes nos respectivos Editais de Convocação publicados no Diário Oficial de Bauru.
5. Não serão recebidos Títulos fora da data, local e horário oportunamente publicados no Diário 
Oficial do Município de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das Provas Objetiva 
e Prática.
7. 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.

7.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de 
Inscrição. 

8. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
9. 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.
10. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada as provas, sem o acompanhamento 
de um fiscal.
11. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
12. 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.
13. 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, relógio digital ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Gestão de Tecnologia 
de Informação – PROGRAMADOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO terá caráter eliminatório, 
atribuindo-se 1,0 (um) ponto a cada questão correta. Será considerado aprovado nesta fase aquele que 
obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. A 2ª Fase – Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Gestão de Tecnologia 
de Informação – PROGRAMADOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO terá caráter Eliminatório. 
A nota final corresponderá a soma do número de acertos do candidato na Prova Objetiva e a pontuação 
obtida na Prova Prática. Será considerado aprovado nesta fase aquele que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
3. A 3ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Gestão de 
Tecnologia de Informação – PROGRAMADOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO terá caráter 
Classificatório. A nota final corresponderá a soma do número de acertos do candidato na Prova Objetiva, 
Prova Prática e a pontuação obtida na Análise de Títulos. 
4. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
5. 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.
6. Os resultados da Prova Objetiva, Prova Prática e Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
7. 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.
8. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
9. 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.
10. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso);
b) maior número de pontos obtidos na Prova Prática; 
c) maior número de pontos obtidos na Análise de Títulos; 

CAPÍTULO XII – 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 subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no 
site www.bauru.sp.gov.br (Modelo: Anexo V).

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 Inscrição como Deficiente; 
 b) ao indeferimento de Isenção da Taxa de Inscrição;
 c) às questões das Provas e Gabaritos; 
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 Administração. 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 à 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 1.988.
14. Após a publicação dos gabaritos as provas serão disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de 
Bauru (www.bauru.sp.gov.br). 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site da 
Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).

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

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:

a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura 
Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em 
Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.

4. A posse do candidato ficará condicionada: 
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos 
exigidos para investidura no cargo, bem como de outros documentos julgados 
necessários;
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter 
eliminatório;
e) a não registrar antecedentes criminais;
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1.835/2.013.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – PROGRAMADOR DE 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO
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Projetar e implantar sistemas e aplicações. Planejar etapas e ações de trabalho; Desenvolver programas e 
interface gráfica, com base nas definições estabelecidas pelo Analista de Sistemas; Codificar programas; 
Compilar programas; Testar programas; Montar estrutura de banco de dados; Prover sistemas de rotinas 
de segurança; Gerar aplicativos para instalação e gerenciamento de sistemas; Documentar sistemas e 
aplicações Realizar manutenção de sistemas e aplicações; Atualizar informações gráficas e textuais; 
Atualizar documentações de sistemas e aplicações; Converter sistemas e aplicações para outras linguagens 
ou plataformas; Fornecer suporte técnico; Alterar sistemas e aplicações; Alterar estrutura de armazenamento 
de dados; Monitorar desempenho e performance de sistemas e aplicações; Selecionar recursos de trabalho; 
Selecionar metodologias de desenvolvimento de sistemas; Selecionar linguagem de programação; 
Selecionar ferramentas de desenvolvimento; Definir critérios ergonômicos de navegação em sistemas e 
aplicações.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – PROGRAMADOR DE 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Conceitos básicos de linguagens de programação. Visão geral de linguagens. Paradigmas de linguagens 
de programação. Implementação de algoritmos por meio de uma linguagem de programação. 
2. Princípios e noções de engenharia de software.
3. Tipos de dados, conversão entre sistemas numéricos, manipulação de cadeias de caracteres e uso de 
expressões regulares.
4. Procedures e functions com passagem de parâmetro.
5. Estruturas de dados: vetores e matrizes. Estruturas de repetição. Estruturas condicionais e operadores 
lógicos.
6. Sistemas de banco de dados: noções de restrição, integridade e segurança.
7. Tipos de dados e operadores em SQL, comandos básicos SQL, junções, funções, gatilhos e procedimentos.
8. Fundamentos sobre VPN – Virtual Private Network.
9. Sistemas de arquivos de sistemas operacionais Windows e Linux.
10. Conceito e tipos de backup.
11. Logs de eventos como medida de segurança em redes de computadores.
12. Fundamentos e aplicações sobre Active Diretory para servidores Windows.
13. Arquitetura, endereçamento, funcionamento e cabeçalho do Protocolo de Internet.
14. Fundamentos aplicações sobre o Protocolo Ethernet.
15. Protocolos de e-mail.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação e Compreensão dos diversos gêneros textuais. 
2. Questões gerais sobre morfologia.
3. Análise sintática (período simples / período composto/ Verbos de Ligação/ Transitivo/ Intransitivo/ 
4. Objeto Direto/Objeto Indireto).
5. Conhecimento sobre o uso de Pontuação (ponto e vírgula, ponto final, vírgula, dois pontos, travessão, 
ponto de interrogação e ponto de exclamação).
6. Regência Nominal e Regência Verbal – Concordância Nominal e Concordância Verbal.
7. Conjugação Verbal – Conhecimento dos tempos e pessoas dos verbos.
8. Acentuação – Crase.
9. Figuras de linguagem.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA
1. Sistemas de numeração. Números Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais e Reais (conceito, operações, 
ordenação, comparação). 
2. Cálculo Algébrico: fatoração, expressões algébricas, valor numérico, produtos notáveis, simplificação 
de frações algébricas. 
3. Determinação de conjuntos. Relações de pertinência e inclusão. Igualdade e partição de conjuntos. 
Operações com conjuntos (união, intersecção, diferença e complementar). 
4. Produto Cartesiano e Relações binárias. 
5. Funções: a noção de função; a função como relação entre duas grandezas; tabelas e gráficos para 
tratamento da informação. Domínio e Imagem de uma função. 
6. Principais funções matemáticas: conceito e gráficos. Zeros ou raízes de funções. Análise de gráficos de 
funções. 
7. Problemas práticos envolvendo o conceito de Progressão Aritmética e Geométrica. 
8. Análise combinatória: princípio fundamental de contagem; arranjos, permutações e combinações. 
9. Noções de Estatística e Probabilidade. Gráficos e tabelas para tratamento da informação. Possibilidades 
e chances. 
10. Entendimento de estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos. Sentenças e 
proposições. Uso dos conectivos lógicos. Operações Lógicas (negação, conjunção, disjunção, implicação, 
bicondicional). 
11. Tabelas Verdade. 
12. Equivalência de proposições. 
13. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, matemático e 
sequencial. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma 
válida, à conclusões determinadas. 
14. Álgebra das Matrizes: definição e operações envolvendo Matrizes, Determinantes, Sistemas Lineares, 
Binômio de Newton.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1. Lei nº 4830 de 17 de maio de 2002, atualizada até 29/11/2.013. Disponível em: 
http://www.funprevbauru.com.br/funprev/upload/conteudo/Lei%20n_%204830-02.pdf
2. Lei nº 6.423, de 17 de outubro de 2.013, atualizada até 29/11/2.013. Disponível em: http://www.bauru.

sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei6423.pdf
3. Decreto nº 11.627, de 12 de agosto de 2.011, atualizada até 29/11/2.013. Disponível em:
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec11627.pdf 
4. Decreto nº 11.852, de 18 de maio de 2.012, atualizada até 29/11/2.013. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec11852.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 ________________,inscrito sob número ____________________
no concurso público para o cargo de ____________________________________________ é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com 
redação dada pelo artigo 70, do Decreto n. 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 frequências 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 REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO COMO DEFICIENTE 

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__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2.014
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
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  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_______________, 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 2014.
              __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
10/12/2013 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/12/2013 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
04/01/2014 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
06/01/2014 Abertura Inscrições
22/01/2014 Encerramento Inscrições
11/02/2014 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
13/02/2014 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
15/02/2014 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
16/02/2014 Previsão da Realização Prova Objetiva
18/02/2014 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 10 de dezembro de 2013.
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 08/2013
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para o 
provimento do Cargo Público Efetivo de AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AGENTE 
SOCIAL, 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 Jurídico Único do Servidor Público Municipal 
de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 5.975/10) e demais 
disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Rosemeire Magali Cornelio, Rosa Maria Otuka Barbosa Pereira, Tamara de Souza Brandão 
Guaraldo, Andrea Belli Floriano e Deborah Sesquini de Oliveira, sob a coordenação de Karina Osti 
e Mariana Félix Bueno Belone, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 1.836/2.013, 
obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 
5.975/10) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 11 (onze) de fevereiro de 2.014.
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Agente Esportivo 
Cultural e Social – 

AGENTE SOCIAL
01 Conclusão do Ensino Médio R$ 999,83 R$ 463,00 40 horas / 

semanais R$ 20,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1/Grade dos Agentes (Lei n° 5.975/10)
Benefícios²: Vale Compra (R$ 265,00) + Vale Refeição (R$ 198,00)

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da 
Constituição Federal de 1.988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) 
e Decreto Federal nº 86.715/81;

a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo 
masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus 
direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os 
documentos comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo 
II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, devendo 
este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente 
registrado no órgão competente – MEC) e os documentos necessários à investidura 
do cargo indicados no Capítulo XIV, Item 4 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
devendo estas serem 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 EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 9h00 do dia 06 (seis) 
de janeiro 2.014 às 16h00 do dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2.014, (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 destes 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: AGENTE 
ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AGENTE SOCIAL 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$ 
20,00 (vinte 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 
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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 novo pagamento.

2.6) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de 
acesso) durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes 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 o Departamento de Recursos 
Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207, das 08h00 ás 
18h00.  

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) Tal solicitação deverá ser enviada pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 06 (seis) de janeiro de 2.014 a 22 (vinte e 
dois) de janeiro de 2.014.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova 
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 VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail os seguintes 
documentos:

1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – 
Departamento de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, 
CEP: 17.014-900 – Bauru/SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição, acompanhado de cópia autenticada em cartório da certidão 
de nascimento da criança,  bem como do documento de identificação do acompanhante adulto 
(Carteira de Identidade R.G.), até o dia 14 (quatorze) de fevereiro de 2014.
1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão 
de nascimento da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto 
digitalizado (Cédula de Identidade R.G.) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até o dia 14 
(quatorze) de fevereiro de 2013. A candidata deverá informar seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição. 

2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
4. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia autenticada da certidão de nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante. 
5. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
de criança.

CAPÍTULO VII – 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.
 2.1) Caso a aplicação do percentual de que trata o Item 2 deste edital resulte em número 

fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não 
ultrapasse 20% das vagas oferecidas.

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 com deficiência poderá requerer, na forma disciplinada pelo Capítulo VI deste Edital, 
atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de 
que necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/1999 e alterações.
6. 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.

6.1) 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 sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o 
nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo no 
Anexo III. 

a) 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 
3.298/1999 e alterações posteriores. 

7. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos (Modelo: Anexo IV), por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 06 (seis) de janeiro de 2.014 a 22 (vinte e dois) de 
janeiro de 2.014.
8. 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.
9. 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.
10. 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. 
11. 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:

11.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
11.2) 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 11.
11.3) 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.
11.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o 
candidato será eliminado do certame.
11.5) 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.

12. 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.
13. 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.
14. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
15. 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.
16. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 25 (vinte e cinco) de janeiro de 2.014.
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 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br.  

CAPÍTULO VIII – 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 
efetuado 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 no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado 
na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 06 (seis) de 
janeiro à 09 (nove) de janeiro de 2.014 das 9h00 às 16h00, juntamente com a cópia do Pré-comprovante 
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de inscrição, devidamente preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV, documento hábil 
a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município de 
Bauru/SP.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade 
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do 
setor / área / departamento 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. As decisões sobre o requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 11 (onze) de janeiro de 2.014.
9. 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. 
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no 
Capítulo IV.

11.1) 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 IX – DA PROVA E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Provas Nº Questões Peso Caráter Duração da 
Prova

Agente Esportivo, 
Cultural e Social - 

AGENTE SOCIAL
Prova Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 16

100 Eliminatório 03 horasLíngua Portuguesa 10
Atualidades 08

Legislação Municipal 06

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente Esportivo, Cultural e Social – 
AGENTE SOCIAL será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:

2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, 
valendo 100 (cem) pontos, prevista para realizar-se no dia 16 (dezesseis) de fevereiro de 2.014, 
será composta por 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do 
Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração 
de 03 (três) horas.

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru, em 11 (onze) de fevereiro de 2.014.   
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
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 Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva,  com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido 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.

4.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de 
Inscrição. 

5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada as provas, sem o acompanhamento de 
um fiscal.
8. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
09. 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.
10. 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, relógio digital ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Agente Esportivo, Cultural e Social 
– AGENTE SOCIAL terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois pontos e meio) 
a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por 
cento) de aproveitamento.

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. O resultado da Prova Objetiva, será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
5. 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.
6. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
7. 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.
8. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso);
b) maior número de acertos obtido nas questões de conhecimentos específicos.
c) maior número de acertos obtido nas questões de língua portuguesa.

CAPÍTULO XII – 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 subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no 
site www.bauru.sp.gov.br (Modelo: Anexo V).

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 Inscrição como Deficiente; 
 b) ao indeferimento de Isenção da Taxa de Inscrição;
 c) às questões das Provas e Gabaritos; 
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 Administração. 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 à 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 1.988.
14. Após a publicação dos gabaritos as provas serão disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de 
Bauru (www.bauru.sp.gov.br). 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site da 
Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).

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

CAPÍTULO XIV – 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 
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exigidos para investidura no cargo, bem como de outros documentos julgados 
necessários;
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter 
eliminatório;
e) a não registrar antecedentes criminais;
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1.836/2.013.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AGENTE SOCIAL 
Desenvolver atividades sócio educativas e busca pró-ativa a indivíduos e famílias em situação de 
vulnerabilidade e risco social. Participar do planejamento e elaboração das ações coletivas e individuais; 
Ter habilidade no desenvolvimento das atividades sócio educativas aos usuários dos serviços prestados;
Aprimorar seus conhecimentos através das demandas apresentadas, visando a melhoria da qualidade 
dos serviços prestados; Manter informado os coordenadores dos serviços sobre as situações relatadas 
e vivenciadas pelos usuários dos serviços; Realizar busca pró-ativa a indivíduos e famílias em situação 
de vulnerabilidade e risco social; Desenvolver atividades sócio educativas de apoio, acolhida, reflexão 
e participação que visem o fortalecimento familiar e convivência comunitária; Elaborar documentos 
inerentes ao serviço que realiza, sempre que solicitado. Eventualmente auxilia em outras atividades afins

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AGENTE SOCIAL

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Decreto nº 3.298/99. Atualizado até 29/11/2013. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm
2. Lei Federal nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) - Título I e Título II. Atualizada até 29/11/2013. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
3. Lei Federal nº 12.594/12 (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE) – Título I. 
Atualizada até 29/11/2013. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm
4. Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Atualizada até 29/11/2013.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
5. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome Secretaria Nacional de Assistência Social. Atualizada até 29/11/2013.
Disponível em: http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-
snas/livros/tipificacao-nacional-de-servicos-socioassistenciais/tipificacao-nacional-dos-servicos-
socioassistenciais
6. Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC) – Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de Assistência Social. p. 23 – 68. Atualizada até 29/11/2013.
Disponível em: http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-snas/
livros/plano-nacional-de-convivencia-familiar-e-comunitaria-2013-pncfc/plano-nacional-de-convivencia-
familiar-e-comunitaria-2013-pncfc
7. Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004).  Norma Operacional Básica NOB/SUAS – 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Secretaria Nacional de Assistência Social – p. 
32 – 58. Atualizada até 29/11/2013.
Disponível em: http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-snas/
cadernos/politica-nacional-de-assistencia-social-2013-pnas-2004-e-norma-operacional-basica-de-servico-
social-2013-nobsuas
 
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Compreensão de texto.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
4. Uso do verbo.
5. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto).
6. Concordância nominal e verbal.
7. Período Simples e Período Composto.
8. Pontuação.
9. Vocabulário.
10.Gêneros Textuais.
Obs. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

ATUALIDADES
1. Acontecimentos de caráter social, econômico, político e cultural que foram destaque no Brasil e no 
mundo em 2013.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1. Lei nº 4830 de 17 de maio de 2002, atualizada até 29/11/2.013. Disponível em: 
http://www.funprevbauru.com.br/funprev/upload/conteudo/Lei%20n_%204830-02.pdf
2. Lei nº 6.423, de 17 de outubro de 2.013, atualizada até 29/11/2.013. Disponível em: http://www.bauru.
sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei6423.pdf
3. Decreto nº 11.627, de 12 de agosto de 2.011, atualizada até 29/11/2.013. Disponível em:
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec11627.pdf 
4. Decreto nº 11.852, de 18 de maio de 2.012, atualizada até 29/11/2.013. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec11852.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 ________________,inscrito sob número ____________________
no concurso público para o cargo de ____________________________________________ é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com 
redação dada pelo artigo 70, do Decreto n. 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 frequências 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 REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO COMO DEFICIENTE 

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__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2.014
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
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ANEXO V
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_______________, 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 2014.
             __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
10/12/2013 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/12/2013 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
04/01/2014 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
06/01/2014 Abertura Inscrições
22/01/2014 Encerramento Inscrições
11/02/2014 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
13/02/2014 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
15/02/2014 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
16/02/2014 Previsão da Realização Prova Objetiva
18/02/2014 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 10 de dezembro de 2013.
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 09/2013
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei 
Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na modalidade 
“Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para o provimento 
do Cargo Público Efetivo de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE 
– ELETRICISTA INSTALADOR, 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 Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), 
pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração 
(Lei Municipal nº 5.975/10) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Erivelto Brito Barbosa, Jair Hilario Zorzi Junior, Maria Aline Lemos Silva Thobias, Audrey do 
Nascimento Sabbatini Martins e José Roberto Anselmo, sob a coordenação de Karina Osti e Mônica 
Cristina Pereira Santana, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 1.837/2.013, 
obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 
5.975/10) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 11 (onze) de fevereiro de 2.014.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Prática serão divulgados oportunamente no respectivo 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Município de Bauru.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. 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 Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Técnico em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte – 

ELETRICISTA 
INSTALADOR

01

Conclusão do Ensino Médio 
e Curso  Profissiona-lizante 
na área ou Curso Técnico 

na área

R$ 1.419,88 R$ 463,00 40 horas / 
semanais R$ 20,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1/Grade dos Técnicos (Lei n° 5.975/10).
Benefícios²: Vale Compra (R$ 265,00) + Vale Refeição (R$ 198,00)

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da 
Constituição Federal de 1.988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) 
e Decreto Federal nº 86.715/81;

a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo 
masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus 
direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os 
documentos comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo 
II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio e Curso 
Profissionalizante (carga horária mínima de 120 horas) na área ou Curso Técnico 
na área, devendo estes serem emitidos por estabelecimento de Ensino Oficial ou 
Particular, devidamente registrado no órgão competente – MEC) e os documentos 
necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIV, Item 4 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
devendo estas serem 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 EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 9h00 do dia 06 (seis) 
de janeiro de 2.014 às 16h00 do dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2.014, (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 destes 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: TÉCNICO EM 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – ELETRICISTA INSTALADOR 
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”.
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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$ 
20,00 (vinte 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 novo pagamento.

2.6) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de 
acesso) durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes 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 o Departamento de Recursos 
Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207, das 08h00 as 
18h00.  

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) Tal solicitação deverá ser enviada pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 06 (seis) de janeiro 2.014 a 22 (vinte e dois) 
de janeiro de 2.014.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova 
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 VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail os seguintes 
documentos:

1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – 
Departamento de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, 
CEP: 17.014-900 – Bauru/SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição, acompanhado de cópia autenticada em cartório da certidão 
de nascimento da criança,  bem como do documento de identificação do acompanhante adulto 
(Carteira de Identidade R.G.), até o dia 14 (quatorze) de fevereiro de 2014.
1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão 
de nascimento da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto 
digitalizado (Cédula de Identidade R.G.) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até o dia 14 
(quatorze) de fevereiro de 2014. A candidata deverá informar seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição. 

2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
4. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia autenticada da certidão de nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante. 
5. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
de criança.

CAPÍTULO VII – 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.
 2.1) Caso a aplicação do percentual de que trata o Item 2 deste edital resulte em número 

fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não 
ultrapasse 20% das vagas oferecidas.

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 com deficiência poderá requerer, na forma disciplinada pelo Capítulo VI deste Edital, 
atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de 
que necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/1999 e alterações.
6. 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.

6.1) 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 sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o 
nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo no 
Anexo III. 

a) 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 
3.298/1999 e alterações posteriores. 

7. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos (Modelo: Anexo IV), por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 06 (seis) de janeiro de 2.014 a 22 (vinte e dois) de 
janeiro de 2.014.
8. 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.
9. 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.
10. 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. 
11. 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:

11.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
11.2) 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 11.
11.3) 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.
11.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o 
candidato será eliminado do certame.
11.5) 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.

12. 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.
13. 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.
14. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
15. 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.
16. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 25 (vinte e cinco) de janeiro de 2.014.
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 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br.  

CAPÍTULO VIII – 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 
efetuado nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
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3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos 
deverão apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado 
na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 06 (seis) de 
janeiro à 09 (nove) de janeiro de 2.014 das 9h00 às 16h00, juntamente com a cópia do Pré-comprovante 
de inscrição, devidamente preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV, documento hábil 
a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município de 
Bauru/SP.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade 
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do 
setor / área / departamento 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. As decisões sobre o requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 11 (onze) de janeiro de 2.014.
9. 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. 
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no 
Capítulo IV.

11.1) 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 IX – DA PROVA E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Provas Nº Questões Peso Caráter Duração da 
Prova

Técnico em 
Manutenção, 
Conservação 

e Transporte – 
ELETRICISTA 
INSTALADOR

Prova 
Objetiva

Conhecimentos Específicos 16

50 Eliminatório 03 horasLíngua Portuguesa 08
Matemática 10
Legislação 06

Prova 
Prática

Buscará aferir a habilidade 
do candidato em identificar 
e aplicar materiais e 
componentes da instalação 
elétrica; identificar modelos 
de cabos e conectores de 
rede lógica (computadores) e 
utilizar EPI´s no exercício das 
atividades. 

- 50 Eliminatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Manutenção, Conservação 
e Transporte – ELETRICISTA INSTALADOR será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, nos 
termos abaixo descritos:

2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório, valendo 50 
(cinquenta) pontos, prevista para realizar-se no dia 16 (dezesseis) de fevereiro de 2.014, 
será composta por 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do 
Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração 
de 03 (três) horas, sendo habilitados nesta fase os candidatos que obtiverem 60% (sessenta 
por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase – Prova Prática: A Prova Prática, de caráter eliminatório, valendo 50 (cinquenta) 
pontos, buscará aferir a habilidade do candidato em identificar e aplicar materiais e componentes 
da instalação elétrica; identificar modelos de cabos e conectores de rede lógica (computadores) e 
utilizar EPI´s no exercício das atividades. 

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru, em 11 (onze) de fevereiro de 2.014.   
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Prova Prática serão publicados oportunamente 
no Edital de Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru.
3. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva e Prova Prática, nas respectivas datas, 
locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados no Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva e 
Prova Prática.
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, relógio digital ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Manutenção, Conservação 
e Transporte – ELETRICISTA INSTALADOR terá caráter eliminatório, atribuindo-se 1,25 (um ponto 
e vinte e cinco décimos) a cada questão correta. Será considerado habilitado nesta fase aquele que obtiver, 
no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. A 2ª Fase – Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Manutenção, Conservação 
e Transporte – ELETRICISTA INSTALADOR terá caráter Eliminatório, ficando aprovado no concurso 
público regulado no presente edital, o candidato que obtiver 60% (sessenta por cento) de aproveitamento. 
A nota final corresponderá a soma do número de acertos do candidato na Prova Objetiva e a pontuação 
obtida na Prova Prática.
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. 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.
5. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Prova Prática, 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. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso);
b) maior número de pontos obtidos na Prova Prática;
c) maior número de acertos obtido nas questões de conhecimentos específicos da 
Prova Objetiva.

CAPÍTULO XII – 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 subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no 
site www.bauru.sp.gov.br (Modelo: Anexo V).

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 Inscrição como Deficiente; 
 b) ao indeferimento de Isenção da Taxa de Inscrição;
 c) às questões das Provas e Gabaritos; 
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 Administração. 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 à 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;



21DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 21 DE DEZEMBRO DE 2.013

 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 1.988.
14. Após a publicação dos gabaritos as provas serão disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de 
Bauru (www.bauru.sp.gov.br). 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site da 
Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).

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

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:

a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura 
Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em 
Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.

4. A posse do candidato ficará condicionada: 
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos 
exigidos para investidura no cargo, bem como de outros documentos julgados 
necessários;
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter 
eliminatório;
e) a não registrar antecedentes criminais;
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1.837/2.013.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – ELETRICISTA 
INSTALADOR
Analisar e planejar o serviço a ser executado. Receber rota de serviço. Analisar o tipo de serviço. Analisar 
viabilização técnica no local de realização das tarefas. Determinar os procedimentos e materiais necessários 
para sua realização. Requisitar material caso o serviço for realizado em praças ou avenidas. Informar o 
órgão solicitante qual o tipo e quantidade de material que este deverá solicitar para o serviço (quando não 
for praças e avenidas). Analisar a qualidade e especificação do material a ser utilizado no serviço. Conferir 
se o material fornecido está conforme o solicitado. Separar os equipamentos e materiais que serão utilizados 
no serviço. Interpretar projetos de infraestrutura de  redes lógicas estruturadas. Identificar os pontos de rede 
e rede de energia elétrica existentes no local. Identificar modelos de cabos de rede lógica (computadores) e 
conectores de redes de computador (lógica) e de telefonia. Fiscalizar trabalhos da parte elétrica terceirizada 
pela Prefeitura. Acompanhar a instalação elétrica quando a construção for terceirizada. Realizar, em conjunto 
com o Auxiliar de Eletricista ou Ajudante Geral, a remoção e colocação de postes. Auxiliar a montagem 
de andaime em geral. Notificar órgãos responsáveis caso notar alguma irregularidade. Efetuar testes de 
conexões em cabos de redes de computadores e cabos ópticos (gestão de redes) e rede elétrica. Acompanhar 
execução de serviços de tubulação e instalação de cabos de rede de computadores, rede de telefonia e rede 
de energia elétrica. Realizar serviços elétricos no geral. Analisar planta. Fazer instalações elétricas. Puxar 
fiação. Realizar instalação e manutenção de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). 
Realizar pequenos reparos na parte elétrica de equipamentos e máquinas. Instalar condutores e acessórios. 
Executar instalação e manutenção em sistemas de aterramento. Crimpar cabos de rede de computadores 
(lógica) e de telefonia. Instalar tubulação para cabos de elétrica, rede e telefonia. Montar quadro de 
distribuição de telefonia com blocos BLE e M10. Efetuar reparos em distribuidor óptico (DIO). Transferir 
linhas e ramais. Instalar centrais de PABX. Testar equipamentos elétricos, painéis de comando e sistemas 
de automação. Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva. Desligar/ligar chave de energia. 
Trocar lâmpadas. Trocar reatores. Trocar fusíveis. Trocar fiação. Determinar tipo de lâmpada, fios, fusíveis, 
entre outros a serem colocados. Separar material que possa ser reutilizado. Testar as instalações elétricas. 
Localizar defeitos. Medir nível de iluminação. Realizar manutenção em redes em operação e desativadas. 
Substituir emendas e jumpers. Realizar manobra em chaves corta-circuitos e disjuntores em média tensão 
(13,8kV). Realizar reparos diversos em redes energizadas e estruturas em 127/220/380/440 volts. Realizar 
instalação e manutenção em posto de transformação de energia elétrica de 127v – 13,8Kv.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – ELETRICISTA 
INSTALADOR

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Fundamentos de eletricidade (Geração de energia elétrica e corrente elétrica); 
2. Analises em corrente continua e corrente alternada (Associação de resistência, lei de ohm, potência 
elétrica, aterramento, e sistema de distribuição); 
3. Unidades de medidas (Corrente elétrica, tensão elétrica, resistência elétrica e potência elétrica);
4. Características e especificações técnicas dos componentes das instalações elétricas prediais e de 
iluminação pública; 
5. Sistemas de proteção e prevenção contra choques elétricos, efeitos térmicos, incêndio, sob-recorrentes, 
sob-retensões; 
6. Distribuição e agrupamento de circuitos, quadros de distribuição e painéis; 
7. Sistemas de aterramento, proteção e equipotencialização; 
8. Sistemas e dispositivos de proteção, seccionamento e comando; 
9. Normas técnicas brasileiras para instalações elétricas de baixa e alta tensões, iluminação e proteção 
contra descargas atmosféricas; 
10. Instalação e manutenção de redes de telefonia e cabeamento estruturado; 
11. Interpretação e utilização de normas e padrões técnicos para cabeamento e transmissão de dados.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Compreensão e Interpretação de textos diversos;
2. Substantivos: flexão de gênero, número e grau;
3. Adjetivos: flexão de gênero, número e grau;
4. Verbos regulares e irregulares: flexão de número, pessoa, modo e tempo. Emprego dos tempos modos e 
formas nominais. Vozes Verbais;
5. Termos essenciais da oração: Sujeito – tipos de sujeito e Predicado – tipos de predicado;
6. Termos integrantes da oração: Complementos verbais (objeto direto e objeto indireto), complementos 
nominais. Agente da passiva;
7. Termos acessórios da oração: Adjunto adnominal e Adjunto adverbial;
8. Aposto e Vocativo;
9. Ortografia: uso dos porquês, uso de há (verbo) e a (preposição), uso de se não e senão, uso de onde e 
aonde, uso das palavras homônimas e parônimas;
10. Concordância Verbal e Nominal;
11. Regência Verbal e Nominal.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA
1. Operações com números reais. 
2. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
3. Potências e raízes. 
4. Razão e proporção. 
5. Porcentagem. 
6. Regra de três simples e composta. 
7. Média aritmética simples e ponderada.
8. Juro simples. 
9. Equação do 1º e 2º graus. 
10. Sistema de equações do 1º grau. 
11. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. 
12. Sistemas de medidas usuais. 
13. Sistema métrico decimal: medidas de comprimento, de superfície, de capacidade, de volume e de tempo. 
14. Progressões: aritmética e geométrica. 
15. Análise Combinatória: princípio fundamental da contagem; permutações simples; arranjos simples e 
combinações simples. 
16. Resolução de situações-problema. 
17. Raciocínio lógico.

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição Federal, artigos 37 a 41, atualizada até 29/11/2.013. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego: NR-10, , atualizada até 29/11/2.013. 
Disponível em: http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm
3. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, alterada pela Lei Municipal nº 6.423, de 17 de 
outubro de 2.013, atualizadas até 29/11/2.013. Disponíveis em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei6423.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 ________________,inscrito sob número ____________________
no concurso público para o cargo de ____________________________________________ é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com 
redação dada pelo artigo 70, do Decreto n. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla) ______________.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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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 frequências 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 REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO COMO DEFICIENTE 

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__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2.014
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
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_______________, 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 2014.
             __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
10/12/2013 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/12/2013 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
04/01/2014 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
06/01/2014 Abertura Inscrições
22/01/2014 Encerramento Inscrições
11/02/2014 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
13/02/2014 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
15/02/2014 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
16/02/2014 Previsão da Realização Prova Objetiva
18/02/2014 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 10 de dezembro de 2013.
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 10/2013
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, 
para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO – GERENTE DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 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 Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores 
da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 5.975/10, alterada pela Lei Municipal n° 
6.423/13) 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: Erich 
Queiroz da Silva, Waldemir Ferreira Costa Junior, Emilia de Mendonça Rosa Marques, Cinthia 
Maria Ramazzini Remaeh e Idomeu Alves de Oliveira Junior, sob a coordenação de Monica Cristina 
Pereira Santana e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados através da 
Portaria nº 1.834/2.013, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 
5.975/10, alterada pela Lei Municipal n° 6.423/13) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores 
Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 11 (onze) de fevereiro de 2.014.
8. A data, o local e horário da entrega dos Títulos serão divulgados oportunamente no Diário Oficial do 
Município de Bauru.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. 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 Escolaridade/Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²
Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialis-ta em 
Gestão de Tecnologia 

de Informação –
GERENTE DE 
PROJETOS DE 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

01

Conclusão do Ensino Superior 
em Administração, Ciências 
da Computa-ção, Gestão de 
Pequenas e Médias Empresas 
ou Sistemas de Informa-ção.

R$ 2.366,46 R$ 265,00 40 horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1/Grade dos Especialistas Técnicos (Lei n° 5.975/10, alterada pela 
Lei n° 6.423/ 13).
Benefícios²: Vale Compra (R$ 265,00) 



23DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 21 DE DEZEMBRO DE 2.013

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da 
Constituição Federal de 1.988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) 
e Decreto Federal nº 86.715/81;

a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo 
masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus 
direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os 
documentos comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo 
II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Superior em 
Administração, Ciências da Computação, Gestão de Pequenas e Médias Empresas 
ou Sistemas de Informação, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino 
Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente - MEC) e os 
documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIV, Item 
4 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
devendo estas serem 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 EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 9h00 do dia 06 (seis) 
de janeiro de 2.014 às 16h00 do dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2.014, (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 destes 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 GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – GERENTE DE PROJETOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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 novo pagamento.

2.6) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de 
acesso) durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes 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 o Departamento de Recursos 
Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207, das 08h00 às 
18h00.  

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) Tal solicitação deverá ser enviada pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 06 (seis) de janeiro de 2.014 a 22 (vinte e 
dois) de janeiro de 2.014.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova 
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 VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail os seguintes 
documentos:

1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – 
Departamento de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, 
CEP: 17.014-900 – Bauru/SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição, acompanhado de cópia autenticada em cartório da certidão 
de nascimento da criança,  bem como do documento de identificação do acompanhante adulto 
(Carteira de Identidade R.G.), até o dia 14 (quatorze) de fevereiro de 2.014.
1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão 
de nascimento da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto 
digitalizado (Cédula de Identidade R.G.) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até o dia 14 
(quatorze) de fevereiro de 2.014. A candidata deverá informar seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição. 

2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
4. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia autenticada da certidão de nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante. 
5. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
de criança.

CAPÍTULO VII – 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.
 2.1) Caso a aplicação do percentual de que trata o Item 2 deste edital resulte em número 

fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não 
ultrapasse 20% das vagas oferecidas.

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. 
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5. O candidato com deficiência poderá requerer, na forma disciplinada pelo Capítulo VI deste Edital, 
atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de 
que necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/1999 e alterações.
6. 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.

6.1) 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 sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o 
nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo no 
Anexo III. 

a) 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 
3.298/1999 e alterações posteriores. 

7. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos (Modelo: Anexo IV), por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 06 (seis) de janeiro de 2.014 a 22 (vinte e dois) de 
janeiro de 2.014.
8. 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.
9. 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.
10. 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. 
11. 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:

11.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
11.2) 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 11.
11.3) 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.
11.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o 
candidato será eliminado do certame.
11.5) 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.

12. 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.
13. 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.
14. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
15. 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.
16. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 25 (vinte e cinco) de janeiro de 2.014.
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 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br.  

CAPÍTULO VIII – 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 
efetuado 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 no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado 
na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17.014-900, no período de 06 (seis) de 
janeiro à 09 (nove) de  janeiro de 2.014 das 9h00 às 16h00, juntamente com a cópia do Pré-comprovante 
de inscrição, devidamente preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV, documento hábil 
a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município de 
Bauru/SP.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade 
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do 
setor / área / departamento 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. As decisões sobre o requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 11 (onze) de janeiro de 2.014.
9. 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. 
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no 
Capítulo IV.

11.1) 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 IX – DA PROVA E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. 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 Gestão de 
Tecnologia de Informação 

–
GERENTE DE 
PROJETOS DE 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90 Eliminatório 03 horasLíngua Portuguesa 10
Matemática 12
Legislação 08

Análise de 
Títulos Entrega de Títulos - 10 Classificatório - 

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Gestão de Tecnologia 
de Informação – GERENTE DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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 50 
(cinquenta) pontos, prevista para realizar-se no dia 16 (dezesseis) de fevereiro de 2.014, 
será composta por 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do 
Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração 
de 03 (três) horas, sendo aprovado nesta fase os candidatos que obtiverem 60% (sessenta por 
cento) de aproveitamento.
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 acompanhar a data, local e horário oportunamente publicados no 
Diário Oficial do Município de Bauru.
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos, 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, local e horário oportunamente 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru.
h) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Administração e as respectivas avaliações 
são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 
1.834/2.013. 
i) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de pós-
graduação em nível de Doutorado, na área de administração ou 
gerenciamento de projetos, devidamente registrado no órgão 
competente.

5,0 
pontos

5,0 
pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de pós-
graduação em nível de Mestrado, na área de  administração ou 
gerenciamento de projetos, devidamente registrado no órgão 
competente.

3.0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma, devidamente registrado, 
de curso de especialização em nível de pós graduação latu 
senso, com carga horária mínima de 360 horas-aula  na área de  
administração ou gerenciamento de projetos.

2,0 
pontos

2,0 
pontos

j) as Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser 
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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;
l) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 
(dez) pontos.  
m) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão 
somados ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva.
n) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído 
do Concurso Público, se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na 
obtenção dos Títulos apresentados. 

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru, em 11 (onze) de fevereiro de 2.014.   
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário publicados oportunamente no Diário 
Oficial do Município de Bauru.
3. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
4. Não serão recebidos Títulos fora da data, local e horário oportunamente publicados no Diário 
Oficial do Município de Bauru.
5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
6. 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.

6.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de 
Inscrição. 

7. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
8. O não comparecimento na Prova Objetiva, 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.
9. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada as provas, sem o acompanhamento de 
um fiscal.
10. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
11. 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.
12. 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, relógio digital ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Gestão de Tecnologia 
de Informação – GERENTE DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO terá caráter 
eliminatório, atribuindo-se 1,8 (um ponto e oito décimos) a cada questão correta. Será considerado 
aprovado nesta fase aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Gestão de 
Tecnologia de Informação – GERENTE DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá a soma do número de acertos do candidato na Prova 
Objetiva e a pontuação obtida na Análise de Títulos. 
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. 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.
5. Os resultados da Prova Objetiva e Análise de Titulos 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. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso);
b) maior número de pontos obtidos na Análise de Títulos;
c) maior número de acertos na área de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 

CAPÍTULO XII – 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 subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no 
site www.bauru.sp.gov.br (Modelo: Anexo V).

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 Inscrição como Deficiente; 

 b) ao indeferimento de Isenção da Taxa de Inscrição;
 c) às questões das Provas e Gabaritos; 
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 Administração. 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 à 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 1.988.
14. Após a publicação dos gabaritos as provas serão disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de 
Bauru (www.bauru.sp.gov.br). 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site da 
Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).

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

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:

a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura 
Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em 
Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.

4. A posse do candidato ficará condicionada: 
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos 
exigidos para investidura no cargo, bem como de outros documentos julgados 
necessários;
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter 
eliminatório;
e) a não registrar antecedentes criminais;
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1.834/2.013.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – GERENTE DE 
PROJETOS DE TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gerenciar projetos relacionados à tecnologia da informação. Analisar a demanda e decidir se é temporário 
(projeto) ou operacional e atender às demandas da coordenação da área. Estabelecer contato com parceiros 
e fornecedores que façam parte do projeto, quando necessário. Estabelecer as ferramentas de apoio a 
gerência de projetos e seu acompanhamento pelos interessados no projeto. Definir elementos do projeto, 
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como risco e índice de qualidades aceitáveis. Apontar os recursos humanos necessários para a execução do 
projeto. Comunicar-se com as áreas e departamentos necessários para o andamento e finalização do projeto. 
Atender solicitações de infraestrutura, de sistemas e de projetos relacionados à Tecnologia da Informação e 
suas áreas (como por exemplo: projeto para moving do Data Center). Validar e propor métodos alternativos 
que visem acelerar processos dentro da Tecnologia da Informação permitindo projetos com ciclo menor 
de desenvolvimento. Manter as anotações do projeto documentadas em formato aberto. Seguir regras, 
procedimentos e normas vigentes em cada projeto, visando taxas de sucesso. Gerir projetos de tecnologia da 
informação. Controlar escopo do projeto, custos e prazos de execução, além do andamento do projeto. Gerir 
prestação de serviços terceirizados. Analisar desvios na execução de projetos e serviços, além de corrigi-
los. Aprovar produtos e colaborar na coordenação da implantação do projeto. Homologar equipamentos 
e softwares. Coordenar implantação do projeto. Aprovar e subministrar informações para homologação, 
equipamentos e softwares. Identificar oportunidades de aplicação de tecnologia da informação. Identificar 
necessidades da Organização. Prospectar soluções tecnológicas. Estimar prazo e custo de soluções 
propostas, além de benefícios de soluções. Elaborar análise de risco. Analisar qualidade de soluções 
propostas. Planejar atividades de tecnologia da informação. Prever impactos de projetos e serviços. Analisar 
/ definir escopo do projeto e serviço. Definir estratégia de desenvolvimento. Definir necessidades de 
recursos tecnológicos (software, hardware e infra-estrutura); Elaborar orçamento e cronograma. Elaborar 
propostas de projetos e serviços. Definir padrões de performance e qualidade. Estabelecer acordo de nível 
de serviços. Estabelecer política de segurança de tecnologia da informação. Planejar simulação e execução 
de plano de contingência. Interagir com outras áreas. Participar da criação de normas e procedimentos da 
área. Assegurar cumprimento de normas e padrões. Pesquisar novas tecnologias. Avaliar impactos de novas 
tecnologias. Negociar execução de serviços de apoio (elétrica, civil, logística, redes, sistemas). Subsidiar 
elaboração de orçamento da área. Relatar andamento de projetos. Elaborar relatório dos resultados obtidos.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – GERENTE DE 
PROJETOS DE TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Conceitos, técnicas e metodologias para o Gerenciamento de projetos;
2. Projetos e as organizações; ciclo de vida de projeto e de produto; 
3. Análise de viabilidade técnica e econômica;
4. Ferramentas e técnicas de gestão de projeto;
5. Definição e gestão de escopo;
6. Elaborar cronogramas, fluxogramas, estimativas de prazo e custo;
7. Análise e gestão de risco;
8. Análise de qualidade;
9. Gestão de comunicação, recursos humanos e partes interessadas (stakeholders);
10. Gestão de aquisições;

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação textual; 
2. Coerência e Coesão; 
3. Pontuação; 
4. Concordância Verbal; 
5. Concordância Nominal; 
6. Regência Verbal; 
7. Regência Nominal; 
8. Ortografia; 
9. Emprego de pronomes: relativos e demonstrativos; 
10. Semântica (sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, sentido próprio e sentido 
figurado, denotação e conotação).
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA
1. Conjuntos numéricos e operações. 
2. Matrizes. 
3. Sistemas Lineares. 
4. Equações do 1º e 2º graus. 
5. Inequações. 
6. Função real de uma variável real: Domínio e Imagem, Função Inversa, Limites, Derivadas, Integrais e 
Aplicações. 
7. Estatística Descritiva. 
8. Análise Combinatória e Probabilidade. 
9. Raciocínio Lógico.

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição Federal, artigos 37 a 41, atualizada até 29/11/2.013. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
 2. Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações), artigos 1º a 53 e 86 a 99, atualizada até 
29/11/2.013. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
3. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010 (PCCS da Administração), alterada pela Lei nº 6.423, 
de 17 de outubro de 2.013, atualizadas até 29/11/2.013. Disponíveis em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei6423.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 ________________,inscrito sob número ____________________
no concurso público para o cargo de ____________________________________________ é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com 
redação dada pelo artigo 70, do Decreto n. 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 frequências 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 REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO COMO DEFICIENTE 

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__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2.014
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
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_______________, 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 2014.
             __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)
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ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
10/12/2013 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/12/2013 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
04/01/2014 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
06/01/2014 Abertura Inscrições
22/01/2014 Encerramento Inscrições
11/02/2014 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
13/02/2014 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
15/02/2014 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
16/02/2014 Previsão da Realização Prova Objetiva
18/02/2014 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 10 de dezembro de 2013.
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1.424/11 – PROCESSO Nº 21.697/09 - 
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONVENIADO: BANCO DAYCOVAL S/A - OBJETO: 
As partes resolvem alterar a Cláusula Quarta, passando a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA QUARTA: 
O MUNICÍPIO obriga-se a consignar em folha de pagamento do servidor o total das aquisições 
correspondentes ao mês da apresentação da relação do débito mencionada na cláusula terceira e efetuar 
o pagamento à CONVENIADA até o 5º (quinto) dia do mês subsequente. É devido pela CONVENIADA 
o montante de R$ 1,00 (um real) por cada consignação realizada, a título de contraprestação de serviços, 
o qual será retido pelo MUNICÍPIO quando do repasse mensal citado no caput desta cláusula, conforme 
estabelecido no § 2º art. 13 da Lei Municipal nº 6.343, de 11 de abril de 2.013.” As partes resolvem alterar 
a Cláusula Sexta, passando a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA SEXTA: O presente convênio vigorará 
por mais 12 meses, de 14 de fevereiro de 2.014 a 14 de fevereiro de 2.015, passando de 36 meses para 48 
meses.” - ASSINATURA: 22/11/13.

EXTRATOS 

      Os pagamentos referente a tributos, tarifas e outros serviços pertencentes a Prefeitura Municipal 
de Bauru, devem ser feitos exclusivamente através de guias (com código de barras ou GRE) não podendo ser 
efetuados em hipótese alguma com depósitos em conta corrente, pois não há como identificar o tributo ou outro 
serviço o qual foi pago, impossibilitando assim sua baixa.

Secretaria de 
Economia e Finanças 

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário

DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

PROCESSOS DEFERIDOS
9.380/12 Alta Amélia da Silva Vils Boas; 40.525/12 Nair Teixeira de Vasconcelos;38.285/2008 Ecirtec 
Equipamentos e acessórios industriais Ltda.

PROCESSO PARCIALMENTE DEFERIDO
23.038/12 Vitor Francisco Torres Batista de Souza. 

PROCESSOS DEFERIDOS PARCIALMENTE
26.574/12 Eunice de Cayres Muniz.

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

DIRETOR: FRANCISCO JOÃO AMORIM

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do 
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos das cláusulas 14 ou 15 do respectivo Termo de 
Parcelamento combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal nº 10645/08 ou Artigo 269 do Decreto 
Municipal nº 11579/11.
Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do 
Código Tributário Nacional, prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos termos da legislação 
vigente.

Proc. 44052/11 - Paulo Carrera;
Proc. 45819/11 - Florinda Salvaterra Ramalho;
Proc. 58855/12 - Sezarino Cezario;
Proc. 59042/12 - Adilson de Oliveira;
Proc. 60959/12 - Pedro Carlos Alves de Oliveira;
Proc.   2972/13 - Sueli Benedita Bertoldi;
Proc. 14727/13 - Maria Aparecida da Costa;
Proc. 56887/12 -  Hilário Cano Martim;
Proc. 57744/12 -  Antônio Nunes Moura;
Proc. 64386/12 – Jonas Conerado;
Proc. 56239/12 – Edelcir Costa;
Proc. 75488/11 – Nelson Antonio Augusto Filho;
Proc. 48761/12 – Alessandro Barros dos Santos;
Proc. 64412/12 – Taiza de Souza Sigalo;

Proc. 66501/12 – Aparecida Martins;
Proc. 44559/12 – Francisco Garcia Neto;
Proc. 70138/11 – Benjamin dos Santos;
Proc. 50590/11 – Francisco de Assis;
Proc. 64661/12 – Luciane Valeria Andre;
Proc. 66886/12 – Luciano Fernandes de Souza;
Proc. 67174/12 – Jairo Pinto Mendonça;
Proc.   1039/13 – Messias Inocencio;
Proc.   5168/12 – Mauro Sidney Rosa;
Proc. 75159/11 – Luciana Gisele Garcia Prudente;
Proc. 60125/11 – Eneas Pereira Lima;
Proc. 45435/12 – Ivone Maria da Silva Rosa;
Proc. 53749/12 – Lourival Cardoso da Silva.

Notificamos o contribuinte abaixo relacionado, para que compareça à Prefeitura Municipal de Bauru, 
Departamento de Dívida Ativa, sito à Praça das Cerejeiras, 1-59, para tratar de assunto de seu interesse.

Proc. 60293/13 – Luís Alfredo Horta Celso.

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

DIRETORA: LISETE PINTO DA FONSECA

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do 
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos das cláusulas 14 ou 15 do respectivo Termo de 
Parcelamento combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal nº 10645/08 ou Artigo 269 do Decreto 
Municipal nº 11579/11.
Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do 
Código Tributário Nacional, prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos termos da legislação 
vigente.

Proc. 61730/12 - L. M. D Entregas Rápidas Ltda - Me;
Proc.   6242/13 - Luiz Fernando de Moraes;
Proc.   9340/12 – Radiadores Bauru Ltda – ME;
Proc. 22563/13 – N. A. de Souza Gago Confecções – ME;
Proc. 68444/12 – Danfest Artigos para Festa e Arte em Balões LTDA – ME;
Proc. 69506/12 – Biondo & Silva Magazine LTDA – ME; 
Proc. 64526/12 – Marcelo de Souza Barbosa Recanto ME.

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
PROCESSO NOME VALOR

65510/2012 A G SORIANO ME R$ 3.082,00
65510/2012 A G SORIANO ME R$ 4.020,00
65510/2012 A G SORIANO ME R$ 5.494,00
65510/2012 A G SORIANO ME R$ 4.020,00
44065/2013 A M MOLITERNO EPP R$ 7.349,54
35659/2012 ADRIANA JANAINE C GONÇALVES DIAS ME R$ 6.750,00
20789/2011 AELESAB R$ 6.000,00
20789/2011 AELESAB R$ 6.000,00
51504/2012 APIECE R$ 2.229,70
50812/2012 ASSOC BENEFICIENTE CRISTA R$ 20.000,00 
51548/2012 BAURU COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME R$ 5.215,85
48762/2012 BAURULAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA R$ 23.046,30
30034/2013 BECTON DICKINSON IND CIRURG LTDA R$ 55.000,00
28771/2013 BIOTEC IND COM ALIM LTDA R$ 34.949,76
28771/2013 BIOTEC IND COM ALIM LTDA R$ 34.979,76
69727/2012 C M HOSPITALAR LTDA R$ 20.727,60
13927/2012 CARDOSO E CARDOSO COM FRUTAS LEGUMES LTDA R$ 63,72
13927/2012 CARDOSO E CARDOSO COM FRUTAS LEGUMES LTDA R$ 4.098,50
13927/2013 CARDOSO E CARDOSO COM FRUTAS LTDA R$ 275,30
13927/2013 CARDOSO E CARDOSO COM FRUTAS LTDA R$ 105,00
13927/2013 CARDOSO E CARDOSO COM FRUTAS LTDA R$ 6.702,00
13927/2013 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 234,60
13927/2013 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 88,10
13927/2013 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 17.270,00
13927/2013 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 234,60
13927/2013 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 88,10
49305/2013 CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA R$ 6.890,99
55817/2012 CEAC R$ 10.000,00
3205/2009 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE R$ 1.200,00
36304/2013 COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LTDA R$ 23.592,32
36304/2013 COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LTDA R$ 11.093,19
6636/2013 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP R$ 560,16
4553/2013 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA R$ 7.252,00
62464/2011 CONSISTE ELEVADORES LTDA R$ 620,00
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36304/2013 DUPATRI HOSP COM IMP EXPORTAÇÃO LTDA R$ 9.570,00
36304/2013 DUPATRI HOSP COM IMP EXPORTAÇÃO LTDA R$ 2.838,00
2144/2013 ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA EPP R$ 600,00

45672/2013 EMDURB R$ 11.299,82
45672/2013 EMDURB R$ 13.470,80
44031/2012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA R$ 27.600,00
18996/2013 IND COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA R$ 124,00
18996/2013 IND COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA R$ 115,50
18996/2013 IND COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA R$ 38,50
18996/2013 IND COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA R$ 1.505,70
30034/2013 INJEX IND CIRURGICAS LTDA R$ 315,00
24931/2013 J E RISSI ALIMENTOS EIRELI R$ 2.472,00
24931/2013 J E RISSI ALIMENTOS EIRELLI R$ 2.472,00
36414/2009 LACON ENGENHARIA LTDA R$ 56.914,02
36414/2009 LACON ENGENHARIA LTDA R$ 50.435,88
44984/2012 LICIT COM DIST COM LTDA R$ 68,90
58305/2011 MACCAFERRI DO BRASIL LTDA R$ 129.500,71
69727/2012 MAXIMA COM MEDICAMENTOS LTDA R$ 133,20
40024/2013 MEGATRANS EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME R$ 2.863,33
65513/2012 NUTRICIONALE COM ALIM LTDA R$ 4.540,00
65513/2012 NUTRICIONALE COM ALIM LTDA R$ 15.070,00
67914/2012 OBJETIVA ADM DE NEGOCIOS LTDA R$ 14.091,66
26234/2013 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL LTDA R$ 987,50
65516/2012 PÃES 5 ESTRELAS DE MARILIA LTDA R$ 330,24
65516/2012 PÃES 5 ESTRELAS DE MARILIA LTDA R$ 4.494,36
65516/2012 PÃES 5 ESTRELAS DE MARILIA LTDA R$ 1.492,96
65516/2012 PÃES 5 ESTRELAS DE MARILIA LTDA R$ 3.527,72

49036/2012 PAULO ROBERTO COELHO BAURU ME R$ 607,60
49036/2012 PAULO ROBERTO COELHO BAURU ME R$ 607,60
36304/2013 PROMEFARMA REPRES COM LTDA R$ 66.830,50
18996/2013 RENATO MARANA R$ 1.603,66
34784/2009 RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA R$ 2.285,96
66157/2013 SANSON R$ 7.093,56
32136/2013 SOROCABA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME R$ 4.500,00
36304/2013 TRM COML MEDICAMENTOS LTDA R$ 10.429,80
158/2013 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA R$ 503.630,76

36414/2009 LACON ENGENHARIA LTDA R$ 91.497,28
36414/2009 LACON ENGENHARIA LTDA R$ 41.062,63
36414/2009 LACON ENGENHARIA LTDA R$ 67.874,28

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).
* A poda de árvore em domínio público somente será permitida a: servidor da prefeitura, Empresas 
responsáveis pela infra-estrutura urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela 
SEMMA conforme artigo 21 da Lei n.o. 4.368/99).

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
Segue relação dos descredenciados do “CURSO DE PODA”, realizado por esta Secretaria, tendo em vista 
não atender a normativa do “CONTEÚDO PROGRAMÁTICO”.

CREDENCIAL NOME
005 CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA
076 ODAIR DOS SANTOS ADORNO
100 ETELVINO ZACARIAS MARTINS
115 ORIVALDO ALVES FERREIRA
126 ANTONIO CARLOS FERRASI
129 CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS
130 DANIEL GHIRARDELLO FUKUMOTO
131 DONIZETE GOMES DE BRITO
152 AMAURI OKUNO
153 ANDRÉ LUIZ DAMIÃO LOPES
155 ARCHIMEDES VALERIO
156 ARMANDIO ALVES DOS SANTOS
160 EDIVALDO OLIVEIRA DE LIMA
161 EDNELSON NAVARRO
163 JEFFERSON SANTOS AUGUSTO
164 JOÃO CARLOS FERRACINI
165 JOSÉ CARLOS DE SOUZA LIMA
166 JOSÉ FERNANDO DE CAMARGO BARROS
167 MANOEL RODRIGUES BOFFI MARIANO
174 RICARDO DE OLIVEIRA MONTEIRO
175 VANDERCI PEREIRA

Bauru, 21 de dezembro de 2.013
VALCIRLEI GONÇALVES DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

COMUNICADO

ASSUNTO: VISTORIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES

NOME ENDEREÇO PROCESSO/
PROTOCOLO

WILSON ROBERTO FABRA 
SIQUEIRA

RUA RINSHITI SAITO, QUADRA 
01, VILA SANTISTA 53700/2013

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

NOME ENDEREÇO PROCESSO/
PROTOCOLO

LÚCIA HELENACAVANI TAGA RUA MACHADO DE ASSIS, Nº 
18-60, JARDIM NASRALLA 44826/2013

PAULO CÉSAR FARIA DA 
COSTA

RUA SARGENTO JOSÉ DOS 
SANTOS, Nº 15-53, VILA 

INDUSTRIAL
42935/2013

ROSA APARECIDA RUBIN RUA HALIM AIDAR, Nº 1-91, 
VILA PACÍFICO 42764/2013

VATARO KUIKI
RUA DOUTOR ODILON PINTO 
DO AMARAL, Nº 2-5, PARQUE 

SÃO CRISTÓVÃO
42983/2013

IDA LUCILENA BERTOCCO RUA CARLOS GALITERS, Nº 5-79, 
PARQUE SÃO GERALDO 47103/2013

FLÁVIO CARDOSO DE FARIA
RUA CONSELHEIRO ANTÔNIO 
PRADO, Nº 5-45, VILA SANTOS 

PINTO
44860/2013

MANOEL LUIZ BRANDÃO
RUA CONSELHEIRO ANTÔNIO 
PRADO, Nº 5-40, VILA SANTOS 

PINTO
44885/2013

JORDE DINIZ RUA SÉRGIO MALHEIROS, Nº 
9-34, JARDIM OLÍMPICO 44240/2013

JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA RUA AFONSO PENA, Nº 13-34, 
JARDIM BELA VISTA 42552/2013

SÓCRATES SERRANO ASTOLFI RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº 
8-55, HIGIENÓPOLIS 44602/2013

JOÃO ROBERTO AZEVEDO RUA LUIZ BONETTI, Nº 1-271, 
NOVO JARDIM PAGANI 37602/2013

DOROTI CARRERO MARTINS
RUA VEREADOR JOAQUIM 

DA SILVA MARTHA, Nº 25-59, 
JARDIM BRASIL

44608/2013

KEROLEN FRANCINE 
RODRIGUES PEREIRA

RUA NOSSA SENHORA DE 
FÁTIMA, Nº 15-59, JARDIM 

AMÉRICA
28868/2013
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Secretaria de Obras
Sidnei Rodrigues

Secretário

CONTRATO Nº 7.159/13 - PROCESSO Nº 43.488/13 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: JENIFER JÉSSICA AZEVEDO - ME - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, 
nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 43.488/13, a fornecer 
ao CONTRATANTE, 20 (VINTE) CAIXAS DE REMENDO A FRIO R01, 20 (VINTE) CAIXAS DE 
REMENDO A FRIO R03, 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MANCHÃO FRIO VD03, 100 (CEM) 
UNIDADES DE VÁLVULA PN (B), 05 (CINCO) GALÕES DE VASELINA SÓLIDA, 05 (CINCO) 
GALÕES DE PASTA PARA LIMPEZA, 30 (TRINTA) CAIXAS DE KIT REFIL PARA CAMINHÃO, 30 
(TRINTA) CAIXAS DE KIT REFIL PARA PASSEIO, 12 (DOZE) COLAS PARA REPARO A FRIO CV-
00, 08 (OITO) COLAS PARA CIMENTO COR PRETA, 10 (DEZ) KITS CONSERTO PNEU PASSEIO 
E 10 (DEZ) KITS CONSERTO PNEU CAMINHÃO, melhor descritos no Anexo II e IX do Edital nº 
533/13. - PRAZO: 03 meses – VALOR TOTAL: R$ 5.538,50 – MODALIDADE: Pregão eletrônico 
nº 182/13 – PROPONENTES: 01 - ASSINATURA: 06/12/13, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 7.167/13 - PROCESSO Nº 911/13 – E-DOC Nº 78.715/13 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: ANTONIO CARLOS RAMOS BAURU - ME - OBJETO: 
A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE: 23(VINTE E TRÊS) TACÓGRAFOS 
ELETRÔNICOS TIPO SEMANAL, 23(VINTE E TRÊS) KIT’S DE INSTALAÇÃO COMPLETA PARA 
TACÓGRAFOS ELETRÔNICOS TIPO SEMANAL, 23(VINTE E TRÊS) MÃO DE OBRA PARA 
INSTALAÇÃO DOS TACÓGRAFOS E 281(DUZENTOS E OITENTA E UMA) CAIXAS DE DISCO 
TIPO SEMANAL PARA TACÓGRAFOS, melhor descritos nos Anexos I e VIII do Edital nº 113/13 e nos 
termos de sua proposta anexa ao Processo nº 911/13.- PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 61.867,00 
– MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/13 – PROPONENTES: 01 - ASSINATURA: 
11/12/13, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

Secretaria de Planejamento
Paulo Roberto Ferrari

Secretário
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO 11490
 Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, à Rua Lourenço Rodrigues (St. 5, 
Qd. 0355, Lt. 011), no bairro Vila Paulista, verificando que, o Senhor Luiz Antonio Ferreira Leite, mesmo 
após ciência, dada através da Notificação nº 2561/12, de que deveria providenciar a construção do passeio 
público, no imóvel citado acima, não adotou qualquer providência, persistindo na infração. Infringindo 
assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 
lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais 
e noventa e quatro centavos).  (Recebido por AR)

AUTO DE INFRAÇÃO 11770
 Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, à Rua Francisco Alves (St. 4, Qd. 
0700, Lt. 008), no bairro Vila Quaggio, verificando que, a Senhora Mariana Zaitun Gomes Ventura, mesmo 
após ciência, dada através da Notificação nº 2678/12, de que deveria providenciar a construção do passeio 
público, no imóvel citado acima, não adotou qualquer providência, persistindo na infração. Infringindo 
assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 
lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais 
e noventa e quatro centavos).  (AR não recebido)

AUTO DE INFRAÇÃO 11767
 Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, à Rua Consolação (St. 4, Qd. 0366, Lt. 
006), no bairro Jd. Bela Vista, verificando que, a Senhora Benedita do Carmo Lippe, mesmo após ciência, 
dada através da Notificação nº 2692/12, de que deveria providenciar o reparo do passeio público, no imóvel 
citado acima, não adotou qualquer providência, persistindo na infração. Infringindo assim, o disposto no 
Artigo 1º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos o presente 
auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro 
centavos).  (AR não recebido)

AUTO DE INFRAÇÃO 11769
 Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, à Rua Alto Purus (St. 4, Qd. 0258, Lt. 
030), no bairro Vila Camargo, verificando que, o Senhor Paulo Roberto Pires Maciel, mesmo após ciência, 
dada através da Notificação nº 2695/12, de que deveria providenciar o reparo do passeio público, no imóvel 
citado acima, não adotou qualquer providência, persistindo na infração. Infringindo assim, o disposto no 
Artigo 1º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos o presente 
auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro 
centavos). (Recebido por AR)

AUTO DE INFRAÇÃO 11782
 Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, à Rua Benedito de Campos Pacheco 
(St. 4, Qd. 0708, Lt. 013), no bairro Jd. Prudencia, verificando que, a empresa Total Imoveis Ltda, mesmo 
após ciência, dada através da Notificação nº 115/13, de que deveria apresentar o PROJETO APROVADO, 
da construção realizada no imóvel citado acima, não adotou qualquer providência, persistindo na infração. 
Infringindo assim, o disposto no Artigo 462º da Lei 1929/75 a Art. 1º da Lei 2371/82 dando cumprimento 
ao artigo 102º, Inciso V da Lei 1929/75 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 
662,56 (seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1251/13, o Senhor Lourival Alves, Rua São João Bosco, nº 04-07, Jd 
Redentor, 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 São João Bosco, nº 04-07, cadastrado 
na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0779, Lote 020, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso 
o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação 
vigente. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 
1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta 
Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa, 
no valor de R$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 121/13, o Senhor Edito Camargo Pereira, Avenida Rodrigues Alves, 
nº 17-15, Vila Bonfim, 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 Pastor Eduardo Alves Leite, 
cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 3359, Lote 005, onde consta Vossa Senhoria como responsável, 
caso o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação 
vigente. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 
1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta 
Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa, 
no valor de R$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1511/13, o Senhor Gilberto Sidney dos Santos Vieira, Rua 13 de 
Maio, nº 6-57, Apto 702, Res. Samambaia, Bauru - SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da 
publicação desta Notificação,  providencie a construção do passeio público e da mureta, no imóvel situado à 
Rua Luiz Bleriot, qt. 7, Jd. Europa, cadastrado na P.M.B. como Setor 2, Quadra 0505, Lote 009, onde consta 
Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina deverá ser construída a rampa 
de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local 
caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, 
ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada 
Lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e 
noventa e quatro centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1258/13, o Senhor Ronaldo Dotto de Rossis, Rua Virgilio Malta, nº 
11-61, Centro, 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 Estrada Particular Sitios Village Paineiras, 
cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 1090, Lote 007, 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 1513/13, o Senhor Carlos Alberto Bosco, Rua Dr. Virgilio Malta, 
nº 16-66, Vl. Mesquita, Bauru - SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta 
Notificação,  providencie a construção do passeio público e da mureta, no imóvel situado à Rua Charles 
Lindemberg, Jd. Europa, cadastrado na P.M.B. como Setor 2, Quadra 0491, Lote 010, 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 1237/13, a Senhora Ana Elisabete Ferreira de Sá, Rua Jose Ferreira 
Marques, nº 10-10, Apto 22, Vl. Cidade Universitaria, 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 Sebastião Pregnolato, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0009, 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 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 1090/13, o Senhor Sebastião Moreira da Silva Neto, Avenida Affonso 
Jose Aiello, nº 06-55, Casa G 25, Vl. Aviação, 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 Avenida 
Pinheiro Machado, nº 16-34, Fundação da Casa Popular, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 0564, 
Lote 006, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina deverá ser 
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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 1510/13, o Senhor Ulysses Aldo Fornetti, Rua Pio Bigella Curiel, 
nº 01-62, Res. Samambaia, Bauru - SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação 
desta Notificação,  providencie a construção do passeio público e da mureta, no imóvel situado à Rua 
Charles Lindemberg, Jd. Europa,   cadastrado na P.M.B. como Setor 2, Quadra 0505, Lote 005, 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 1497/13, o Senhor Marlon Jeferson Oliveira Trefillo, Rua Rio 
Branco, nº 10-20, Centro, Bauru - SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação 
desta Notificação,  providencie a construção do passeio público e da mureta, no imóvel situado à Rua 
Antonio Burgo, Vl. Aviação,   cadastrado na P.M.B. como Setor 2, Quadra 0751, 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 544/13, a Senhora Creusa Candido da Silva Barbosa, Rua Archimedes 
Antonio Mortari, nº 04-101, Jd. Niceia, Bauru - SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da publicação desta Notificação,  providencie a construção de parte do passeio público e regularizar a 
inclinação que esta superior ao permitido por legislação vigente na parte construída, no imóvel situado 
à Rua Valdemar Ferreira dos Santos, nº 03-16,   cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0862, Lote 
025, 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 1418/13, a empresa FAS-Empreendimentos e Incorporação Ltda, 
Alameda Santos, nº 455, 13º Andar, Sala 1305 - 1306, Bairro Cerqueira Cesar, 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 Calixto Saddo Cury, qt. 1, Jd. Jandira,  cadastrado na P.M.B. como Setor 
5, Quadra 0615, Lote 001, onde consta essa empresa 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 1419/13, a empresa Flora Brasileira Carneiro Lobo, Avenida Sta. 
Rita, nº 57, Sala 42, Centro, São Roque - 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 Calixto Saddo 
Cury, Jd. Jandira,  cadastrado na P.M.B. como Setor 5, Quadra 0616, Lote 001, onde consta essa empresa 
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)

Secretaria de Saúde
José Fernando Casquel Monti

 Secretário

EDITAL DE PRORROGAÇÃO PERÍODO DE INSCRIÇÃO
CONCURSO PÚBLICO EDITAL SMS 14/2013

CARGO ESPECIALISTA EM SAÚDE-MÉDICO/MÉDICO SANITARISTA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Saúde, torna público, 
para conhecimento dos interessados, a prorrogação do prazo de inscrições para o Concurso Público de 
Provas e Títulos, destinado ao provimento do cargo de ESPECIALISTA EM SAÚDE-MÉDICO/MÉDICO 
SANITARISTA, aberto através do EDITAL SMS Nº. 14/2013, publicado no Diário Oficial do Município 
de Bauru Estado de São Paulo nº 2298 de 21 de setembro de 2013. 
Os interessados poderão dar continuidade às inscrições, EXCLUSIVAMENTE, pela internet até às 
16h00min. do dia 20 de janeiro de 2014 (horário de Brasília/DF) pelo site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA 
DE CONCURSOS.
Considerando o exposto acima ficam alterados:
•	 O Item 8  do CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES das
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
Item 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 11 (onze) de fevereiro de 2.014.
•	 O Item 1.2 do CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA
Item 1.2. Tal solicitação deverá ser enviada pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado à 
Comissão Examinadora do referido concurso, para a Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde 
da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, localizada na Rua José Aiello, 3-30, Vila  Santa Clara, Bauru/
SP, CEP:  17014-273, devendo ser postada até o dia  20 (vinte) de janeiro  de 2014.
•	 O Item 1.1 e 1.2 do CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE: 
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar até o dia 14 (quatorze) de fevereiro de 2014, 
de 2ª feira a 6ª feira, no horário das 8h às 12h e das 14h às 16h30min. na Divisão de Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, localizada na Rua José Aiello, 3-30, Vila  
Santa Clara, Bauru/SP, CEP:  17014-273,  requerimento contendo seu nome completo, o número da Cédula 
de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu 
número de inscrição, acompanhado de cópia autenticada em cartório da certidão de nascimento da criança, 
bem como do documento de identificação do acompanhante adulto (Carteira de Identidade R.G.), 
1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento 
da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto digitalizado (Cédula de 
Identidade R.G.) para o e-mail: dgtes_saude@bauru.sp.gov.br até o dia 13 (treze) de fevereiro de 2014. A 
candidata deverá informar seu nome completo, o número da Cédula de Identidade R.G., o número do CPF, a 
nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. A candidata deverá até 
às 16h30min do dia 14 (quatorze) de fevereiro de 2014 confirmar o recebimento do e-mail junto a Divisão 
de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, através do telefone: (14) 3104-1466. 
•	 O Item 7 do  CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA  
7. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos (Modelo: Anexo IV), por escrito, e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com 
A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado à Comissão Examinadora do referido concurso, para a 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, devendo ser postado até o dia 20 (vinte) 
de janeiro de 2014.
•	 O Item 2.1 do CAPÍTULO IX – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS 
PONTUAÇÕES: 
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 16 (dezesseis) de fevereiro de 2.014, será composta por 40 (quarenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com  04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, 
e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas. 
•	 O Item 1 do CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS: 
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 11 (onze) de fevereiro de 2014.
•	 Altera o ANEXO VI CRONOGRAMA

Datas Eventos
21/09/13 1ª Publicação no Diário Oficial de Bauru
24/09/13 2ª Publicação no Diário Oficial de Bauru
26/09/13 3ª Publicação no Diário Oficial de Bauru
14/10/13 Abertura Inscrições
20/01/14 Encerramento Inscrições
11/02/14 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva/Entrega de títulos
13/02/14 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva/Entrega de títulos
15/02/14 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva/Entrega de títulos
16/02/14 Previsão da Realização Prova Objetiva/Entrega de títulos
18/02/14 Previsão Divulgação do Gabarito 

Ficam mantidas as demais condições estabelecidas no edital citado.
Bauru/SP, 14 de novembro de 2013.

DR. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO
SMS

INSCRIÇÕES ABERTAS
CARGO PERÍODO DE INSCRIÇÃO EDITAL
ES/MÉDICO SANITARISTA 14/10/13 a 20/01/14 SMS 14/13

PRÓXIMOS
CARGO PERÍODO DE INSCRIÇÃO EDITAL
ES/MÉDICO CLÍNICO 20/01/14 a 03/02/14 SMS 15/13
ES/MÉDICO PEDIATRA 20/01/14 a 03/02/14 SMS 16/13

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL SMS Nº 15/2013

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 
do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE-MÉDICO/MÉDICO CLINICO,  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 Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores 
da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10) e alterações posteriores 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. Augusto da Cunha Nunes, Dr. Roberto Marins de Carvalho, Antonio Luiz Caldas Junior, Elisângela 
Aparecida Rodrigues Borges, e sob a coordenação de Beatriz Rabello Gobbo,sendo todos os membros 
nomeados através da Portaria GP nº 104 /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. 
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 a 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 Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis 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 a 
ser publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 18 (dezoito) de fevereiro de 2.014. 
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva 
imediatamente, após o término da mesma. 
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital. 
11. O Conteúdo Programático/Referência Bibliográfica consta no Anexo II deste Edital. 
12. A contratação será pelo Regime Estatutário. 

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES

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

Jornada 
básica de 
trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista em Saúde- 
Médico/Médico Clinico 10

Conclusão do Ensino 
Superior em Medicina 
e Registro no Conselho 
Regional de Medicina 
(CRM) 

R$ 3.786,34 R$ 265,00 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 
*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$ 3.786,34 + R$ 757,26 de jornada suplementar.(20%) 
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 3.786,34 + R$ 3.029,07 de jornada suplementar. (80%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 3.786,34 + R$ 3.786,34 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$ 1.352,48 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. 
Prêmio incentivo: os profissionais médicos lotados junto ao DUUPA (Departamento de Urgência e 
Unidades de Pronto Atendimento) e que realizarem atendimento direto, comprovado e efetivamente 
prestado aos munícipes poderão receber prêmio incentivo, 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 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;

a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse; 
c) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes no Capítulo II 
(Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Superior em Medicina  devendo estes ser 
emitidos por estabelecimentos de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente, 

bem como Registro no CRM estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular para o exercício 
da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIV, 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 EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 9h00min. do dia 20 
(vinte) de janeiro de 2.014 às 16h00min. do dia 03(três) de fevereiro de 2.014, (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 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 CLÍNICO  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 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, de 2ª feira a 6ª feira, no horário das 8h às 12h e das 14h às 16h30min. 
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, 
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onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como 
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) Tal solicitação deverá ser enviada pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado à 
Comissão Examinadora do referido concurso, para a Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde 
da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, localizada na Rua José Aiello, 3-30, Vila  Santa Clara, Bauru/
SP, CEP:  17014-273, devendo ser postada no período de  20 (vinte) de janeiro de 2014 a 03 (três) de 
fevereiro de 2014 .  
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado. 
1.4) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova 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 CANDIDATA LACTANTE: 
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail os seguintes 
documentos: 
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar até o dia 21 (vinte e um) de fevereiro de 2014, 
de 2ª feira a 6ª feira, no horário das 8h às 12h e das 14h às 16h30min. na Divisão de Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, localizada na Rua José Aiello, 3-30, Vila  
Santa Clara, Bauru/SP, CEP:  17014-273,  requerimento contendo seu nome completo, o número da Cédula 
de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu 
número de inscrição, acompanhado de cópia autenticada em cartório da certidão de nascimento da criança, 
bem como do documento de identificação do acompanhante adulto (Carteira de Identidade R.G.), 
1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de 
nascimento da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto digitalizado 
(Cédula de Identidade R.G.) para o e-mail: dgtes_saude@bauru.sp.gov.br até o dia 20 (vinte) de fevereiro 
de 2014. A candidata deverá informar seu nome completo, o número da Cédula de Identidade R.G., o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. A 
candidata deverá até às 16h30min do dia 21 (vinte e um) de fevereiro de 2014 confirmar o recebimento do 
e-mail junto a Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, através do telefone: (14) 3104-1466. 
2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada, local indicado pela Coordenação Geral e será o 
responsável pela guarda da criança não podendo, sob nenhuma hipótese, circular nas dependências do 
prédio em que será realizada a prova.
3. O responsável pela guarda da criança estará submetido a todas as normas constantes no Edital 
regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia autenticada da certidão de nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
de criança.

CAPÍTULO VII – 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. 

2.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o Item 2 deste edital resulte em número 
fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não 
ultrapasse 20% das vagas oferecidas.

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 com deficiência poderá requerer, na forma disciplinada pelo Capítulo VII deste Edital, 
atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de 
que necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/1999 e alterações.
6. 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. 
6.1) 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) 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 3.298/1999 e alterações 
posteriores.

7. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos (Modelo: Anexo IV), por escrito, e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com 
A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado à Comissão Examinadora do referido concurso, para a 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, devendo ser postado no período de 20 
(vinte) de janeiro de 2014 a 03 (três) de fevereiro de 2014. 

8. 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. 
9. 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. 
10. 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. 
11. 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: 
11.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo. 
11.2) 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. 
11.3) 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. 
11.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame. 
11.5) 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. 
12. 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. 
13. 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. 
14. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato. 
15. 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. 
16. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 18 (dezoito) de fevereiro de 2.014. 
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 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – 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 
efetuado 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, no 
período de 20  (vinte) a 22 (vinte e dois) de janeiro de 2014, no horário das 09h00min. às 16h00min., 
juntamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente preenchido via internet nos termos 
indicados no Capítulo IV, documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais 
públicos e/ou privados do Município de Bauru/SP. 
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade 
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do 
setor / área / departamento 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. As decisões sobre o requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 25 (vinte e cinco) de janeiro de 2.014.
9. 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 
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no 
Capítulo IV. 
11.1) 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 IX – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:
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Cargo                   Provas Nº 
Questões Peso Caráter D u r a ç ã o 

da Prova
Especialista em 
S a ú d e - M é d i c o /
Médico Clínico 

Prova Objetiva Conhecimentos Específicos 30 90 Eliminatório 03 horasLegislação 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 
Clinico 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 23 (vinte e três) de fevereiro de 2.014, será composta por 40 (quarenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com  04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre 
os assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas. 
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 104/2013. 
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 em nível de Doutorado, em qualquer área médica, 
devidamente registrado no órgão competente.

1,7 
pontos

1,7 
pontos

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

1,3 
pontos 

1,3 
pontos 

Especialização 

Declaração, Certificado ou Diploma, devidamente 
registrado, de curso de especialização em nível de pós 
graduação latu senso, com carga horária mínima de 360 
horas-aula em qualquer área médica.

1,0 
ponto

3,0 
pontos 

Artigo Publicado Artigo Publicado em qualquer 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 em qualquer área 
Médica participados e concluídos nos últimos 5 (cinco) 
anos, retroativos a data da prova objetiva.

0,5 
ponto 

2,0 
pontos 

j) 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; 
l) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos. 
m) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva. 
n) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS: 
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 18 (dezoito) de fevereiro de 2014. 
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário designados para a realização da Prova 
Objetiva, os quais serão publicados 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 e 
Entrega de Títulos. 
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 consigo 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 a prova, 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, relógio digital, tablet, notebook ou qualquer outro meio eletrônico.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO: 
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde-Médico/Médico Clínico 
terá caráter eliminatório, atribuindo-se 2,25 (dois inteiros e vinte e 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 resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru. 
5. 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. 
6. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveram. 
7. 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. 
8. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso); 
b) maior número de acertos obtido nas questões de conhecimentos específicos da Prova Objetiva. 
c) maior pontuação obtida na análise de títulos.  

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS: 
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos (modelo anexo V) 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, que poderá ser acessado através do site www.bauru.sp.gov.br.
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 Inscrição como deficiente; 
b) ao indeferimento de Isenção da Taxa de Inscrição; 
c) às questões das Provas e Gabaritos; 
d) à 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), 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, de 2ª feira a 6ª feira, no 
horário das 8h às 12h e das 14h às 16h30min. Não serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, 
telex, telegrama, internet/e-mail 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 1.988. 
14. Após a publicação dos gabaritos as provas serão disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de 
Bauru (www.bauru.sp.gov.br). 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site da 
Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).

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

CAPÍTULO XV – 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 de Saúde de Bauru, no endereço: Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, 
CEP: 17014-273, 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 104/2013.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos 
os serviços de saúde da Secretaria Municipal da Saúde/Bauru. Prestar atendimento médico em unidades 
ambulatoriais básicas ou especializadas, mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso 
de Pronto Atendimento. Zelar pelo uso correto dos materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares 
profissionais e eventuais órgãos. Realizar perícias e procedimentos administrativos relativos à área médica. 
Implementar ações para promoção da saúde. 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 os 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 o acompanhamento do quadro do paciente. Solicitar transferências, internações, cirurgias. Indicar 
médico especialista para acompanhar o caso, etc. Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico 
e familiar, etc). Realizar exame clínico. Solicitar exames, quando julgar necessário. Interpretar exames. 
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. 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 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. 
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. 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 / REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ESPECIALISTA EM SAÚDE-MÉDICO/MÉDICO CLÍNICO
PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Bibliografia 
1. Edivaldo Massozo Utiyama, Eliana Steinman Dário Birolini. Cirurgia de Emergência. 2°Edição. 
2. Goldman, L. & Ausiello, D. CECIL - Tratado de Medicina Interna. 23° edição. 
3. Goodman & Gilman. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11º Edição. 
4. Kaplan & Sadock, Compêndio de Psiquiatria. 9°Edição. 2009. 
5. Martins, Herlon Saraiva et al. Emergências Clínicas. Barueri, SP: Manole. 
6. Prado, Ramos, Valle. Atualização Terapêutica. 24° Edição 2012/13. 
7. Veronesi, R., Focaccia, R. Tratado de Infectologia. Atheneu, 9° Edição, 1997.
8. Doenças Infecciosas e Parasitárias, Guia de Bolso, 8°ed., Ministério da Saúde.
OBS - os assuntos constantes nos itens de 01 a 08 podem ser acessados nos links abaixo;
http://www.projetodiretrizes.org.br/  ; http://www.4shared.com/dir/B6ZWwsML/Manuais_Ministerio_da_
Saude.html;  ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/zoo/manu_peco01.pdf   

9. Condutas em Pacientes Cirúrgicos: para Residentes e Estudantes, 
Volume 1; Ismar Alberto Pereira Bahia; Editora: Atheneu;ISBN: 978-85-7379-212-6;Páginas: 376 
10. Unidade de emergência : condutas em medicina de urgência 
Júlio César Gasal Teixeira; Editora: Atheneu; ISBN: 978-85-388-0180-1; Páginas: 1004
11. Cirurgia do Trauma: Condutas Diagnósticas e Terapêuticas 
Hamilton Petry de Souza,Ricardo Breigeiron,Gémerson Gabiatti; Editora: Atheneu; ISBN: 85-7379-620-
0; Páginas: 414 
12. Doenças Transmitidas e Causadas por Artrópodes 
Carlos Brisola Marcondes; Editora: Atheneu; ISBN: 978-85-388-0028-6; Páginas: 557                 
OBS - Os candidatos poderão ter acesso aos livros indicados acima (itens 9 a 12) através do portal saúde 
baseada em evidências: http://periodicos.saude.gov.br 

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, Capítulo 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. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política 
Nacional de Atenção Básica / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 110 p.
Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.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 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Acolhimento à demanda espontânea – Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 56 p. – (Série A. Normas e 
Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica n. 28, Volume I). Disponível em: http://189.28.128.100/
dab/docs/publicacoes/geral/miolo_CAP_28.pdf 

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 n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo 
artigo 70, do Decreto n. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla) 
______________. 
Descrição da Deficiência: 
__________________________________________________________________________ __________
________________________________________________________________ ____________________
______________________________________________________ ______________________________
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____________________________________________
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): 
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 
60° 
C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores 
C5 - 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 REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO COMO DEFICIENTE

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__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 
Bauru/SP, _____ de __________ de 2.013 
__________ (Assinatura do Candidato)__________ 
(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
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_______________, 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 VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
21/12/2013 1ª Publicação no Diário Oficial de Bauru
24/12/2013 2ª Publicação no Diário Oficial de Bauru
28/12/2013 3ª Publicação no Diário Oficial de Bauru
20/01/2014 Abertura Inscrições
03/02/2014 Encerramento Inscrições
18/02/2014 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva/Entrega de títulos
20/02/2014 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva/Entrega de títulos
22/02/2014 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva/Entrega de títulos
23/02/2014 Previsão da Realização Prova Objetiva/Entrega de títulos
25/02/2014 Previsão Divulgação do Gabarito 

Bauru/SP, 21 de dezembro de 2013.
DR. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL SMS Nº 16/2013

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 
do Cargo Público Efetivo 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 Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores 
da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10) e alterações posteriores 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, Daniela Cristina da Silva, Rosilene Maria 
dos Santos Reigota, e sob a coordenação de Sueli Yanase, sendo todos os membros nomeados através da 
Portaria GP nº 105 /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. 
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 a 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 Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis 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 a 
ser publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 18 (dezoito) de fevereiro de 2.014. 
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva 
imediatamente, após o término da mesma. 
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital. 
11. O Conteúdo Programático/Referência Bibliográfica consta no Anexo II deste Edital. 
12. A contratação será pelo Regime Estatutário. 

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES

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

Jornada 
básica de 
trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Saúde- Médico/
Médico Pediatra

06

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$ 3.786,34 R$ 265,00 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 
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*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$ 3.786,34 + R$ 757,26 de jornada suplementar.(20%) 
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 3.786,34 + R$ 3.029,07 de jornada suplementar. (80%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 3.786,34 + R$ 3.786,34 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$ 1.352,48 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. 
Prêmio incentivo: os profissionais médicos lotados junto ao DUUPA (Departamento de Urgência e 
Unidades de Pronto Atendimento) e que realizarem atendimento direto, comprovado e efetivamente 
prestado aos munícipes poderão receber prêmio incentivo, 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 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;

a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse; 
c) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes no Capítulo II (Conclusão do Ensino Superior em Medicina 
e Residência Médica na respectiva área/ou declaração de estar cursando ou Especialização nesta área, 
devidamente registrado em órgão competente, bem como Registro no Conselho Regional de Medicina 
– CRM, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular para o exercício da profissão) e os 
documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIV, 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 EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 9h00min. do dia 20 
(vinte) de janeiro de 2.014 às 16h00min. do dia 03(três) de fevereiro de 2.014, (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 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 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, de 2ª feira a 6ª feira, no horário das 8h às 12h e das 14h às 16h30min. 
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) Tal solicitação deverá ser enviada pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado à 
Comissão Examinadora do referido concurso, para a Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde 
da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, localizada na Rua José Aiello, 3-30, Vila  Santa Clara, Bauru/
SP, CEP:  17014-273, devendo ser postada no período de  20 (vinte) de janeiro de 2014 a 03 (três) de 
fevereiro de 2014 .  
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado. 
1.4) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova 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 CANDIDATA LACTANTE: 
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail os seguintes 
documentos: 
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar até o dia 21 (vinte e um) de fevereiro de 2014, 
de 2ª feira a 6ª feira, no horário das 8h às 12h e das 14h às 16h30min. na Divisão de Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, localizada na Rua José Aiello, 3-30, Vila  
Santa Clara, Bauru/SP, CEP:  17014-273,  requerimento contendo seu nome completo, o número da Cédula 
de Identidade R.G., o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu 
número de inscrição, acompanhado de cópia autenticada em cartório da certidão de nascimento da criança, 
bem como do documento de identificação do acompanhante adulto (Carteira de Identidade R.G.), 
1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de 
nascimento da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto digitalizado 
(Cédula de Identidade R.G.) para o e-mail: dgtes_saude@bauru.sp.gov.br até o dia 20 (vinte) de fevereiro 
de 2014. A candidata deverá informar seu nome completo, o número da Cédula de Identidade R.G., o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. A 
candidata deverá até às 16h30min do dia 21 (vinte e um) de fevereiro de 2014 confirmar o recebimento do 
e-mail junto a Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, através do telefone: (14) 3104-1466. 
2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada, local indicado pela Coordenação Geral e será o 
responsável pela guarda da criança não podendo, sob nenhuma hipótese, circular nas dependências do 
prédio em que será realizada a prova.
3. O responsável pela guarda da criança estará submetido a todas as normas constantes no Edital 
regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia autenticada da certidão de nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
de criança.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA: 
1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito de inscrever-
se para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras. 
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2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital. 

2.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o Item 2 deste edital resulte em número 
fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não 
ultrapasse 20% das vagas oferecidas.

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 com deficiência poderá requerer, na forma disciplinada pelo Capítulo VII deste Edital, 
atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de 
que necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/1999 e alterações.
6. 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. 
6.1) 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) 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 3.298/1999 e alterações 
posteriores.

7. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos (Modelo: Anexo IV), por escrito, e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com 
A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado à Comissão Examinadora do referido concurso, para a 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, devendo ser postado no período de 20 
(vinte) de janeiro de 2014 a 03 (três) de fevereiro de 2014. 
8. 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. 
9. 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. 
10. 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. 
11. 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: 
11.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo. 
11.2) 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. 
11.3) 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. 
11.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame. 
11.5) 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. 
12. 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. 
13. 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. 
14. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato. 
15. 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. 
16. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 18 (dezoito) de fevereiro de 2.014. 
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 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – 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 
efetuado 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, no 
período de 20 (vinte) a 22 (vinte e dois) de janeiro de 2014, no horário das 09h00min. às 16h00min., 
juntamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente preenchido via internet nos termos 
indicados no Capítulo IV, documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais 
públicos e/ou privados do Município de Bauru/SP. 
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade 
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do 
setor / área / departamento 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. As decisões sobre o requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 25 (vinte e cinco) de janeiro de 2.014.
9. 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 
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no 
Capítulo IV. 
11.1) 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 IX – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. 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 
S a ú d e - M é d i c o /
Médico Pediatra

Prova Objetiva Conhecimentos Específicos 30 90 Eliminatório 03 horasLegislação 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 23 (vinte e três) de fevereiro de 2.014, será composta por 40 (quarenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com  04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre 
os assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas. 
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 105/2013. 
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 
em nível de Doutorado, em qualquer área médica, devidamente 
registrado no órgão competente.

1,7 
pontos

1,7 
pontos

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

1,3 
pontos 

1,3 
pontos 

Especialização 

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

1,0 
ponto

3,0 
pontos 

Artigo 
Publicado

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

0,5 
ponto 

2,0 
pontos 

Participação 
em Congresso/ 
Jornada

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

0,5 
ponto 

2,0 
pontos 
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j) 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; 
l) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos. 
m) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva. 
n) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS: 
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 18 (dezoito) de fevereiro de 2014. 
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário designados para a realização da Prova 
Objetiva, os quais serão publicados 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 e 
Entrega de Títulos. 
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 consigo 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 a prova, 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, relógio digital, tablet, notebook ou qualquer outro meio eletrônico.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS 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 e 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 resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru. 
5. 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. 
6. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveram. 
7. 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. 
8. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso); 
b) maior número de acertos obtido nas questões de conhecimentos específicos da Prova Objetiva. 
c) maior pontuação obtida na análise de títulos.  

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS: 
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos (modelo anexo V) 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, que poderá ser acessado através do site www.bauru.sp.gov.br.
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 Inscrição como deficiente; 
b) ao indeferimento de Isenção da Taxa de Inscrição; 
c) às questões das Provas e Gabaritos; 
d) à 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), 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, de 2ª feira a 6ª feira, no 
horário das 8h às 12h e das 14h às 16h30min. Não serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, 
telex, telegrama, internet/e-mail 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 1.988. 
14. Após a publicação dos gabaritos as provas serão disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de 
Bauru (www.bauru.sp.gov.br). 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site da 
Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).

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

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

CAPÍTULO XV – 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 de Saúde de Bauru, no endereço: Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, 
CEP: 17014-273, 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 105/2013.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos 
os serviços de saúde da Secretaria Municipal da Saúde/Bauru. Prestar atendimento médico em unidades 
ambulatoriais básicas ou especializadas, mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso 
de Pronto Atendimento. Zelar pelo uso correto dos materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares 
profissionais e eventuais órgãos. Realizar perícias e procedimentos administrativos relativos à área médica. 
Implementar ações para promoção da saúde. 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 os 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. 
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Fazer o acompanhamento do quadro do paciente. Solicitar transferências, internações, cirurgias. Indicar 
médico especialista para acompanhar o caso, etc. Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico 
e familiar, etc). Realizar exame clínico. Solicitar exames, quando julgar necessário. Interpretar exames. 
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. 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 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. 
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. 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 / REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
ESPECIALISTA EM SAÚDE-MÉDICO/MÉDICO CLÍNICO
PROVA OBJETIVA: 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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%20
sobre%20Alergia%20Alimentar.pdf
2 - Conselho Federal de Medicina. Código de Ética Médica 2009.
3 - DIRETRIZES NA REANIMAÇÃO CARDIO RESPIRATÓRIA PEDIÁTRICA (AMERICAN HEART 
ASSOCIATION)
Disponível em: 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
Disponível em: 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
Disponível em: http://www.portalsaude.gov.br/.../cartilha-queimaduras.pdf

Legislação do SUS
Conteúdo Programático

5. Políticas de saúde e formação político institucional do SUS
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. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política 
Nacional de Atenção Básica / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 110 p.
Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.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 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Acolhimento à demanda espontânea – Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 56 p. – (Série A. Normas e 
Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica n. 28, Volume I). Disponível em: http://189.28.128.100/
dab/docs/publicacoes/geral/miolo_CAP_28.pdf 

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 n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo 
artigo 70, do Decreto n. 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): 
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 
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C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° 
C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores 
C5 - 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 REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO COMO DEFICIENTE

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__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 
Bauru/SP, _____ de __________ de 2.013 
__________ (Assinatura do Candidato)__________ 
(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
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_______________, 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 VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
21/12/2013 1ª Publicação no Diário Oficial de Bauru
24/12/2013 2ª Publicação no Diário Oficial de Bauru
28/12/2013 3ª Publicação no Diário Oficial de Bauru
20/01/2014 Abertura Inscrições
03/02/2014 Encerramento Inscrições
18/02/2014 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva/Entrega de títulos
20/02/2014 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva/Entrega de títulos
22/02/2014 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva/Entrega de títulos
23/02/2014 Previsão da Realização Prova Objetiva/Entrega de títulos
25/02/2014 Previsão Divulgação do Gabarito 

Bauru/SP, 21 de dezembro de 2013.
DR. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM 
SAÚDE - MÉDICO PSIQUIATRA EDITAL SMS 12/13

Class. Inscrição Nome CPF Data nasc Prova
Objetiva Títulos Total

1º 0008100001ELZIO OLIVEIRA MUNHOZ 218.688.448-89 07/07/1981 74,25 2,0 76,25

2º 0008100004MELISSA CHAGAS ASSUNÇÃO 
DE MELLO 220.949.598-99 30/10/1979 74,25 0,0 74,25

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

Bauru/SP, 21 de dezembro de 2013.
A Comissão

REPUBLICAÇÃO DO GABARITO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 
ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO/MÉDICO CIRURGIÃO (PROVA REALIZADA EM 
08/12/2013), EM RAZÃO DO DEFERIMENTO PARCIAL DO RECURSO E-DOC Nº 83.481/2013. 
1- C, 2-A, 3-ANULADA, 4-B, 5-C, 6-D, 7-B, 8-D, 9-D, 10-A, 11-C, 12-A, 13-B, 14-C, 15-B, 16-C, 17-B, 
18-B, 19-C, 20-A, 21-D, 22-B, 23-C, 24-C, 25-B, 26-C, 27-A, 28-D, 29-C, 30-B, 31-B, 32-C, 33-B, 34-C, 
35-A, 36-D, 37-B, 38-D, 39-C, 40-A.

Bauru, 19 de dezembro de 2013.
A Comissão

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
29637/13 ALCIR TIRITAN
25213/13 VERA CRISTINA TELLES NUNES 
31666/13 JOSÉ APARECIDO VICTORINO DOS SANTOS
55234/13 ANTONIA MACHADO DA SILVA  
43451/13 EMERSON DOS SANTOS CANO
46237/13 DURVAL JÚLIO 
29656/13 LÚCIO ESTEVES JÚNIOR
20455/13 CAMILA GARCIA ARAM
127/13 COSMO RODRIGUEZ QUEIROS  

25144/13 RADIO AURI VERDE DE BAURU LTDA
29678/13 NELZA PINHEIRO CHAGAS
14218/13 MARCOS RODRIGUES FERRAZ
58116/12 AGRO MERCANTIL FERRAZ LTDA
21441/13 APARECIDA DO NASCIMENTO 
11124/13 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À CRIANÇA DE BAURU
10575/13 JOSE OSORIO ALVES
8689/13 JOAQUIM ARAUJO SOUZA
47669/13 PAGANI COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO L.T.D.A.
53008/13 NOVA PRATA URBANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/C 
51017/13 MARIA DA GLÓRIA TRAGANTE MARMO 
26240/13 ERIVELTO JOSÉ DE OLIVEIRA 
56164/13 NATALINO RAMOS PEREIRA 
55039/13 ADRIANA BERALDO LEME FERNANDES 
52972/13 KETLYN ALINE SANTOS TEODORO
55053/13 MARCO ANTONIO BOTECHIA GARNICA
65088/13 TAYANE RIBEIRO LUCENA 
60317/13 DOMINGAS DA SILVA
50334/13 MANOEL FERREIRA DO ESPIRITO SANTO NETO
56724/13 JOAQUIM ARAUJO SOUZA
53013/13 TOTAL IMÓVEIS LTDA
54182/13 WILLIAN RODOLFO MARQUES
47651/13 JOÃO TIRITAN
64846/13 MICHELE SVIZZERO SOUZA DE FREITAS
56166/13 LEANDRO LOPES FRANCO
60286/13 ANNA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA
60273/13 MARIANO SILVA BATISTA 
56552/13 G.Z.M. BAURU PAPELARIA E COBRANÇAS LTDA – ME
45864/13 IMOBILIARIA SANTANA LTDA
56550/13 G.Z.M. BAURU PAPELARIA E COBRANÇAS LTDA – ME
68670/13 JOÃO APARECIDO SANITAR
61493/13 JOAQUIM KANASHIRO
64362/13 ANTONIO DIAS MODESTO
60277/13 EIRRO OGUSKU
55095/13 DEBORA ALESSANDRA PITA MANDUCA
56157/13 MARIA JOSÉ DE GODOY ALVES
53014/13 SANDRA MARIA BRAGIAO
51056/13 YARA VITORINO DA SILVA
55057/13 BENEDITO JUNIOR

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
55164/13 ADHEMAR DROMANI VICENTINI CIA LTDA 33351/E-1
62643/13 AGRO MERCANTIL FERRAZ LTDA 25849/E-1

59899/13 PAGANI COMÉRCIO URBANISMO E 
ADMINISTRAÇÃO LTDA 031602/E-1

66828/13 EDMILTON GUSKEN 35079/E-1
55159/13 ADHEMAR DROMANI VICENTINI CIA LTDA 33350/E-1

50317/13 PAGANI COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO E 
URBANISMO LTDA 33491/E-1

62642/13 AGRO MERCANTIL FERRAZ LTDA 25848/E-1
55157/13 CRISTIANE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 25448/E-1

64533/13 NASSAR CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS 031522/E-1

64320/13 ADHEMAR DROMANI VICENTINI &CIA LTDA 031547/E-1
64331/13 CLINICA NEURO BAURU LTDA – EPP 028588/E-1
64896/13 ADEMAR BISPO DOS SANTOS 028872/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
68497/13 VAGNER DA FONSECA 35214/E-1

54174/13 VANESSA CRISTINA APARECIDA RODRIGUES 
MARÇAL 33260/E-1

56151/13 CARLOS SIGUERU KOBAYASHI 31083/E-1
64290/13 VIRGINIA ROSA 031552/E-1
62649/13 AIRTON ANTONIO BELONE 032240/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
50985/13 SANDRO XIMENEZ FREIRE 15653/E-1
47698/13 LUCIENE BISPO DA SILVA 18216/E-1
47690/13 IMOBILIARIA SANTANA LTDA 18214/E-1
46966/13 BURJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA 18238/E-1
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RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE

31612/13 MARIO DE OLIVEIRA MATTOSINHO 
JUNIOR * 13283/E-1

46987/13 RODOLFO VALENTIM FIGUEIREDO * 13211/E-1
35799/13 JOÃO CARLOS DA SILVA * 19269/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
34047/13 LUIZ RAPINI NETO 13830/E-1

SUSPENSÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
31612/13 MARIO DE OLIVEIRA MATTOSINHO JUNIOR 13283/E-1
46987/13 RODOLFO VALENTIM FIGUEIREDO 13211/E-1
35799/13 JOÃO CARLOS DA SILVA 19269/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

31616/3 JUAN AUGUSTO EHMKE 5557/E-1

RECUSA DE ASSINATURA EM NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
38531/13 ANDRE DA SILVA DO AMARAL 5518/13

ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M. EM 14/12/2013

ONDE SE LÊ:
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
33380/13 LUIZ ANTONIO MORETTI 26811/E-1

LEIA-SE:
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
33380/13 LUIZ ANTONIO MORETTI 13275/E-1

ONDE SE LÊ:
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
38557/13 ROSELI LÚCIA DE OLIVEIRA 25860/E-1

LEIA-SE:
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
38557/13 ROSELI LÚCIA DE OLIVEIRA 13794/E-1

SEÇÃO DE AÇÕES DE MEIO AMBIENTE

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
54619/13 COLÉGIO DINÂMICO LTDA – EPP 

730/13 IRMÃOS QUESSADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
29458/13 TAKAKI, TAKAKI & CIA LTDA ME  

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

65966/13 CENTRO AUTOMOTIVO PRIME DE 
BAURU LTDA 45 35096/E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
29458/13 TAKAKI, TAKAKI & CIA LTDA ME  14504/E-1

Seção III
Editais

TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2013 - PROCESSO Nº 25.116/10 - 
CONTRATANTE:- MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS 
LTDA - EPP – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO 
DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS EM VIATURAS DO 12º 
GRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS – Interessada: 12º Grupamento de Bombeiros. Tendo 
em vista documentação acostada às folhas 580/582 dos autos do processo administrativo nº 25.116/2010,  
as partes resolvem alterar a Ata de Registro de Preços original para constar a nova denominação social 
da empresa que passa a ser BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - EPP. O presente aditivo tem 
vigência a partir de 17 de dezembro de 2013. ASSINATURA: 17/12/2013. 
Bauru, 20/12/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Edital nº 581/13 -  Processo nº 
60.342/2013 - Modalidade: Pregão Eletrônico n. 200/13 - Objeto: Aquisição da quantidade estimada 
anual de 45 bombonas de 20  litros de Líquido Gerador de Espuma (LGE) para o Corpo de Bombeiros 
- Interessada: Corpo de Bombeiros. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que 
o julgamento e a classificação havidos foi devidamente Adjudicado em 17/12/2013 pelo pregoeiro e 
Homologado em 19/12/2013 pelo Secretário Municipal da Administração à empresa:
TOTAL FIRE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA - EPP – 1ª CLASSIFICADA
LOTE 01: Aquisição de 45 bombonas de 20  litros de Líquido Gerador de Espuma (LGE).
Item 1 – Bombonas de Líquido Gerador de Espuma (LGE) de 20 Litros – valor unitário R$ 386,62, valor 
total de R$ 17.397,90 – Marca / Procedência: Kidde Brasil;
Bauru, 20/12/2013 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 611/13 
– Processo n.º 62.397/13 – Modalidade: Pregão Presencial nº 197/13 - TIPO MENOR PREÇO POR 
LOTE - Objeto: AQUISIÇÃO DE DATACENTER (HARDEWARE E SOFTWARE) – Interessadas: 
Secretaria Municipal de Economia e Finanças. Notificamos aos interessados que o processo em epígrafe 
com data para processamento do pregão prevista para o dia: 30/12/13 às 09hs. FOI PRORROGADO, em 
virtude das adequações do edital. Ficando a Data do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão para 
o dia: 14/01/2014 às 09hs, na sala de reunião da Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na 
Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-900 – Bauru/SP. Informações e edital na Divisão de 
Licitações, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min e fones (14)3235-1337 ou 
(14)3235-1287, ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br. 
Bauru, 20/12/13– Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - Edital n.º618/13 - Processo n.º 42.748/2013 – Modalidade: 
Convite n.º 057/13 – Objeto: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 11 (ONZE) UNIDADES DE 
PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO E 01 (UMA) UNIDADE DE PERSIANA VERTICAL EM 
TECIDO RESINADO, QUE SERÃO INSTALADOS NO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE 
ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM GODOY - INTERESSADA: Secretaria Municipal do Bem Estar 
Social. A Comissão Permanente de Licitação analisando as propostas apresentadas pelas empresas decide: 
CLASSIFICAR as empresas: 1ª classificada M. G. CORTINAS E ACESSÓRIOS LTDA – EPP, no 
valor total de R$ 2.280,40 e 2ª classificada DIVISORIA BAURUPLAC LTDA – EPP, no valor total de 
R$ 3.100,00 por estarem de acordo com a planilha nos autos do processo conforme abaixo: 
LOTE 01 – AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) UNIDADES DE PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 
E 01 (UMA) UNIDADE DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO RESINADO, QUE SERÃO 
INSTALADOS NO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM 
GODOY.
1º CLASSIFICADA: M. G. CORTINAS E ACESSÓRIOS LTDA – EPP

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÕES MINIMAS P. UNIT.
R$

P.TOTAL 
–R$

01 11 UND. PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 
MEDINDO 2,10 X 1,50 COM INSTALAÇÃO. 187,94 2.067,34

02 01 UND.
PERSIANA VERTICAL EM TECIDO RESINADO 
COM ACABAMENTO (BANDO) 2 X 2,30 COM 
INSTALAÇÃO.

213,06 213,06

                                                                                   TOTAL GLOBAL – R$ 2.280,40

2º CLASSIFICADA: DIVISORIA BAURUPLAC LTDA – EPP

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÕES MINIMAS P. UNIT.
R$

P.TOTAL 
–R$

01 11 UND. PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 
MEDINDO 2,10 X 1,50 COM INSTALAÇÃO. 250,00 2.750,00

02 01 UND.
PERSIANA VERTICAL EM TECIDO 
RESINADO COM ACABAMENTO (BANDO) 2 
X 2,30 COM INSTALAÇÃO.

350,00 350,00

                                                                                  TOTAL GLOBAL –  R$ 3.100,00

Bauru, 20/12/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - Edital nº 582/13 - Processo n.º 41.036/13 - Modalidade: 
Convite n.º 055/2013 - OBJETO: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 27(VINTE E SETE) 
UNIDADES DE PAINEL DE LONA (COR CRU), QUE SERÃO INSTALADOS NA SECRETARIA 
DA ADMINISTRAÇÃO - interessada: Secretaria da Administração. Notificamos aos interessados no 
processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente Homologados 
em 11/12/13 e seu objeto Adjudicado em 19/12/13, ambos pelo Secretário da Administração, a empresa: 
M.G CORTINAS E ACESSÓRIOS LTDA – EPP, no valor total de R$10.907,70 (dez mil novecentos e 
sete reais e setenta centavos).
Bauru, 20/12/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - Edital nº 447/13 - Processo n.º 17.763/2013 - Modalidade: 
Convite n.º 039/2013 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
MODIFICAR O SISTEMA DE ENCAIXE DE 80 UNIDADES DE BELICHES, COM O 
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS - Interessada: Secretaria de 
Esporte E Lazer.  Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento 
e a classificação havidos foram devidamente Homologados em 11/12/13 e seu objeto Adjudicado em 
19/12/13, ambos pelo Secretário da Administração, a empresa: EDUARDO T. NASCIMENTO MÓVEIS 
– ME, no valor total de R$ 12.500,00 (doze mil reais).
Bauru, 20/12/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor Divisão de Licitações

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 635/13 - Processo n.º  66.915/13 
– Modalidade: Concorrência Pública nº 011/13 – Regime de Empreitada Global - Tipo Menor 
Preço Global – Objeto: Contratação de Serviços de Engenharia para execução da ESTAÇÃO 
DE TRATAMENTO DE ESGOTO VARGEM LIMPA - Interessado: Gabinete do Prefeito. Para ser 
admitida a presente Concorrência, deverá o interessado entregar no Auditório do Gabinete 3º andar, sito na 
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Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy, na cidade de Bauru/SP - CEP. 17014-500, até o horário da sessão, que 
será às 15hs do dia 10/02/14, os envelopes documentação e proposta. O edital de licitação poderá ser adquirido 
ate o dia 07/02/14, junto a Secretaria de Planejamento, na Av. Dr. Nuno de Assis, 14-60 – 1º andar, a partir da 
primeira publicação do presente, mediante o recolhimento de R$ 50,00 (cinqüenta reais) correspondente ao custo 
dos documentos constantes do edital.
Bauru, 20/12/13 – Daniel Alves da Silva – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 58.004/2013 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 196/2013 - por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição 02 (dois) compressores de ar. Aberto no dia: 03/12/2013 às 08:00h. 
Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, 
foram adjudicados pelo pregoeiro em 17/12/2013 e devidamente Homologado pelo Sr. Secretário Municipal 
de Saúde em 19/12/2013, a empresa abaixo:
AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN - ME, item 01 – Compressores de ar; no valor unitário: R$ 
7.500,00, totalizando: R$ 15.000,00.  Total dos itens ganhos pela empresa: R$ 15.000,00.
Bauru, 20/12/2013- compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora Substituta da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 42.355/13 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 190/13 - por meio da INTERNET – Tipo Menor 
Preço por Lote – Objeto: aquisição de Material para a rede lógica e material de infraestrutura para instalação de 
radio nas Unidades Básicas de Saúde e manutenção dos equipamentos de informática. Aberto no dia: 06/12/2013 
às 08h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação 
havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 18/12/2013 e devidamente Homologado pelo Sr.Secretário 
Municipal de Saúde em 19/12/2013, a empresa abaixo:
PATRICIA P. DA SILVA FILETO - ME, item 01 – Conector RJ 45- fêmea, no valor unitário: R$ 6,80, 
totalizando: R$ 1.360,00; item 02 – Espelho 4x4 para RJ 45 + modulo cego; no valor unitário: R$ 7,00, 
totalizando: R$ 504,00; item 03 – DG de telefone de 800 x 800; no valor unitário: R$ 451,43, totalizando: 
R$ 902,86; item 04 – Metros de cabo telefônico CIT 05x50; no valor unitário: R$ 3,30 o metro, totalizando: 
R$ 198,00; item 05 – Bloco de 10 pares c/ suporte M10; no valor unitário: R$ 16,98, totalizando: R$ 135,84; 
item 06 – Caixa de embutir 4x4; no valor unitário: R$ 1,00, totalizando: R$ 72,00; item 07 – Metros de tubo 
corrugado de 1¨; no valor unitário: R$ 1,49 o  metro, totalizando: R$ 1.490,00; item 08 – Metros de cabo flexível 
2,5mm- preto; no valor unitário: R$ 1,30 o metro, totalizando: R$ 1.300,00; item 09 – Metros de cabo flexível 
2,5mm - azul; no valor unitário: R$ 1,30 o metro, totalizando: R$ 1.300,00; item 10 – Metros de cabo flexível 
2,4mm- verde; no valor unitário: R$ 1,30 o metro, totalizando: R$ 650,00; item 11 –Barras de 1¨ para fixação 
de antena c/ 3m -parede; no valor unitário: R$ 22,80, totalizando: R$ 228,80; item 12 – Suporte de antena 
duplo de 1¨ - parede; no valor unitário: R$ 19,80, totalizando: R$ 198,00; item 13 – Suporte de antena duplo de 
1¨ - telhado; no valor unitário: R$ 19,80, totalizando: R$ 198,00; item 14 – Suporte de antena tipo estrelinha, 
móvel p/ conduite de 1¨; no valor unitário: R$ 12,29, totalizando: R$ 122,90; item 15 – Arame galvanizado 18 
WG; no valor unitário: R$ 18,80 o kg, totalizando: R$ 188,00; item 16 – Abraçadeira estabilizadas a UV; no 
valor unitário: R$ 0,29, totalizando: R$ 290,00; item 17 – Conector RJ 45- macho; no valor unitário: R$ 0,87, 
totalizando: R$ 87,00; item 18 – Fita isolante de 20m- rolo; no valor unitário: R$ 6,90 o rolo, totalizando: R$ 
20,70; item 19 – Fita autofusão 19mmx10m- rolo; no valor unitário: R$ 25,80 o rolo, totalizando: R$ 129,00; 
item 20 – Tubo de silicone de 290g c/aplicador; no valor unitário: R$ 34,30, totalizando: R$ 102,90; item 
21 – Metros de cabo flexível 2,0mm- verde; no valor unitário: R$ 1,30 o metro, totalizando: R$ 780,00; item 
22 – Jogo de bucha S10 c/ parafuso; no valor unitário: R$ 0,80, totalizando: R$ 16,00; item 23 – Jogo de bucha 
S8 c/ parafuso; no valor unitário: R$ 0,70, totalizando: R$ 14,00; item 24 – Jogo de bucha S6 c/ parafuso; no 
valor unitário: R$ 0,60, totalizando: R$ 12,00; item 25 – Ferro de solda de 40W; no valor unitário: R$ 34,90, 
totalizando: R$ 34,90; item 26 – Sugador de solda; no valor unitário: R$ 38,23, totalizando: R$ 38,23; item 27 – 
Tubos de estanho de 1mm; no valor unitário: R$ 6,98, totalizando: R$ 13,96; item 28 – Lata de pasta de solda; no 
valor unitário: R$ 7,77, totalizando: R$ 7,77; item 29 – Lata de pasta térmica de 15g; no valor unitário: R$ 5,88, 
totalizando: R$ 11,76; item 30 – Fusível de vidro, mini de 4A; no valor unitário: R$ 0,88, totalizando: R$ 44,00; 
item 31 – Adaptador para 1 tomada, de plugue antigo em tomadas de novo padrão; no valor unitário: R$ 5,37, 
totalizando: R$ 537,00; item 32 – Jogo de chave Torx com 33 peças; no valor unitário: R$ 109,81, totalizando: 
R$ 109,81; item 33 – Alicate de crimpar; no valor unitário: R$ 76,91, totalizando: R$ 153,82; item 34 – Alicate 
Punch Down 110 IDC; no valor unitário: R$ 68,90, totalizando: R$ 137,80; item 35 – Kit localizador de cabos de 
rede; no valor unitário: R$ 153,65, totalizando: R$ 460,95. Total dos itens ganhos pela empresa: R$ 11.850,00.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 20/12/2013 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri– Diretora Substituta da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

Ata de Registro de Preços nº 239/13 – Modalidade: Pregão Presencial nº 176/13 - Processo nº 59.436/13 
– Objeto: Aquisição estimada anual de diversos materiais hospitalares e correlatos – padronizados para 
atendimento dos serviços de atenção básica, atendimento especializado e de urgência e emergência - Proponentes 
num total de 12 empresas interessadas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) 
ano – Assinatura em 19/12/2013 - Contratadas:
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA
CIRURGICA FERNANDES COM. MATS. CIR. HOSP. SOC. LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRD. HOSPITALARES LTDA
STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Bauru, 20/12/2013 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora Substituta da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS VIGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Atendendo o disposto no art . 15, § 2º da Lei Federal nº 8666/93, disponibilizamos abaixo, as Atas de  Registro 
de Preço vigentes desta Secretaria:
ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS 
MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA O MUNICÍPIO. – PROCESSO Nº. 21.789/13 – PE 
66/13 – RP 68/13
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
Item 11 - Unidade Tubo Vacutainer com gel separador 8,5ml – Tampa Amarela, à R$ 0,40 unitário. Marca: BD/
Vacutainer – caixa c/100 unidades

Item 12 - Unidade Tubo Vacutainer EDTA-K2 4 a 6 ml – Tampa Roxa,  à R$ 0,26 unitário. Marca: BD/Vacutainer 
– caixa c/100 unidades
CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Item 01 - Unidade de espaçador com bocal e encaixe universal para “bombinhas”, tamanho adulto, à R$ 25,35 
unitário; Marca: Medicate/Dorja
Item 02 - Unidade de espaçador com máscara flexível, tamanho infantil, à R$ 25,37 unitário. Marca: Medicate/
Dorja
Item 04 – Pacote com 100 unidades de espátula/abaixador de lingua, à R$ 1,74 o pacote; Marca: Estilo/Estilo
Item 05 – Pacote com 100 unidades de espátula de Ayre, à R$ 3,62 o pacote; Marca: Estilo/Estilo
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
Item 13 - Unidade de Umidificador com filtro aquecedor estéril, à R$ 8,00 unitário. Marca: GVS/GVS – Modelo 
4333/711SB
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Item 09 - Unidade de cateter tipo óculos para oxigênio adulto em PVC, à R$ 0,64 unitário; Marca: Medsonda
Item 10 – Metro de tubo de látex nº 200, à R$ 0,76 unitário; Marca: Lemgruber
PROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.
Item 14 - Unidade de Umidificador para O² com rosca, capacidade de 250ml, à R$ 11,00 unitário; Marca: Protec
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Item 08 - Unidade de Scalp descartável 21G/7 c/ dispositivo segurança, à R$ 1,20 unitário; Marca: Labor Import
WOODMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Item 06 – Rolos de lençol hospitalar descartável, medidas: 50cm X 50m, à R$ 4,68 rolo; Marca: Woodmed/ 
Advance Plus
Item 07 - Rolos de lençol hospitalar descartável, medidas: 70cm X 50m, à R$ 4,82 rolo; Marca: Woodmed/ 
Advance Plus 
Bauru, 20/12/2013 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora Substituta 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA 

LEI Nº 8.666/93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 4707/2013 – DAE
Carta Convite n.º 008/2013- DAE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DA SESSÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
Objeto: Contratação de empresa especializada para Confecção e Instalação de Carrocerias de Madeira em 
03 (três) Caminhões FORD – F-4.000 desta autarquia, com materiais e mão de obra, inclusos, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Convite.
A Comissão de Processamento e Julgamento de Licitação:
Notifica os interessados no certame epigrafado que  aberto o envelope proposta a licitante JHV Implementos 

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

Portaria nº 504/2013-DAE:
EXONERANDO o servidor Sr. MANUELINO CÂMARA FILHO, portador do RG. Nº 11226094-SSP-SP, 
do cargo em Comissão de DIRETOR DA DIVISÃO TÉCNICA, a partir do dia 21 de dezembro de 2013.
Bauru, 20 de dezembro de 2013.

Portaria nº 505/2013-DAE:
NOMEANDO o servidor Sr. NELSON VIEIRA DA SILVA, Encanador, portador do RG. Nº 16434382-SSP-
-SP, para o cargo em Comissão de DIRETOR DA DIVISÃO TÉCNICA, referência C 7, a partir do dia 21 
de dezembro de 2013, com todos os direitos e deveres inerentes ao cargo.
Bauru, 20 de dezembro de 2013.
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Rodoviários Ltda apresentou o valor de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), estando com valor muito 
superior ao da reserva orçamentária R$21.423,33(vinte e um mil e quatrocentos e vinte e três reais e trinta 
e três centavos), conforme item 11.5, da cláusula décima primeira, o que importa em desclassificação 
da proposta, nos termos do item 14.2.3 da cláusula décima quarta, sendo a presente licitação declarada 
fracassada.
Intima os licitantes do certame epigrafado, nos termos da cláusula décima terceira do edital, da abertura 
de prazo recursal de 2 (dois) dias úteis para que, querendo, apresentem suas razões nos termos do artigo 
109 da Lei n 8.666/93.
Cientifica que os autos da carta convite encontra-se à disposição junto a Comissão de Processamento e 
Julgamento de Licitações - CPJL para vista, nos termos da cláusula décima terceira do edital.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato nº 102/2013-DAE
Processo Administrativo nº 13153/2012
Inexigibilidade de Licitação – Art. 25 da Lei Federal nº 8666/93
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Banco Itaú Unibanco S/A
Assinatura: 21/11/2013.
Objeto: Prestação de serviços de arrecadação de contas de consumo do DAE, através do auto-atendimento, 
internet banking e débito automático, em conta corrente/poupança dos clientes da Contratada e conforme 
especificações na cláusula primeira do contrato nº 102/2013.
Nota de Empenho Ordinário nº 2255, de 21 de novembro de 2013, no valor R$ 13.000,00 (treze 
mil reais).
Vigência do Contrato: 60 (sessenta) meses.
Base Legal: art. 57, II, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Contrato nº 105/2013- DAE
Processo Administrativo nº 6277/2013
Pregão Presencial nº 111/2013
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Newton Frederico – ME.
Assinatura: 03/12/2013.
Objeto: Confecção, instalação de capas de corvin em bancos e forração, completa do assoalho de viaturas 
do DAE, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 111/2013.
Nota de Empenho Ordinário nº 2426, de 03 de dezembro de 2013.
Valor do Contrato: R$12.696,00 (doze mil seiscentos e noventa e seis reais).
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses.
Base Legal: Art. 57 da Lei  nº 8.666/93.

Contrato nº 107/2013- DAE
Processo Administrativo nº 6535/2013
Pregão Presencial nº 117/2013.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Simão Veículos Ltda.
Assinatura: 09/12/2013.
Objeto: Aquisição de 02 (dois) Caminhões, ano modelo mínimo 2013/2013, 23.000 Kg, equipado com 
tanque para transporte de água com capacidade para 15.000 litros, conforme especificações técnicas na 
cláusula primeira do contrato nº 107/2013 e no Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 117/2013. 
Nota de Empenho nº 2461, de 09 de dezembro de 2013, no valor R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil 
reais). No exercício seguinte, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas 
nos respectivos Orçamentos-Programa.
Vigência do Contrato: 15 (quinze) meses.
Base Legal: Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

Contrato nº 108/2013- DAE
Processo Administrativo nº 7779/2013
Dispensa de Licitação – art. 24, II, da Lei Federal 8666/93.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Mucar Bru Centro Automotivo Ltda. – ME.
Assinatura: 11/12/2013.
Objeto: Serviços de cambagem, alinhamento e balanceamento em viaturas, leves, do DAE, conforme 
especificações na cláusula primeira do contrato nº 108/2013. 
Nota de Empenho nº 2478, de 11 de dezembro de 2013, no valor R$ 533,34 (quinhentos e trinta e três reais 
e trinta e quatro centavos). No exercício seguinte, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa.
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
Base Legal: Artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

Contrato nº 111/2013- DAE
Processo Administrativo nº 817/2013
Pregão Eletrônico nº 817/2013
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Sovereign Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda.
Assinatura: 05/12/2013.
Objeto: Aquisição de substrato definido-ONPG-MUG e Kit para análise semi-quantitativa de microcistina, 
em água bruta ou tratada, conforme especificações na cláusula primeira do contrato nº 111/2013. 
Nota de Empenho Ordinário nº 2437, de 30 de dezembro de 2013, no valor R$18.988,00 (dezoito mil 
novecentos e oitenta e oito reais).
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
Base Legal: Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 047/2011-DAE
Processo Administrativo nº 1629/2011
Pregão Eletrônico nº 041/2011
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Pedreira Nova Fortaleza Ltda..
Assinatura: 11/12/2013.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência estabelecido no Contrato nº 047/2011 por mais 03 (três) meses, 
contados a partir do primeiro dia após o vencimento do prazo estipulado no 2º Termo de Aditamento, sendo 
o seu término previsto para 19/03/2014. 
Base Legal: Art.57, §1º, II e III da Lei n.º 8.666/93.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL
Nº 8666/93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO – DAE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo n.º 6.513/2.013 - DAE
Pregão Presencial nº 126/2013 - DAE
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atualização (upgrade) e 
expansão de PABX digital, modelo NEAX-2400-SDS-SP, fabricante NEC do Brasil S.A., com locação de 
equipamentos e serviços para telecomunicações para atualização de sistema de telefonia, com manutenção 
preventiva e corretiva, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 17/12/2013 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lote 01 - Ítens 01 e 02 – Fonesat Teleinfomática Ltda EPP

Processo Administrativo n.º 6685/2.013 - DAE
Pregão Presencial nº 127/2013 - DAE
Objeto: Locação de multifuncional (copiadora/impressora/digitalizadora) nova, sem uso e em linha de 
fabricação, com material de consumo incluso (toner, cilindro e outros), com assistência técnica durante 
o período contratual incluindo peças de reposição e mão de obra técnica, exceto papel, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 18/12/2013 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Ítens 01 e 02 – Casa Omnigráfica de Máquinas Ltda.

Processo Administrativo n.º 6.512/2.013 - DAE
Pregão Eletrônico nº 118/2013 - DAE
Objeto: Aquisição de guarita pré-fabricada em fibra de vidro com banheiro químico interno, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital. 
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 18/12/2013 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lote 01 – Mafos Comércio e Serviços Ltda - ME

Processo Administrativo n.º 8.034/2.013 - DAE
Pregão Presencial nº 132/2013 - DAE
Objeto: Aquisição de Retroescavadeiras, Pá carregadeira e Miniretroescavadeira, novas, 0 (zero) hora, ano 
de fabricação 2013/2014, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 20/12/2013 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Ítens 01, 02 e 04 – Auxter Soluções em Máquinas e Equipamentos Ltda.
Ítem 03 – Shark Máquinas para Construção Ltda.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº   081/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 5.270/2013 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 108/2013 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Lacre Hahnemann Eireli EPP
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Lacres Anti Fraude, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital. 
- Lote 01:  Ítem nº 01 –  LACRE ANTI FRAUDE EM POLIPROPILENO NA COR AZUL.
Ítem 01 – 30.000 - Unidade – LACRE ANTI FRAUDE EM POLIPROPILENO NA COR AZUL 
COM TRAVAMENTO ÚNICO NO CORPO DA PEÇA (TIPO ENGATE RÁPIDO) COM LOGOTIPO 
DO DAE EM ALTO RELEVO E NUMERADOS DE 68.901 A 98.900, PARA HIDRÔMETROS DE 3 
m3/h OU 3/4”, COMPOSTO DE 02 (DUAS) CALOTAS QUE FORMAM 01 (UM) LACRE.
Valor Unitário: R$ 0,47 - Marca/Modelo: Hahnemann/AF34AZ
- Lote 02:  Ítem nº 02 –  LACRE ANTI FRAUDE EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHA
Ítem 01 – 7.000 - Unidade – LACRE ANTI FRAUDE EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHA 
COM AS HÓSTIAS, COM TRAVAMENTO ÚNICO NO CORPO DA PEÇA (TIPO ENGATE RÁPIDO) 
COM LOGOTIPO DO DAE EM ALTO RELEVO E NUMERADOS E 20.001 A 27.000, PARA 
HIDRÔMETROS DE 3m3/h OU 3/4”, COMPOSTO DE 02 (DUAS) CALOTAS QUE FORMAM 01 (UM) 
LACRE.
Valor Unitário: R$ 0,47 - Marca/Modelo: Hahnemann/AF34VM
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 12/12/2013
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 015/2013

Processo Administrativo nº 13.707/2012 – DAE
Pregão Eletrônico Registro de Preços n° 005/13 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Guaramex Comercial Ltda.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Carvão Ativado e Cal Hidratada Especial, para 
tratamento de água, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. 
Lote 01: Ítem nº 01 – Carvão Ativado, utilizado em tratamento de água.
Ítem 01 – 25 ton - Carvão Ativado, utilizado em tratamento de água para consumo humano e ter as seguintes 
especificações:
Norma Aplicada Especificação
Aspecto Físico Sólido, preto, pó, inodoro, atóxico
Número de Iodo (mg/g) ABNT/NBR- 11834-EB 2133 600 mínimo
Indice de fenol (g/L) ABNT/NBR- 11834-EB 2133 2,5 máximo
Umidade (%) ABNT/NBR- 11834-EB 2133 8,0 máximo
Massa específica aparente g/cm3) ABNT/NBR- 11834-EB 2133 0,20 a 0,75
Granulometria (% em massa passante 
Peneira ABNT nº 100 ABNT/NBR- 11834-EB 2133 99,0 no mínimo
Peneira ABNT nº 200 95,0 no mínimo
Peneira ABNT nº 325 90,0 no mínimo
Valor Unitário: R$ 6.700,00 – Marca: Carboactiv K 
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2013

Processo Administrativo nº 13.707/2012 – DAE
Pregão Eletrônico Registro de Preços n° 005/13 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Cal Arco Íris Ltda. 
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Carvão Ativado e Cal Hidratada Especial, para 
tratamento de água, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. 
Lote 02: Ítem nº 01 – Cal Hidratada especial, utilizado em tratamento de água.
Ítem 01 – 180 ton - Cal hidratada especial para tratamento de água, conforme especificações técnicas 
abaixo:
Hidróxido de Cálcio : Mínimo de 93,0% de Ca (OH)2  
Carbonato de Cálcio : Máximo de 3,0% 
Hidróxido de Magnésio : Máximo de 2,2% 
Granulometria (material retido em 100 mesh): Máximo de 0,5%
Recomendações para conteúdo máximo de impurezas:
Arsênio (As): ≤   10 mg/Kg
Cádmio (Cd):≤   2 mg/Kg
Cromo (Cr):≤    10 mg/Kg
Chumbo (Pb):≤    10 mg/Kg
Prata (Ag):≤   10 mg/Kg
Selênio (Se):≤    2 mg/Kg
Valor Unitário: R$ 630,00 – Marca: Arco Íris 
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 26/03/2013.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2013

Processo Administrativo nº 1.354/2013 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 041/2013 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Comercial Douglas de Pneumáticos Ltda.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores Novos, 0 (zero) KM, 
primeira linha, para caminhões, carros, máquinas e motos, conforme especificações contidas no Anexo I 
do Edital.
Ítem 04 – 60 Unid. - Pneu radial comum para caminhão, medida 275/80 R 22.5 (16 lonas), borrachudo, 
novo (primeira linha).
Valor Unitário: R$ 1131,00  – Marca: First FD 663
Ítem 05 – 28 Unid. - Pneu radial comum para caminhão, medida 275/80 R 22.5 (16 lonas), liso, novo 
(primeira linha).
Valor Unitário: R$ 975,00  – Marca: First FS 511
Ítem 08 – 30 Unid. - Pneu radial comum para caminhão, medida 215/75 R 17.5 (12 lonas), liso, novo 
(primeira linha).
Valor Unitário: R$ 623,00  – Marca: First FS 557
Ítem 13 – 28 Unid. - Protetor para Pneu, medida 750 x 16.
Valor Unitário: R$ 13,00  – Marca: JFF
Ítem 23 – 18 Unid. - Câmara de Ar para Pneu, medida 900 x 16, com bico de borracha.
Valor Unitário: R$ 45,00  – Marca: Maggion

Ítem 28 – 16 Unid. - Pneu radial para caminhonete, medida 225/70 R15, (06 lonas), novo (primeira linha).
Valor Unitário: R$ 365,00  – Marca: R630 First
Ítem 30 – 120 Unid. - Pneu radial para carro, medida 175/70 R14 – 88T, (04 lonas), novo (primeira linha).
Valor Unitário: R$ 212,00  – Marca: F580 First
Ítem 31 – 50 Unid. - Pneu radial para carro, medida 175/70 R13 – 82T, (04 lonas), novo (primeira linha).
Valor Unitário: R$ 134,00  – Marca: F77 First
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 02/07/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2013

Processo Administrativo nº 1.354/2013 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 041/2013 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Nair Cavinato Automotores - ME
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores Novos, 0 (zero) KM, 
primeira linha, para caminhões, carros, máquinas e motos, conforme especificações contidas no Anexo I 
do Edital.
Ítem 32 – 35 Unid. - Pneu dianteiro para motocicleta, medida 2.75 R18, (02 lonas), novo (primeira linha).
Valor Unitário: R$ 68,00  – Marca: Technic/Tiger
Ítem 33 – 52 Unid. - Pneu traseiro para motocicleta, medida 90/90 R18, (02 lonas), novo (primeira linha).
Valor Unitário: R$ 79,00 – Marca: Technic/Tiger
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 28/06/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2013

Processo Administrativo nº 2.671/2013 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 042/2013 – DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Ecociência Comércio e Reciclagem de Materiais de Construção Ltda - ME
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Areia Fina e Grossa, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.
Ítem 01 – 400 M³ - Areia Natural, tipo fina, conforme NBR 6502.
Valor Unitário: R$ 47,00 – Procedência: Portal
Ítem 02 – 500 M³ - Areia Natural, tipo grossa, conforme NBR 6502.
Valor Unitário: R$ 62,00 – Procedência: Portal
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 25/06/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2013

Processo Administrativo nº 2.671/2013 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 042/2013 – DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Pedreira Diabásio Ltda.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Pedra Britada nº 01 e 03, e pedrisco, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Ítem 03 – 500 M³ - Pedra britada natural graduada nº 01 conforme NBR 7225 e 7525, em rocha não alterada 
e sem fragmentos mole (argila).
Valor Unitário: R$ 54,99 – Procedência: Pedreira Diabásio
Ítem 04 – 240 M³ - Pedra britada natural graduada nº 03 conforme NBR 7225 e 7525, em rocha não alterada 
e sem fragmentos mole (argila).
Valor Unitário: R$ 54,99 – Procedência: Pedreira Diabásio
Ítem 05 – 360 M³ - Pedrisco, conforme NBR 7225 e 7525, em rocha não alterada e sem fragmentos mole 
(argila).
Valor Unitário: R$ 54,99 – Procedência: Pedreira Diabásio
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 25/06/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2013

Processo Administrativo nº 2.545/2013 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 039/2013 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: G R Indústria Comércio e Transporte de Produtos Químicos Ltda.    
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Cloro Líquido, em cilindros de 900 Kg, para 
tratamento de água, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Lote 01 – Item 01 – Cloro líquido para tratamento de água.
Ítem 01 – 63 Tonelada – Cloro Líquido, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Valor Unitário: R$ 6.700,00 – Marca: PAN- AMERICANA 
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 24/06/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2013

Processo Administrativo nº 2.086/2013 - DAE
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Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 053/2013 – DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: ERG Eletromotores Ltda..
Lote 01 – Itens 01 ao 03 – Chave de partida suave “soft-starter” e outros.
Ítem 01 – 12 Und. - Chave de partida suave “soft-starter” para acionamento de motobomba submersa em 
poço d'água profundo: frequência nominal 60 Hz, tensão nominal de alimentação (potência): 220...440 
VCA, tensão nominal de comando e ventilação: 220VCA, corrente nominal de potência mínima sem 
redução em 440 VCA: 250 A, placas com revestimento envernizado, ajuste da tensão de rampa, três fases 
controladas (não será admitido controle de menos fases), controle de tensão em onda completa, com IHM, 
relê e contator bypass incorporados, compatibilidade eletromagnética: IEC 60947-4-2, monitoramento de 
corrente mesmo após o by-pass, controle do conjugado fornecido ao motor durante todo o período de 
aceleração e de desaceleração (redução dos golpes de aríete em bombas – parada de bombas), proteções 
mínimas incorporadas: sobrecarga térmica, assimetria de correntes, sobretensão, subtensão, sequência de 
fase, falta de fase e bloqueador de partidas consecutivas. Entradas e saídas mínimas: 01 entrada digital 
“liga/desliga”, 01 entrada digital “reset de erros”, 01 entrada digital ”erro externo”, 01 saída digital “motor 
ligado”, 01 saída digital “erro”, 01 saída analógica 4-20mA/0-10V (corrente), 01 saída para acionamento 
de banco de capacitores, comunicação serial RS-485. Garantia mínima de 12 meses e fornecer catálogo/
manual em português com todas as especificações técnicas, esquemas de ligação (diagramas elétricos) e 
parametrização.
Valor Unitário: R$ 6.065,00 – Marca: Weg – Modelo: SSW060255T2257PSZ com Kit´s de comunicação 
KRS485.
Ítem 02 – 12 Und. - Chave de partida suave “soft-starter” para acionamento de motobomba submersa em 
poço d'água profundo: frequência nominal 60 Hz, tensão nominal de alimentação (potência): 220...440 
VCA, tensão nominal de comando e ventilação: 220VCA, corrente nominal de potência mínima sem 
redução em 440 VCA: 430 A, placas com revestimento envernizado, ajuste da tensão de rampa, três fases 
controladas (não será admitido controle de menos fases), controle de tensão em onda completa, com IHM, 
relê e contator bypass incorporados, compatibilidade eletromagnética: IEC 60947-4-2, monitoramento de 
corrente mesmo após o by-pass, controle do conjugado fornecido ao motor durante todo o período de 
aceleração e de desaceleração (redução dos golpes de aríete em bombas – parada de bombas), proteções 
mínimas incorporadas: sobrecarga térmica, assimetria de correntes,  sobretensão, subtensão, sequência de 
fase, falta de fase e bloqueador de partidas consecutivas. Entradas e saídas mínimas: 01 entrada digital 
“liga/desliga”, 01 entrada digital “reset de erros”, 01 entrada digital ”erro externo”, 01 saída digital “motor 
ligado”, 01 saída digital “erro”, 01 saída analógica 4-20mA/0-10V (corrente), 01 saída para acionamento 
de banco de capacitores, comunicação serial RS-485. Garantia mínima de 12 meses e fornecer catálogo/
manual em português com todas as especificações técnicas, esquemas de ligação (diagramas elétricos) e 
parametrização.
Valor Unitário: R$ 10.060,00 – Marca: Weg – Modelo: SSW060480T225PSZ com Kit´s de comunicação 
KRS485.
Ítem 03 – 20 Und. - Chave de partida suave “soft-starter” para acionamento de motobomba submersa em 
poço d'água profundo: frequência nominal 60 Hz, tensão nominal de alimentação (potência): 220...440 
VCA, tensão nominal de comando e ventilação: 220VCA, corrente nominal de potência mínima sem 
redução em 440 VCA: 110 A, placas com revestimento envernizado, ajuste da tensão de rampa, controle de 
tensão em onda completa, com IHM, relê e contator bypass incorporados, compatibilidade eletromagnética: 
IEC 60947-4-2, monitoramento de corrente mesmo após o by-pass, controle do conjugado fornecido ao 
motor durante todo o período de aceleração e de desaceleração (redução dos golpes de aríete em bombas 
– parada de bombas), proteções mínimas incorporadas: sobrecarga térmica, assimetria de correntes,  
sobretensão, subtensão, seqüência de fase, falta de fase e bloqueador de partidas consecutivas. Entradas 
e saídas mínimas: 01 entrada digital “liga/desliga”, 01 entrada digital “reset de erros”, 01 entrada digital 
”erro externo”, 01 saída digital “motor ligado”, 01 saída digital “erro”, 01 saída analógica 4-20mA/0-
10V (corrente), 01 saída para acionamento de banco de capacitores, comunicação serial RS-485. Garantia 
mínima de 12 meses e fornecer catálogo/manual em português com todas as especificações técnicas, 
esquemas de ligação (diagramas elétricos) e parametrização.
Valor Unitário: R$ 3.200,00 – Marca: Weg – Modelo: SSW06130T2257PSZ com Kit´s de comunicação 
KRS485.
Lote 06 – Itens 109 ao 111 – Barramento retangular e outros.
Ítem 109 – 400 Metros - Barramento retangular de cobre 1.1/2” x 1/4” para fixação em painel de potência/
comando
Valor Unitário: R$ 71,25 – Marca: CECIL 
Ítem 110 – 400 Metros - Barramento retangular de cobre 1.1/4” x 1/4” para fixação em painel de potência/
comando 
Valor Unitário: R$ 57,25 – Marca: CECIL 
Ítem 111 – 400 Metros - Barramento retangular de cobre 1” x 3/16” para fixação em painel de potência/
comando.
Valor Unitário: R$ 35,25 – Marca: CECIL 
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 27/06/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2013

Processo Administrativo nº 2.086/2013 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 053/2013 – DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: CRM Multielétrica Materiais Elétricos Ltda...
Lote 02 – Itens 04 ao 31 – Abraçadeira de poliamida e outros.
Ítem 04 – 800 Und. - Abraçadeira de poliamida 6.6 (Nylon) 100x2,5 mm na cor preta (permissível variação 
+/- 1% no comprimento padrão), faixa de temperatura de trabalho mínima: -30ºC a 80ºC.
Valor Unitário: R$ 0,07 – Marca: LUKMA 

Ítem 05 – 800 Und. - Abraçadeira de poliamida 6.6 (Nylon) 200x2,5 mm na cor preta (permissível variação 
+/- 0,5% no comprimento padrão), faixa de temperatura de trabalho mínima: -30ºC a 80ºC.
Valor Unitário: R$ 0,11 – Marca: LUKMA 
Ítem 06 – 500 Und. - Borne/conector de passagem em PVC (cor cinza ou bege) para cabos elétricos até 2,5 
mm² (duas conexões por parafuso), corrente nominal mínima: 17 A, tensão nominal mínima: 750 VCA e 
com fixação em trilhos DIN 35 x 7,5 mm em painel.
Valor Unitário: R$ 2,52 – Marca: LUKMA 
Ítem 07 – 300 Und. - Borne/conector de passagem em PVC (cor cinza ou bege) para cabos elétricos até 4,0 
mm² (duas conexões por parafuso), corrente nominal mínima: 32 A, tensão nominal mínima: 750 VCA e 
com fixação em trilhos DIN 35 x 7,5 mm em painel.
Valor Unitário: R$ 2,90 – Marca: LUKMA 
Ítem 08 – 200 Und. - Borne/conector de passagem em PVC (cor cinza ou bege) para cabos elétricos até 16,0 
mm² (duas conexões por parafuso), corrente nominal mínima: 75 A, tensão nominal mínima: 750 VCA e 
com fixação em trilhos DIN 35 x 7,5 mm em painel.
Valor Unitário: R$ 8,30 – Marca: LUKMA 
Ítem 09 – 200 Und. - Borne/conector de passagem em PVC (cor cinza ou bege) para cabos elétricos até 50,0 
mm² (duas conexões por parafuso), corrente nominal mínima: 150 A, tensão nominal mínima: 750 VCA e 
com fixação em trilhos DIN 35 x 7,5 mm em painel.
Valor Unitário: R$ 67,00 – Marca: LUKMA 
Ítem 10 – 150 Und. - Botão de comando verde em termoplástico 22 mm: proteção contra contato acidental 
(faceado/não saliente), frequência nominal: 60 Hz, tensão nominal de contato mínima: 300 VCA, 
capacidade de corrente térmica em regime permanente: 10 A, vida útil mecânica mínima 107 manobras 
(botão e contato), IP66 frontal e contatos: 1 NA e 1 NF.
Valor Unitário: R$ 38,50 – Marca: Weg/BF2-10+BC-01 
Ítem 11 – 150 Und. - Botão de comando vermelho em termoplástico 22 mm: proteção contra contato 
acidental (faceado/não saliente), frequência nominal: 60 Hz, tensão nominal de contato mínima: 300 VCA, 
capacidade de corrente térmica em regime permanente: 10 A, vida útil mecânica mínima 107  manobras 
(botão e contato), IP66 frontal e contatos: 1 NA e 1 NF.
Valor Unitário: R$ 38,50 – Marca: Weg/BF1-01+BC-10 
Ítem 12 – 40 Und. - Botão de emergência vermelho 40 mm empurrar/puxar (soco/trava), furação 22 mm, 
frequência nominal: 60 Hz, tensão nominal de contato mínima: 300 VCA, capacidade de corrente térmica 
em regime permanente: 10 A, vida útil mecânica mínima 107 manobras (botão e contato), IP66 frontal e 
contatos: 1 NA e 1 NF.
Valor Unitário: R$ 51,00 – Marca: Weg/BC1-01+BC-10 
Ítem 13 – 60 Und. - Canaleta para quadro de comando na cor cinza em PVC anti-chama: dimensões: 30(35) 
x 50 x 2000 mm (largura x altura x comprimento), furação na base para fixação, com recortes laterais e 
tampa corrediça.
Valor Unitário: R$ 14,00 – Marca: LUKMA 
Ítem 14 – 80 Und. - Canaleta para quadro de comando na cor cinza em PVC anti-chama: dimensões: 50 
x 50 x 2000 mm (largura x altura x comprimento), furação na base para fixação, com recortes laterais e 
tampa corrediça.
Valor Unitário: R$ 18,50 – Marca: LUKMA 
Ítem 15 – 60 Und. - Chave comutadora de comando alavanca/knob de três posições com retenção (manual/
repouso/automático) para painel: frequência nominal: 60 Hz, tensão nominal de contato mínima: 300Vca, 
capacidade de corrente nominal mínima em regime permanente: 5 A, no mínimo 2 contatos NA e grau de 
proteção mínimo IP 67.
Valor Unitário: R$ 58,00 – Marca: Weg/CK3F45-2000000 
Ítem 16 – 60 Und. - Chave comutadora de comando alavanca/knob duas posições com retenção (repouso/
liga) para painel: frequência nominal: 60 Hz, tensão nominal de contato mínima: 300Vca, capacidade de 
corrente nominal mínima em regime permanente: 5 A, 1 contato NA e grau de proteção mínimo IP 67.
Valor Unitário: R$ 33,00 – Marca: Weg/CK2F45-1000000 
Ítem 17 – 400 Metro - Espiral tubular em polietileno anti-chama na cor preta 1/4" para amarração de cabos 
elétricos em painel.
Valor Unitário: R$ 1,93 – Marca: LUKMA 
Ítem 18 – 80 Und. - Isolador cilíndrico em fibra de vidro 40x30mm rosca M6 (cor laranja/cinza) para 
fixação/isolação de barramento em painel de comando.
Valor Unitário: R$ 10,00 – Marca: LUKMA 
Ítem 19 – 80 Und. - Isolador cilíndrico em fibra de vidro 50x30mm rosca M6 (cor laranja/cinza) para 
fixação/isolação de barramento em painel de comando
Valor Unitário: R$ 6,00 – Marca: LUKMA 
Ítem 20 – 80 Und. - Isolador cilíndrico em fibra de vidro 60x30mm rosca M6 (cor laranja/cinza) para 
fixação/isolação de barramento em painel de comando
Valor Unitário: R$ 6,00 – Marca: LUKMA 
Ítem 21 – 40 Pacote - Marcador de cabos série métrica 1,5 – 2,5 mm² tipo anilha em PVC flexível auto-
extinguível na cor amarela, corte em chanfro e impresso em preto letras “A-Z”. OBS: 500 peças por pacote 
de cada letra.
Valor Unitário: R$ 14,00 – Marca: LUKMA 
Ítem 22 – 20 Pacote - Marcador de cabos série métrica 1,5 – 2,5 mm² tipo anilha em PVC flexível auto-
extinguível na cor amarela, corte em chanfro e impresso em preto números “0-9”. OBS: 500 peças por 
pacote de cada número.
Valor Unitário: R$ 14,00 – Marca: LUKMA 
Ítem 23 – 03 Pacote - Marcador de cabos série métrica 1,5 – 2,5 mm² tipo anilha em PVC flexível auto-
extinguível na cor amarela, corte em chanfro e impresso em preto “símbolo terra”. OBS: 500 peças por 
pacote.
Valor Unitário: R$ 14,00 – Marca: LUKMA 
Ítem 24 – 60 Und. - Microexaustor axial para painel 125 x 125 x 50 mm (medidas aproximadas - máscara 
quadrada), carcaça em termoplástico auto-extinguível com filtro e grelha na cor cinza, 220 VCA, 60 Hz, 
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vazão mínima 60 m³/h, sistema de encaixe sem parafusos e IP54 (mínimo).
Valor Unitário: R$77,00 – Marca: LUKMA 
Ítem 25 – 60 Und. - Microexaustor axial para painel 180 x 180 x 90 mm (medidas aproximadas - máscara 
quadrada), carcaça em termoplástico auto-extinguível com filtro e grelha na cor cinza, 220 VCA, 60 Hz, 
vazão mínima 110 m³/h, sistema de encaixe sem parafusos e IP54 (mínimo).
Valor Unitário: R$ 183,90 – Marca: LUKMA 
Ítem 26 – 80 Und. - Sinaleiro de 22mm LED completo de visor amarelo em termoplástico, frequência 
nominal: 60Hz,  tensão nominal de alimentação: 220Vca e IP65 (mínimo).
Valor Unitário: R$ 31,50 – Marca: Weg/SM3-D23 220VCA
Ítem 27 – 100 Und. - Sinaleiro de 22mm LED completo de visor vermelho em termoplástico, frequência 
nominal: 60Hz,  tensão nominal de alimentação: 220Vca e IP65 (mínimo).
Valor Unitário: R$ 31,50 – Marca: Weg/SM1-D23 220VCA
Ítem 28 – 100 Und. - Sinaleiro de 22mm LED completo de visor verde em termoplástico, frequência 
nominal: 60Hz,  tensão nominal de alimentação: 220Vca e IP65 (mínimo).
Valor Unitário: R$ 31,43 – Marca: Weg/SM2-D23 220VCA
Ítem 29 – 100 Metro. - Trilho zincado liso padrão DIN (35 x 7,5 mm) para fixação de equipamentos 
elétricos em painel.
Valor Unitário: R$ 7,95 – Marca: LUKMA 
Ítem 30 – 60 Und. - Ventilação para painel de comando (conjunto grelha e filtro), em termoplástico de alta 
resistência, com fixação no painel através de encaixe, dimensões aproximadas 200 x 200 mm (tolerância 
+/- 10mm). OBS: devem ser do mesmo fabricante do microexaustor para ter compatibilidade.
Valor Unitário: R$ 50,00 – Marca: LUKMA 
Ítem 31 – 60 Und. - Ventilação para painel de comando (conjunto grelha e filtro), em termoplástico de alta 
resistência, com fixação no painel através de encaixe, dimensões aproximadas 150 x 150 mm (tolerância 
+/- 10mm). OBS: devem ser do mesmo fabricante do microexaustor para ter compatibilidade.
Valor Unitário: R$ 27,00 – Marca: LUKMA 
Lote 05 – Itens 101 ao 108 – Painel Modular de Comando e outros.
Ítem 101 – 10 Und. - Painel Modular de Comando Elétrico de Distribuição 1700x800x600 mm, estrutura 
com espessura de chapa mínima 2,60mm, base soleira, com placa de montagem lisa removível; porta frontal 
cega, tampa traseira, teto e laterais removíveis aparafusados (para acesso a equipamentos) fabricados em 
chapa de espessura mínima de 1,9mm, dobradiças e eixos com tratamento anticorrosão de alto desempenho, 
fecho frontal tipo cremona alta resistência, grau de proteção mínimo IP-54 de acordo com norma IEC EN 
60529, fabricados em aço carbono (anticorrosão), pintura com tinta a pó, à base de poliéster, por sistema 
eletrostático, na cor cinza RAL 7035/7032, com espessura média de 80 μm, atender norma IEC 62208. 
Valor Unitário: R$ 2.680,00 – Marca: LUKBOX 
Ítem 102 – 30 Und. - Quadro de Comando Elétrico de Distribuição 1200x800x300 mm, estrutura em 
chapa aço carbono (anti-corrosão), porta frontal lisa, com placa de montagem lisa removível, estrutura para 
fixação em parede, fecho frontal de alta resistência, grau de proteção mínimo IP 65 de acordo com norma 
IEC EN 60529, pintura com tinta a pó, à base de poliéster, por sistema eletrostático, na cor cinza RAL 7035, 
com espessura média de 80 μm, atender norma IEC 62208.
Valor Unitário: R$ 1.114,00 – Marca: LUKBOX 
Ítem 103 – 40 Und. - Quadro de Comando Elétrico de Distribuição 300x300x200 mm, estrutura em chapa 
aço carbono (anti-corrosão), porta frontal lisa, estrutura para fixação em parede, fecho frontal de alta 
resistência, grau de proteção mínimo IP 65 de acordo com norma IEC EN 60529, pintura com tinta a pó, à 
base de poliéster, por sistema eletrostático, na cor cinza RAL 7035/7032, com espessura média de 80 μm, 
atender norma IEC 62208.
Valor Unitário: R$ 123,00 – Marca: LUKBOX 
Ítem 104 – 60 Und. - Quadro de Comando Elétrico de Distribuição 600x500x200 mm, estrutura em chapa 
aço carbono (anti-corrosão), porta frontal lisa, com placa de montagem lisa removível, estrutura para 
fixação em parede, fecho frontal de alta resistência, grau de proteção mínimo IP 65 de acordo com norma 
IEC EN 60529, pintura com tinta a pó, à base de poliéster, por sistema eletrostático, na cor cinza RAL 
7035/7032, com espessura média de 80 μm, atender norma IEC 62208.
Valor Unitário: R$ 270,00 – Marca: LUKBOX 
Ítem 105 – 60 Und. - Quadro de Comando Elétrico de Distribuição 800 x 600 x 300/250 mm, estrutura em 
chapa aço carbono (anti-corrosão), porta frontal lisa, com placa de montagem lisa removível, estrutura para 
fixação em parede, fecho frontal de alta resistência, grau de proteção mínimo IP 65 de acordo com norma 
IEC EN 60529, pintura com tinta a pó, à base de poliéster, por sistema eletrostático, na cor cinza RAL 
7035/7032, com espessura média de 80 μm, atender norma IEC 62208.
Valor Unitário: R$ 400,00 – Marca: LUKBOX 
Ítem 106 – 10 Und. - Quadro de distribuição de embutir padrão IEC (trilhos DIN horizontais) em 
termoplástico antichama com 48 módulos DIN, completo, com barramentos isolados de alimentação 
trifásica tipo pino – corrente mínima 80A – quatro conjuntos de terminais de derivação trifásica e vinte 
terminais isoladores de pino, barramentos de neutro (azul) e terra (verde) prontos para fixação de cabos, 
com etiquetas de identificação de circuitos, mínimo IP 40 e atender norma IEC 60439-1.
Valor Unitário: R$ 248,00 – Marca: STECK 
Ítem 107 – 20 Und. - Quadro de distribuição de embutir padrão IEC (trilhos DIN horizontais) em 
termoplástico antichama com 32 módulos DIN, completo, com barramentos isolados de alimentação 
trifásica tipo pino – corrente mínima 50A – quatro conjuntos de terminais de derivação trifásica e vinte 
terminais isoladores de pino, barramentos de neutro (azul) e terra (verde) prontos para fixação de cabos, 
com etiquetas de identificação de circuitos, mínimo IP 40 e atender norma IEC 60439-1.
Valor Unitário: R$ 154,00 – Marca: STECK 
Ítem 108 – 20 Und. - Quadro de distribuição de embutir padrão IEC (trilhos DIN horizontais) em 
termoplástico antichama com 12 módulos DIN, completo, com barramento isolado de alimentação bifásica 
tipo pino – corrente mínima 20A – com quinze terminais isoladores de pino, barramentos de neutro (azul) 
e terra (verde) prontos para fixação de cabos, com etiquetas de identificação de circuitos, mínimo IP 40 e 
atender norma IEC 60439-1.
Valor Unitário: R$ 105,00 – Marca: STECK
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Assinatura: 27/06/2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

(Emenda à Lei Orgânica do Município n° 40 – Artigo 51 Inciso XXIII)

 01 DE  NOVEMBRO DE 2013   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento Conta Movimento  
Saldo Anterior R$ 1.101.186,17 Saldo Anterior R$ 170.988,20
Receita R$ 154.692,17 Receita R$ 36.532,35
Despesa R$ 187.622,51 Despesa R$ 124.180,00
Saldo Disponível R$ 1.068.255,83 Saldo Disponível R$ 83.340,55
Conta Vinculada Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 16.747.526,17 Saldo Anterior R$ 77.763.803,04
Receita R$ 10.000,00 Receita R$ 111.500,00
Despesa R$ 0,00 Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 16.757.526,17  Saldo Atual R$ 77.875.303,04

 04 DE NOVEMBRO DE 2013   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 1.068.255,83  Saldo Anterior R$ 83.340,55
Receita R$ 148.451,43  Receita R$ 41.038,96
Despesa R$ 178.141,95  Despesa R$ 83.220,00
Saldo Disponível R$ 1.038.565,31  Saldo Disponível R$ 41.159,51
Conta Vinculada Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 16.757.526,17  Saldo Anterior R$ 77.875.303,04
Receita R$ 0,00  Receita R$ 66.800,00
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 16.757.526,17  Saldo Atual R$ 77.942.103,04

 05 DE NOVEMBRO DE 2013   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 1.038.565,31  Saldo Anterior R$ 41.159,51
Receita R$ 210.355,24  Receita R$ 58.578,23
Despesa R$ 201.177,27  Despesa R$ 39.910,00
Saldo Disponível R$ 1.047.743,28  Saldo Disponível R$ 59.827,74
Conta Vinculada Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 16.757.526,17  Saldo Anterior R$ 77.942.103,04
Receita R$ 142.500,00  Receita R$ 18.750,00
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 16.900.026,17  Saldo Atual R$ 77.960.853,04

 06 DE NOVEMBRO DE 2013   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 1.047.743,28  Saldo Anterior R$ 59.827,74
Receita R$ 307.473,31  Receita R$ 87.531,71
Despesa R$ 111.519,21  Despesa R$ 67.030,00
Saldo Disponível R$ 1.243.697,38  Saldo Disponível R$ 80.329,45
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 16.900.026,17  Saldo Anterior R$ 77.960.853,04
Receita R$ 0,00  Receita R$ 29.000,00
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 16.900.026,17  Saldo Atual R$ 77.989.853,04

 07 DE NOVEMBRO DE 2013   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 1.243.697,38  Saldo Anterior R$ 80.329,45
Receita R$ 268.264,71  Receita R$ 79.348,97
Despesa R$ 416.446,08  Despesa R$ 61.590,00
Saldo Disponível R$ 1.095.516,01  Saldo Disponível R$ 98.088,42
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 16.900.026,17  Saldo Anterior R$ 77.989.853,04
Receita R$ 95.987,69  Receita R$ 27.570,00
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 16.996.013,86  Saldo Atual R$ 78.017.423,04
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 08 DE NOVEMBRO DE 2013   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 1.095.516,01  Saldo Anterior R$ 98.088,42
Receita R$ 310.087,10  Receita R$ 77.039,35
Despesa R$ 273.276,01  Despesa R$ 61.380,00
Saldo Disponível R$ 1.132.327,10  Saldo Disponível R$ 113.747,77
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 16.996.013,86  Saldo Anterior R$ 78.017.423,04
Receita R$ 134.656,11  Receita R$ 34.700,00
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 17.130.669,97  Saldo Atual R$ 78.052.123,04

 11 DE NOVEMBRO DE 2013   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 1.132.327,10  Saldo Anterior R$ 113.747,77
Receita R$ 1.591.102,60  Receita R$ 429.386,23
Despesa R$ 1.023.008,39  Despesa R$ 270.850,00
Saldo Disponível R$ 1.700.421,31  Saldo Disponível R$ 272.284,00
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 17.130.669,97  Saldo Anterior R$ 78.052.123,04
Receita R$ 500.000,00  Receita R$ 99.650,00
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 17.630.669,97  Saldo Atual R$ 78.151.773,04

 12 DE NOVEMBRO DE 2013   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 1.700.421,31  Saldo Anterior R$ 272.284,00
Receita R$ 575.078,58  Receita R$ 182.208,67
Despesa R$ 570.177,72  Despesa R$ 172.353,28
Saldo Disponível R$ 1.705.322,17  Saldo Disponível R$ 282.139,39
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 17.630.669,97  Saldo Anterior R$ 78.151.773,04
Receita R$ 262.822,36  Receita R$ 51.100,00
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 17.893.492,33  Saldo Atual R$ 78.202.873,04

 13 DE NOVEMBRO DE 2013   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 1.705.322,17  Saldo Anterior R$ 282.139,39
Receita R$ 516.502,52  Receita R$ 175.709,06
Despesa R$ 340.891,20  Despesa R$ 211.820,00
Saldo Disponível R$ 1.880.933,49  Saldo Disponível R$ 246.028,45
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 17.893.492,33  Saldo Anterior R$ 78.202.873,04
Receita R$ 48.000,00  Receita R$ 125.500,00
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 17.941.492,33  Saldo Atual R$ 78.328.373,04

 14 DE NOVEMBRO DE 2013   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 1.880.933,49  Saldo Anterior R$ 246.028,45
Receita R$ 556.122,32  Receita R$ 168.400,12
Despesa R$ 1.167.420,77  Despesa R$ 195.410,00
Saldo Disponível R$ 1.269.635,04  Saldo Disponível R$ 219.018,57
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 17.941.492,33  Saldo Anterior R$ 78.328.373,04
Receita R$ 50.000,00  Receita R$ 115.300,00
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 17.991.492,33  Saldo Atual R$ 78.443.673,04

 18 DE NOVEMBRO DE 2013   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 1.269.635,04  Saldo Anterior R$ 219.018,57
Receita R$ 423.718,20  Receita R$ 92.515,70

Despesa R$ 484.747,93  Despesa R$ 136.130,00
Saldo Disponível R$ 1.208.605,31  Saldo Disponível R$ 175.404,27
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 17.991.492,33  Saldo Anterior R$ 78.443.673,04
Receita R$ 0,00  Receita R$ 77.150,00
Despesa R$ 200.000,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 17.791.492,33  Saldo Atual R$ 78.520.823,04

 19 DE NOVEMBRO DE 2013   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 1.208.605,31  Saldo Anterior R$ 175.404,27
Receita R$ 974.834,85  Receita R$ 148.479,96
Despesa R$ 1.044.504,39  Despesa R$ 122.820,00
Saldo Disponível R$ 1.138.935,77  Saldo Disponível R$ 201.064,23
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 17.791.492,33  Saldo Anterior R$ 78.520.823,04
Receita R$ 34.187,75  Receita R$ 66.000,00
Despesa R$ 360.000,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 17.465.680,08  Saldo Atual R$ 78.586.823,04

 20 DE NOVEMBRO DE 2013   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 1.138.935,77  Saldo Anterior R$ 201.064,23
Receita R$ 615.127,35  Receita R$ 141.687,50
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Disponível R$ 1.754.063,12  Saldo Disponível R$ 342.751,73
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 17.465.680,08  Saldo Anterior R$ 78.586.823,04
Receita R$ 0,00  Receita R$ 0,00
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 17.465.680,08  Saldo Atual R$ 78.586.823,04

 21 DE NOVEMBRO DE 2013   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 1.754.063,12  Saldo Anterior R$ 342.751,73
Receita R$ 498.572,53  Receita R$ 144.770,61
Despesa R$ 894.620,27  Despesa R$ 253.470,00
Saldo Disponível R$ 1.358.015,38  Saldo Disponível R$ 234.052,34
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 17.465.680,08  Saldo Anterior R$ 78.586.823,04
Receita R$ 441.700,00  Receita R$ 132.200,00
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 17.907.380,08  Saldo Atual R$ 78.719.023,04

 22 DE NOVEMBRO DE 2013   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 1.358.015,38  Saldo Anterior R$ 234.052,34
Receita R$ 243.083,84  Receita R$ 104.857,07
Despesa R$ 183.573,90  Despesa R$ 101.000,00
Saldo Disponível R$ 1.417.525,32  Saldo Disponível R$ 237.909,41
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 17.907.380,08  Saldo Anterior R$ 78.719.023,04
Receita R$ 60.000,00  Receita R$ 31.900,00
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 17.967.380,08  Saldo Atual R$ 78.750.923,04

 25 DE NOVEMBRO DE 2013   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 1.417.525,32  Saldo Anterior R$ 237.909,41
Receita R$ 295.985,49  Receita R$ 178.756,02
Despesa R$ 568.538,91  Despesa R$ 232.800,00
Saldo Disponível R$ 1.144.971,90  Saldo Disponível R$ 183.865,43
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 17.967.380,08  Saldo Anterior R$ 78.750.923,04
Receita R$ 180.498,90  Receita R$ 115.800,00
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 007/2013
“AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO”

1º Retificação do Edital do Processo Seletivo nº 007/2013 -  Auxiliar de Administração:
Acrescenta-se a cláusula 6.2 a seguinte o texto abaixo:
 (....) 
h) Maior idade entre aqueles com idade inferior a 60 anos.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 007/2013
Republicado por ter saído com incorreções:

“AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO”
A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB, 
Bauru/SP, por determinação do seu Presidente, torna público, na forma prevista no Art. 37 da Constituição 
Federal, a abertura de PROCESSO SELETIVO para o preenchimento de 01 (uma) vaga do cargo de 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho, respeitando-se o 
limite de 5% de vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, previsto no inciso VIII do artigo 
37, da Constituição Federal, § 2º do art. 5º da Lei 8.112/1990, bem como do Decreto Federal nº 3.298, de 
20/12/99, publicado no DOU de 21/12/99, Seção 1, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004, 
publicado na Seção 1 do DOU do dia 03/12/2004, constituindo a regulamentação do processo seletivo o 
presente edital e instruções que o integram.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 O Processo Seletivo será regido por este edital e pelos diplomas legais e regulamentares citados em 
seu caput.
1.2 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de (01) uma vaga no cargo de AUXILIAR DE 
ADMINISTRAÇÃO, atualmente existente no Quadro de Pessoal da Empresa Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, bem como aquelas que vierem a vagar ou forem criadas durante a 
vigência deste processo seletivo.
1.3 A seleção de que trata este edital será composta de uma única fase, de Prova Objetiva. 
1.4 O candidato portador de necessidades especiais poderá participar do Processo Seletivo, desde que o 
grau de incapacidade não prejudique o pleno desempenho das atribuições do cargo.

2. DO CARGO:
2.1 CARGO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
2.2 JORNADA DE TRABALHO: 44 (quarenta e quatro) horas semanais, sendo que a escala de trabalho 
ocorrerá de acordo com as necessidades da empresa. 
2.3 REMUNERAÇÃO: R$ 1.674,96 (um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos). 
O valor mencionado refere-se à data base de março de 2013; além do beneficio mensal de vale alimentação 
no valor de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais). 
2.4 ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo
2.5 DO REGIME DE TRABALHO: O regime de trabalho será o da Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT.
2.6 VAGAS: 01 (uma)
2.7 ATRIBUIÇÕES DO CARGO (Descrição Detalhada): Elaborar minutas, cartas, ofícios, memorandos, 
despachos e informações; inserir informações e dados inerentes à processos administrativos (internos e 
externos); realizar rotinas na área de contabilidade, pessoal, compras; elaborar relatórios e planilhas e 
executar trabalhos de digitação em geral; receber, protocolar,   distribuir e arquivar documentos e materiais; 
receber clientes, visitantes, munícipes e fornecedores prestando-lhes as devidas informações; efetuar 
registros e manter atualizados os cadastros de pessoal, de material, de patrimônio e demais sistemas de 
informações; participar de trabalhos concernentes à compra, venda e controle de bens e serviços e preparar 
a documentação necessária a estes procedimentos, montando mapas ou propostas; participar de campanhas 
educativas, tanto nas escolas como em outros segmentos da sociedade; efetuar recebimento, conferência 
e armazenagem de materiais, mantendo atualizados os registros e controle de estoques; proceder o 
levantamento de materiais em desuso; atender e efetuar chamadas telefônicas, anotando ou enviando 
recados e dados de rotina, para obter ou fornecer informações; receber e transmitir fax, e-mails e outros 
meios de comunicação; zelar pelo uso correto e conservação dos bens patrimoniais da Empresa; executar 
tarefas correlatas.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
3.1.1 TAXA DE INSCRIÇÃO: A título de ressarcimento de despesas com materiais e serviços, da Internet 
e bancárias, a taxa de inscrição será de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).
3.1.2 Será admitida somente a inscrição via Internet, no endereço eletrônico, www.emdurb.com.br, 
solicitada no período das 08h00 do dia 13 de janeiro de 2014 às 16h00 do dia 17 de janeiro de 2014, 
observado o horário oficial de Brasília/DF.
3.1.3 Para inscrever-se o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.emdurb.com.br, durante 
o período e horário determinados no subitem 3.1.2, e após ler e aceitar as condições estabelecidas neste 
Edital, preencher o Formulário de Inscrição e transmitir os dados pela Internet.
3.1.4  Será de responsabilidade do candidato a impressão do boleto bancário, bem como efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição até a data limite para o encerramento das inscrições previsto no subitem 3.1.2.
3.1.5 O candidato que realizar a inscrição somente poderá efetuar o pagamento do valor por boleto 
bancário. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, 
fac-símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, ou 
por qualquer outro meio que não o especificado nesta Edital.

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

Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 18.147.878,98  Saldo Atual R$ 78.866.723,04

 26 DE NOVEMBRO DE 2013   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 1.144.971,90  Saldo Anterior R$ 183.865,43
Receita R$ 213.304,47  Receita R$ 87.305,57
Despesa R$ 242.942,56  Despesa R$ 126.200,00
Saldo Disponível R$ 1.115.333,81  Saldo Disponível R$ 144.971,00
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 18.147.878,98  Saldo Anterior R$ 78.866.723,04
Receita R$ 131.000,00  Receita R$ 76.100,00
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 18.278.878,98  Saldo Atual R$ 78.942.823,04

 27 DE NOVEMBRO DE 2013   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 1.115.333,81  Saldo Anterior R$ 144.971,00
Receita R$ 670.411,13  Receita R$ 134.023,65
Despesa R$ 788.931,76  Despesa R$ 156.300,00
Saldo Disponível R$ 996.813,18  Saldo Disponível R$ 122.694,65
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 18.278.878,98  Saldo Anterior R$ 78.942.823,04
Receita R$ 380.200,00  Receita R$ 98.000,00
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 18.659.078,98  Saldo Atual R$ 79.040.823,04

 28 DE NOVEMBRO DE 2013   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 996.813,18  Saldo Anterior R$ 122.694,65
Receita R$ 1.902.619,19  Receita R$ 74.124,82
Despesa R$ 356.474,04  Despesa R$ 96.300,00
Saldo Disponível R$ 2.542.958,33  Saldo Disponível R$ 100.519,47
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 18.659.078,98  Saldo Anterior R$ 79.040.823,04
Receita R$ 0,00  Receita R$ 44.500,00
Despesa R$ 1.600.000,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 17.059.078,98  Saldo Atual R$ 79.085.323,04

 29 DE NOVEMBRO DE 2013   
  DAE  Fundo de Tratamento de Esgoto
Conta Movimento    Conta Movimento   
Saldo Anterior R$ 2.542.958,33  Saldo Anterior R$ 100.519,47
Receita R$ 169.784,71  Receita R$ 105.432,91
Despesa R$ 1.745.465,11  Despesa R$ 135.420,45
Saldo Disponível R$ 967.277,93  Saldo Disponível R$ 70.531,93
Conta Vinculada  Conta Vinculada  
Saldo Anterior R$ 17.059.078,98  Saldo Anterior R$ 79.085.323,04
Receita R$ 0,00  Receita R$ 588.684,68
Despesa R$ 0,00  Despesa R$ 0,00
Saldo Atual R$ 17.059.078,98  Saldo Atual R$ 79.674.007,72

ELIS ÂNGELA DOS ANJOS
Diretora Financeira
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3.1.6 A EMDURB não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas.
3.1.7 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores,  implicará no cancelamento 
da inscrição do candidato, verificada a irregularidade, a qualquer tempo, descabendo qualquer recurso.
3.1.8 Ao inscrever-se, o candidato estará declarando em ficha de inscrição, sob pena de responsabilidade 
civil e criminal, satisfazer as seguintes condições:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi concedido igualdade nas condições 
previstas no artigo 12, inciso II, §1º da Constituição Federal de 1988 e demais disposições de lei, no caso 
de estrangeiros;
b) Estar no gozo dos seus Direitos Políticos e Civis;
c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da posse;
d) Gozar de boa saúde física e mental;
e) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
f) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
g) Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que impeça 
legalmente o exercício de função pública;
h) Não ter sido demitido por justa causa ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 
transitada em julgado em qualquer esfera governamental, nos últimos 5 (cinco) anos;
i) Estar ciente e de acordo com as exigências estabelecidas pelo presente Edital;
j) O candidato ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da lei que, após aprovação no Processo 
Seletivo e no ato da contratação, irá satisfazer as condições exigidas para o provimento do cargo. Não serão 
aceitos protocolos em substituição aos documentos exigidos neste Edital.
3.1.9 São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações fornecidas no ato 
da inscrição, que serão verificadas por ocasião da comprovação dos requisitos e contratação, se aprovado, 
sendo que a não apresentação implicará na anulação de todos os atos praticados pelo candidato.
3.1.10 Qualquer declaração falsa, inexata ou ainda, que não atenda a todas as condições estabelecidas 
neste edital, verificada em qualquer etapa do presente processo seletivo ou após a contratação, implicará 
na eliminação automática do candidato ou demais providências que se fizerem necessárias, sem prejuízo 
das cominações legais.
3.2 Ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem com documentação, 
a doação de sangue a partir do mês de Setembro de 2013.
3.2.1 O requerimento de solicitação da isenção da taxa de inscrição estará disponível na ficha do Formulário 
de Inscrição durante o período de inscrição, conforme previsto no subitem 3.1.2.
3.2.2 O candidato que optar pela solicitação da isenção da taxa de inscrição, deverá preencher total e 
corretamente o requerimento constante do Formulário de Inscrição, e ao transmitir os dados pela Internet 
receberá uma mensagem informando que o requerimento foi enviado com sucesso. Em seguida, o candidato 
deverá atender as demais etapas previstas no subitem 3.2.3. Não haverá impressão de boleto bancário para 
essa opção.
3.2.3 O candidato que optou pela inscrição da solicitação de isenção da taxa de inscrição após o envio dos 
dados pela Internet, deverá:
a) Comparecer no Setor de Atendimento da EMDURB, localizado à Praça João Paulo II, s/nº, Jd. Santana, 
piso térreo do Terminal Rodoviário, no período das 08h00 do dia 13 de janeiro de 2014 às 16h30min 
do dia 17 de janeiro de 2014, a fim de protocolizar o documento original ou a cópia autenticada do 
comprovante de doação de sangue, nas condições previstas no subitem 3.2., que ficará acostado ao 
processo para análise da Comissão Examinadora.
b) O pedido deverá ser endereçado à Comissão Examinadora do Processo Seletivo nº 007/2013 – 
EMDURB, com a cópia da inscrição gerada pela Internet, contendo o número de inscrição obtido.
3.2.4 Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de 
Inscrição: Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número 
de identidade do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do 
responsável do setor / área / departamento ou carteira de doação de sangue do corrente ano, com 
carimbo do setor responsável (original e cópia). 
3.2.5 Será permitido que o protocolo do comprovante de doação de sangue seja realizado por procuração, 
mediante a entrega do respectivo mandato (modelo sugerido no Anexo II deste Edital), com o reconhecimento 
em cartório da assinatura do candidato e do procurador, acompanhado do respectivo comprovante de 
doação de sangue, bem como a apresentação de documento de identidade do procurador, sendo que, para 
cada candidato, deverá ser apresentada uma procuração, que ficará retida.
3.2.6 O candidato que deixar de comprovar a condição de doador no prazo estipulado, terá sua inscrição 
automaticamente excluída do processo seletivo e não poderá interpor recurso em face desta situação.
3.2.7 A EMDURB não promoverá a restituição integral ou parcial do valor correspondente à taxa de 
inscrição.
3.2.8 A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Processo Seletivo não se realizar, ocasião em 
que a responsabilidade pela devolução recairá sobre a EMDURB.
3.2.9 A relação de candidatos que tiverem a inscrição indeferida, será publicada no Diário Oficial do 
Município e divulgada no endereço eletrônico www.emdurb.com.br, com data prevista para o dia 23 de 
janeiro de 2014.

4. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
4.1 Aos portadores de necessidades especiais, em obediência ao disposto no inciso VIII do artigo 37, da 
Constituição Federal, § 2º do art. 5º da Lei 8.112/1990, bem como do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/99, 
publicado no DOU de 21/12/99, Seção 1, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004, publicado 
na Seção 1 do DOU do dia 03/12/2004 serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas previstas para o 
cargo, ou as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade deste processo seletivo, nos casos 

em que houver compatibilidade entre a deficiência de que são portadoras e a função a ser exercida.
4.2 Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão do processo seletivo em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração e horário de realização 
das provas.
4.3 O candidato que não declarar ser portador de deficiência no ato da inscrição, assim não será considerado 
e, portanto, não poderá interpor recurso em face desta situação.
4.4 Se a pessoa portadora de deficiência necessitar de tratamento diferenciado para participar do processo 
seletivo, deverá requerê-lo na oportunidade da inscrição, através de requerimento protocolizado no Setor 
de Atendimento da EMDURB, localizado no Piso Térreo do Terminal Rodoviário – Praça João Paulo II, 
s/nº, Jardim Santana, das 08h00 do dia 13 de janeiro de 2014 às 16h30min do dia 17 de janeiro de 
2014, anexando atestado médico com parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, com 
expressa referência à Classificação Internacional de Doença – CID e indicando as condições especiais 
de que necessita, sendo que a falta desta requisição, seja qual for o motivo alegado, poderá ocasionar a 
impossibilidade do candidato portador da necessidade especial realizar o processo seletivo.
4.5 Será permitido que a solicitação de tratamento diferenciado para participar do processo seletivo seja 
realizada por procuração, mediante a entrega do respectivo mandato (modelo sugerido no Anexo II deste 
Edital), com o reconhecimento em cartório da assinatura do candidato e do procurador, acompanhado de 
atestado médico conforme o disposto no item 4.4, bem como, a apresentação de documento de identidade 
do procurador, sendo que, para cada candidato deverá ser apresentada uma procuração, que ficará retida.
4.6 Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção.
4.7 Não ocorrendo a aprovação de candidatos portadores de necessidades especiais para preenchimento da 
vaga prevista, esta será preenchida pelo próximo candidato aprovado.
4.8 Na hipótese do exame médico admissional, obrigatoriamente realizado pela EMDURB, atestar a 
incompatibilidade da limitação com as atribuições do cargo, o candidato será automaticamente eliminado 
do processo seletivo, sendo convocado o candidato seguinte na lista de classificação.
4.9 Após a admissão do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
aposentadoria e/ou readaptação do cargo.
4.10 A relação de candidatos portadores de necessidades especiais que tiverem a inscrição indeferida, será 
publicada no Diário Oficial do Município e divulgada no endereço eletrônico www.emdurb.com.br, com 
data prevista para o dia 23 de janeiro de 2014.

5. DAS PROVAS 
5.1 O Processo Seletivo para provimento da vaga do emprego público de “AUXILIAR DE 
ADMINISTRAÇÃO”, constará de uma única fase: Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. 
5.2 DA PROVA OBJETIVA
5.2.1 De caráter eliminatório e classificatório, consistirá em questões objetivas de múltipla escolha, com 
cinco alternativas cada questão, com apenas uma resposta correta e que valerá 2 (dois) pontos. As questões 
versarão sobre os programas contidos no Anexo I deste Edital e buscarão avaliar o grau de conhecimento 
do candidato para o desempenho do cargo, sendo 10 (dez) questões sobre Língua Portuguesa e 10 (dez) 
questões de Matemática, equivalentes ao Ensino Médio, 10 (dez) questões de Noções de Informática, 10 
(dez) questões de Direito Administrativo e 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Atualidades, 
sendo esta última referente ao ano de 2013. 
5.2.2 A prova objetiva está prevista para o dia 16 de fevereiro de 2014. O local e horário da aplicação 
da prova objetiva serão publicados, oportunamente, por meio de Edital no Diário Oficial do Município e 
divulgados no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.
5.2.3 É da inteira responsabilidade do candidato acompanhar pelo Diário Oficial do Município e/ou por 
meio da Internet, a publicação de todos os atos e editais referentes a este processo seletivo.
5.2.4 Os candidatos deverão comparecer no local da prova com 30 (trinta) minutos de antecedência, 
munidos de caneta azul ou preta, lápis e borracha, sendo que às 8h00 os portões serão fechados e não será 
permitida a entrada de qualquer candidato após este horário, sob hipótese alguma, ficando os retardatários 
e os ausentes automaticamente desclassificados do concurso.
5.2.5 Os candidatos deverão apresentar o documento original de identidade, com foto, ou Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, ou ainda, Carteira Nacional de Habilitação, em estado de conservação que 
permita sua identificação e o comprovante de inscrição, sem os quais, os candidatos não poderão realizar 
a prova.
5.2.6 Não serão aceitos protocolos ou cópias reprográficas, mesmo que autenticadas.
5.2.7 A prova objetiva terá a duração de 3 (três) horas.
5.2.8 O conteúdo programático consta no ANEXO I deste Edital.
5.2.9 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura, ainda que legível.
5.2.10 O preenchimento da Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção 
da prova, será de inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as 
instruções específicas na capa do Caderno de Questões. Em hipótese alguma haverá substituição da “Folha 
de Respostas” por erro do candidato.
5.2.11 O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação da prova, após 1(uma) hora do horário do seu 
início, devendo entregar ao Coordenador da Sala o caderno de questões e respectiva folha de respostas.
5.2.12 Ao término da prova será sugerido que os 02 (dois) últimos candidatos deixem a sala em conjunto.
5.2.13 A avaliação da prova será feita na escala de 0 (zero) a 100 (cem), sendo desclassificado e, portanto, 
eliminado, o candidato que obtiver nota inferior a 60 (sessenta) pontos.
5.2.14 Será desclassificado o candidato que:
a) não estiver presente na sala ou local da prova e no horário determinado para o início.
b) for surpreendido, durante a execução da prova, em comunicação com outro candidato, utilizando-se de 
material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude.
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c) ausentar-se do recinto, exceto se, momentaneamente, em casos especiais e sempre na companhia do 
fiscal acompanhante.
d) não apresentar documento de identificação, conforme estabelecido neste Edital.
e) portar arma, ainda que possua o respectivo porte, na sala de prova.
f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes.
g) não devolver ao fiscal o Caderno de Questões, a Folha Definitiva de Resposta ou qualquer outro material 
de aplicação das provas.
h) não cumprir as instruções contidas no caderno de questões da prova e na folha de respostas.
i) não obtiver nota igual ou superior a 60% (sessenta por cento) de acertos sobre a totalidade da prova 
aplicada.
5.2.15 Durante as provas não será tolerada a comunicação com outro candidato, nem permitidas consultas 
bibliográficas de qualquer espécie, utilização de livros, notas e impressos. É expressamente proibida a 
utilização de agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, tablets, calculadoras, BIP, “WALKMAN” 
ou qualquer aparelho eletrônico ou material que não seja o estritamente necessário para a realização das 
provas. Os aparelhos “celulares” deverão ser desligados.
5.2.16 Reserva-se à Comissão Examinadora do Processo Seletivo nº 007/2013 e aos Fiscais, o direito de 
excluir do processo seletivo o candidato cujo comportamento se enquadre em uma das hipóteses da cláusula 
5.2.14, tomando as medidas saneadoras necessárias.
5.2.17 Em caso de anulação de questões por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou 
qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos, sendo atribuídos os 
respectivos pontos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso.
5.2.18 A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua inteira responsabilidade.
5.2.19 Caso haja necessidade do candidato se ausentar do local de prova para atendimento médico ou 
hospitalar, o mesmo não poderá retornar, sendo eliminado do Processo Seletivo.
5.2.20 A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante o período de realização da prova deverá 
manifestar-se antecipadamente e, no dia e horário da aplicação da prova levar um(a) acompanhante que 
ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata 
nesta condição que não levar acompanhante, não realizará a prova.
5.2.21 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. A criança deverá 
permanecer em local designado, acompanhada de familiar ou terceiro, adulto (maior de 18 anos) 
responsável, indicado(a) pela candidata.
5.2.22 O Gabarito Oficial da Prova Objetiva tem publicação prevista para o dia 18 de fevereiro de 2014 
no Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico www.emdurb.com.br. O Caderno de Questões tem 
data prevista de divulgação no dia 18 de fevereiro de 2014, no endereço eletrônico www.emdurb.com.br. 

6. DO RESULTADO
6.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final e as nomeações serão feitas 
obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração Pública.
6.2 Na hipótese de igualdade de nota, terá preferência, sucessivamente, o candidato que tiver:
a) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme disposto no artigo 27, § único, da Lei nº 10.741/03 
– Estatuto do Idoso.
b) Maior pontuação nas questões que versem sobre Direito Administrativo.
c) Maior pontuação nas questões que versem sobre Português.
d) Maior pontuação nas questões que versem sobre Matemática.
e) Maior pontuação nas questões que versem sobre Noções de Informática.
f) Maior pontuação nas questões que versem sobre Conhecimentos Gerais e Atualidades
g) Maior número de filhos menores de 18 anos.
h) Maior idade entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
6.3 Persistindo ainda o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
6.4 O resultado da Prova Objetiva e a Classificação Final serão publicados no Diário Oficial do Município 
e no site da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, www.emdurb.
com.br, na data prevista de  01 de março de 2014. 
6.5 O resultado do recurso da classificação final e a homologação do processo seletivo têm data prevista 
para publicação em 13 de março 2014, no Diário Oficial do Município e divulgado no endereço eletrônico 
www.emdurb.com.br .

7. DOS RECURSOS
7.1 Será admitido recurso quanto ao indeferimento das inscrições, ao gabarito da prova objetiva e ao 
resultado final do Processo Seletivo.
7.2 Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após as publicações realizadas, 
consoante item 7.1.
7.3 O recurso devidamente fundamentado deverá ser dirigido à Comissão Examinadora do Processo 
Seletivo nº 007/2013 – EMDURB e protocolizado no Setor de Atendimento da Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, Praça João Paulo II s/nº, Jardim Santana, Piso Térreo - 
Terminal Rodoviário, horário das 08h00min às 16h30min.
7.4 Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo. O recurso interposto fora do prazo não 
será aceito, sendo considerada, para tanto, a data de sua protocolização no setor competente da EMDURB.
7.5 Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama e Internet, ou outro meio que não 
seja o especificado neste Edital.
7.6 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso em que houver prejuízos irreparáveis 
ao candidato, a critério da Comissão.
7.7 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões), o(s) ponto(s) referente(s) à(s) mesma(s) 
será(ão) atribuído(s) à todos os candidatos.

7.8 A Comissão Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais.

8.0 DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO EMPREGO PÚBLICO
8.1 O candidato somente será investido no emprego, se atender as seguintes exigências:
a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo;
b) Apresentar os documentos que comprovem os requisitos exigidos no item 3.1.8 deste edital, incluindo, 
os seguintes: 
- Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas eleições ou procedido a justificação na forma 
da lei;
- Quitação com o Serviço Militar;
- C.P.F., R.G.;
- Prova de Escolaridade – Certificado e ou Diploma de conclusão do Ensino Médio; 
- Uma foto 3X4 recente;
- Declaração de não ocupar função pública e remunerada, exceto os acúmulos permitidos pela Lei; 
- Atestados de antecedentes criminais;
- Certidão de nascimento e, ainda, se for o caso, certidão de casamento e de nascimento dos descendentes, e 
- Demais documentos necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
c) Não registrar antecedentes criminais;
d) Comparecer na data, local e horário estabelecidos na convocação;
e) Gozar de boa saúde física e mental, que será avaliada em perícia médica realizada pela EMDURB. 
O médico do trabalho responsável deverá observar a NR7/PCMSO –  Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional – e/ou outras Normas Regulamentares inerentes e poderá realizar ou solicitar exames 
complementares, às custas do candidato, para melhor avaliação médica e definição a respeito do ASO – 
Atestado de Saúde Ocupacional, que contemplará compatibilidade ou não do candidato avaliado, para a 
função de Auxiliar de Administração.
f) Residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima desde que autorizado, nos termos do artigo 
14, inciso XII da Lei Municipal nº 3.781/94, atualizada pela Lei Municipal nº 5.805/09.
8.2 Não serão nomeados ex-servidores/ex-empregados públicos demitidos por justa causa e/ou exonerados 
a bem do serviço público nos últimos 05 (cinco) anos, em qualquer ramo do setor público, bem como os 
candidatos que tenham sido condenados por crimes contra a Administração Pública.

9.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Os atos relativos ao presente Processo Seletivo, a exemplo de convocações, avisos e resultados serão 
publicados no Diário Oficial do Município e divulgados no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.
9.2 O Processo Seletivo terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da homologação do 
resultado final, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério da EMDURB.
9.3 A EMDURB não está obrigada a convocar todos os candidatos aprovados, fazendo a convocação 
conforme a sua necessidade e conveniência.
9.4 Os casos omissos neste edital serão esclarecidos e resolvidos pela Comissão Organizadora e 
Examinadora do Processo Seletivo.
9.5 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para 
a prova objetiva e as demais etapas correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso 
publicado no Diário Oficial do Município e divulgado no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.
9.6 A habilitação em quaisquer das fases do Processo Seletivo nº 007/2013 não poderá ser aproveitada para 
outro processo seletivo.
9.7 A comprovação do cumprimento das datas, prazos, ônus e obrigações constantes do presente Edital é de 
responsabilidade exclusiva do candidato.
9.8 A EMDURB não se responsabiliza por prejuízos de qualquer ordem, causados ao candidato, decorrente 
de:
a) endereço e telefone não atualizados;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos – ECT , por razões diversas de 
fornecimento e/ou informação errada quanto ao endereço do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
9.9 O candidato poderá atualizar seu endereço e telefones para contato enviando mensagem eletrônica para 
o e-mail emdurb@emdurb.com.br ou através do telefone (14) 3233-9076.
9.10 Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação, 
classificação, ou nota de candidatos, valendo para tal fim, a publicação do resultado final e homologação.
9.11 A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, não se responsabiliza 
de qualquer modo pelo transporte, alojamento, e/ou alimentação dos candidatos, durante a realização das 
provas, bem como pelos custos decorrentes dos documentos necessários para inscrição e/ou posse do 
candidato, quando da realização das etapas do presente processo seletivo.

Bauru, 14 de dezembro de 2013.
Antônio Mondelli Junior
Presidente da EMDURB

ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 007/2013 – 

AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
1. PROGRAMA DA PROVA DE PORTUGUÊS:
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Separação de sílabas. Reconhecimento de classes de palavras: nome, 
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pronome, verbo, preposições e conjunções. Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Concordância nominal e verbal. Emprego de tempos e modos. Vozes do verbo. Regência nominal e 
verbal. Ocorrência de crase. Estrutura do vocábulo: radicais e afixos. Formação de palavras: composição 
e derivação. Termo da oração. Tipos de predicação. Estrutura do período coordenação e subordinação. 
Semântica: sinonímia e antonímia.
OBS: SERÃO CONSIDERADAS AS ALTERAÇÕES PREVISTAS NA ULTIMA REFORMA 
ORTOGRÁFICA DA LÍNGUA PORTUGUESA, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO 
FEDERAL N° 6.583, DE 29 DE SETEMBRO DE 2008 E DECRETO FEDERAL N° 7.875, DE 27 
DE DEZEMBRO DE 2012.
2. PROGRAMA DA PROVA DE MATEMÁTICA:
Números inteiros: operações e propriedades; números racionais: representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades; razão e proporção; porcentagem; regra de três simples e composta; juros simples 
e juros compostos; equações do 1º e 2º grau; sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície 
e capacidade; relação entre grandezas: tabelas e gráficos, conjuntos, progressão aritmética, Progressão 
geométrica, Relações trigonométricas nos triângulos retângulos, geometria plana, geometria analítica, 
noções de estatística, juros simples e compostos.
3. NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 
informática. Conceitos de hardware e software. Edição de texto, planilhas e apresentações. Noções de 
sistema operacional. Redes de computadores: conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos 
de Internet e Intranet. Conceitos de navegadores: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome. Sítios 
de busca e pesquisa na internet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, 
pastas e programas. Segurança da informação: procedimentos de segurança. Noções de vírus, worms e 
pragas virtuais. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware, etc.) Procedimentos de backup.
4. DIREITO ADMINISTRATIVO
Administração Pública: Organização da administração pública no Brasil a partir da Constituição Federal 
de 1988. Conceitos relativos às administrações direta e indireta.  Diferenças entre autarquias, fundações 
e empresas públicas. Agentes públicos. Estrutura administrativa: conceito, elementos, poderes do Estado. 
Organização administrativa. Princípios fundamentais da administração pública. Poderes e deveres do 
administrador público. Improbidade administrativa. Servidores públicos.  Responsabilidade civil da 
administração pública. Controle da administração pública.  Tipos e formas de controle. Controle interno 
e externo. Controle pelos tribunais de contas. Controle judiciário.  Processo administrativo (Lei nº 
9.784/1999).  Atos administrativos: conceitos, requisitos, atributos, classificação, espécies e invalidação, 
anulação, revogação, efeitos.  Contratos administrativos: conceito, características, formalização. Execução 
do contrato: direito e obrigação das partes, acompanhamento, inexecução do contrato: causas justificadoras, 
consequências da inexecução, revisão, rescisão e suspensão do contrato.  Lei nº 8.666/1993 e suas alterações 
e Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002 e suas alterações).  Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
nº 101/2000): disposições preliminares, execução orçamentária, cumprimento das metas, transparência, 
controle e fiscalização.  Orçamento público.  Princípios orçamentários.  Diretrizes orçamentárias.  Processo 
orçamentário
5. CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
Cultura geral. História do Brasil, História Internacional, Geografia do Brasil, Geografia Internacional, 
Fatos relevantes ao cotidiano no contexto mundial. Fatos políticos, econômicos e sociais relevantes aos 
contextos municipal, nacional e internacional, ocorridos a partir de Primeiro de Janeiro de 2013.
As datas contidas neste cronograma poderão sofrer alterações, que serão devidamente divulgas no Diário 
Oficial do Município e site www.emdurb.com.br 

Bauru,  14 de dezembro de  2013.
Antônio Mondelli Junior
Presidente da EMDURB

ANEXO II – MODELO DE PROCURAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 007/2013 – 

AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
Eu,________________________________________________________________RG. 
_______________________, CPF________________________ nomeio o (a) Sr. (a) _____________
_________________________________________________ RG.________________________, CPF. 
_____________________ meu procurador (a), dando plenos poderes para que possa protocolar documentos 
ou recursos conforme o disposto nos itens do Edital do Processo Seletivo n° 007/2013, para preenchimento 
de vaga de Auxiliar de Administração da EMDURB.

_____________, _____ de _____________ de ________.
    (Local)           (dia)                 (mês)                (ano)                             

Assinatura do Outorgante                  Assinatura do Outorgado

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Processo nº  5419/13 - Pregão Presencial nº 018/13
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após a abertura da sessão pública de julgamento 
e classificação e do encerramento da etapa de lances e negociação das empresas LT COMERCIAL LTDA; 
TECDET TECNOLOGIA EM DETECÇÕES,   COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
e TALENTECH TECNOLOGIA LTDA, o qual após encerrada a etapa de lances e negociação a Pregoeira 
resolveu classificar em 1º lugar: Lote 01 para  empresa  TALENTECH TECNOLOGIA LTDA, com o 
valor total de R$ 205.088,00 (duzentos e cinco mil e oitenta e oito reais), em 2º lugar para a empresa 
TECDET TECNOLOGIA EM DETECÇÕES,   COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 

com o valor total de R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais). Lote 02 para a única empresa 
participante LT COMERCIAL LTDA , com o valor total de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais). 
Dando prosseguimteo foram abertos os envelopes de nº 02 “Documentos de Habilitação” das empresas 
classificadas em primeiro lugar, o qual após análise a Pregoeira resolveu habilitá-las.
Perguntado aos representantes da intenção de interposição de recursos quanto a classificação e habilitação 
previsto na Lei Federal nº 10.520/02, sendo a resposta negativa, a Pregoeira informou que serão seguidos 
os procedimentos previstos no tópico VIII do edital, quanto a realização do TESTE EM ESCALA REAL 
dos equipamentos, que será informado oportunamente.
Objeto:  Lote 01: 008 faixas Locação, implantação/instalação e manutenção de medidor e registrador fixo 
com mostrador de velocidade:
Equipamento de detecção de infração de trânsito por excesso de velocidade com mostrador de velocidade 
(display) implantado em locais específicos, pré-definidos pela EMDURB (Lombada Eletrônica – Barreira 
Eletrônica). Os equipamentos deverão funcionar em regime de 24 (vinte e quatro) horas/dia, ou em períodos 
(horas/dias) a critério da EMDURB, conforme especificado no item 2 deste termo de referência.
Lote 02: 001 equipamento, Locação, implantação/instalação e manutenção de Equipamento de Leitura 
Automática de Placas – LAP. Equipamento de Vídeo Monitoramento Avançado e Integrado com Leitura 
de Placas e Gestão de Imagens, contemplando o fornecimento de imagens e dados oriundos de câmeras 
móveis e embarcadas, doravante denominadas SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS 
OCR (Optical Character Recognition), com todos os equipamentos necessários para captação, transmissão, 
recepção, gravação, monitoramento e processamento das imagens de vídeo com sistema informatizado 
de gerenciamento, armazenamento e consulta das mesmas e dos dados identificados pelo reconhecimento 
automático de caracteres, geradas por meio de câmeras de vídeo, conforme todas as condições, quantidades 
e especificações técnicas estabelecidas no item 3 deste termo de referência.
Condições de Pagamento:  O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a 
execução do serviço.
Bauru, 21 de Dezembro de 2013.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DO TERMO DE REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2013
Processo nº 487/2012 – Pregão Registro de Preços nº 003/2013
Contratante: EMDURB – Compromissária: SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA. EPP.
Objeto: A CONTRATANTE e a COMPROMISSÁRIA, de comum acordo, firmam o presente TERMO DE 
REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2013, nos termos da cláusula 15.3 e 15.4 
do Edital e artigo 14 e 15, inciso III do Decreto Municipal nº 10.185/2006, “Art. 15 - O fornecedor terá seu 
registro cancelado quando:(...); III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tomar 
superior àqueles praticados no mercado”. Assim, considerando a pesquisa de preços realizada pelo Setor de 
Compras (anexo as fls.  132/144), ficou constatado que a média de preços do objeto praticada no mercado 
no valor de R$ 19,58 (dezenove reais e cinquenta e oito centavos) está abaixo do valor registrado na Ata que 
é de R$ 30,00 (trinta reais). O Compromissário foi convocado para negociação, mas esta foi frustada, sendo 
fornecedor liberado do compromisso assumido. Considerando ainda, que não houveram outras classificadas 
para o certame licitatório em epígrafe, a presente Ata de Registro de Preços será REVOGADA. Os efeitos 
do presente TERMO DE REVOGAÇÃO ocorrerão a partir da data de sua assinatura.
Assinatura: 07/11/2013
Bauru, 21 de Dezembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2013
Processo nº 6736/2013 – Pregão Registro de Preços nº 043/2013
Contratante: EMDURB – Compromissária: S. Y. YUHARA – ME.
Objeto: Conforme quadro abaixo:

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

Unitário Valor Total

01 480 litros

Álcool Hidratado 96GL, líquido, acondicionado 
em embalagem plástica contendo 1 litro, 
contendo data de validade, marca do fabricante, 
químico responsável e aprovado pelo 
INMETRO.

Flops R$ 3,24 R$ 1.555,20

07 1.000 unidades
Pano de Chão (saco alvejado) saco branco 
100% algodão, para limpeza, tipo sacaria com 
costura na medida de 70 cm x 40 cm e 8 fios.

Prata R$ 1,45 R$ 1.450,00

08 450 unidades

Sabão em Barra sabão comum neutro, 
glicerinado, em barra de 200 g, acondicionado 
em embalagem plástica com 05 unidades, 
com marca do fabricante, técnico responsável, 
registrado no Ministério da Saúde, e data de 
validade.

Unic R$ 0,55 R$ 247,50

16 060 unidades

Vassoura de pêlo 30 cm, com pêlo sintético 
macio, para uso em pisos cerâmicos, base 
plástica e fixação das cercas em material 
sintético, cabo roscável em madeira, revestido 
por capa de PVC, com identificação da marca, 
fabricante e validade do produto.

Ideal R$ 4,47 R$ 268,20

21 10.000 rolos

Papel higiênico (rolo com 300 mts), tipo rolão 
na cor branca extra, folha simples, rolo com 
10cm x 300m, acondicionados em embalagens 
com 08 rolos, com nome ou marca do fabricante, 
metragem.

Melipel R$ 2,01 R$ 20.100,00
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24 1.500 unidades

Vassoura de nylon com cerdas duras, robustas, 
sintéticas de polietileno, em nylon multicolor, 
em formato trapezoidal, base medindo 270 
milímetros de comprimento, por 170 milímetros 
de altura e 40 milímetros de espessura, com 
canopla de plástico, acompanhada de cabos de 
madeira encapados, com marca do fabricante. 
Que seja ideal para sujeira pesada em piso 
rústico, inclusive com água, conforme foto 
abaixo:

Prata R$ 4,45 R$ 6.675,00

25 3.250
Pacotes 
com 100 
unidades

Copo plástico 180 ml, composto de 
polisestireno atóxico, temperatura para uso até 
100 graus Celsius, produzido conforme Norma 
ABNT 14865, em embalagens individuais com 
100 unidades, com marca e dados do fabricante. 
Para entrega caixas fechadas de 25 pacotes de 
100 unidades.

Totalplast R$ 2,08 R$ 6.760,00

VALOR TOTAL R$ 37.055,90
Vigência: 12 (doze) meses;
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 02/12/2013
Bauru, 21 de Dezembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2013
Processo nº 6736/2013 – Pregão Registro de Preços nº 043/2013
Contratante: EMDURB – Compromissária: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP.
Objeto: Conforme quadro abaixo:

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

Unitário Valor Total

02 720 frascos

Detergente Neutro 500 ml, detergente líquido, 
princípio ativo linearalquibenzeno, sulfonato de 
sódio, teor mínimo de 6% composição básica 
tensoativos, aniônicos, não iônicos coadjuvante, 
preservantes, sequestrante, espessante, valor de 
PH entre 6 m, em embalagem plástica de 500 ml.

LSV R$ 0,75 R$ 540,00

04 180 litros

Inseticida em aerosol, de uso doméstico com 
componentes para matar: moscas, pernilongos, 
mosquitos da dengue e suas larvas, em 
embalagens de 300 ml, com identificação da 
marca, fabricante e validade do produto.

Baston R$ 4,39 R$ 790,20

05 540 frascos

Limpador Multi Uso 500 ml, composto de linear 
alquibenzeno sulfonato de sódio tensoativo 
não iônico, alcalinizante, sequestrante, éter 
glicólico, álcool, perfume e água, com validade 
de 03 (três) anos, embalado em frasco plástico 
de 500ml.

LSV R$ 1,00 R$ 540,00

09 096 unidades

Sabonete em barra, sabonete aromatizante, em 
barra de 90 g e com agente hidratante para a 
pele, em embalagem individual constatando 
nome ou marca do fabricante, peso, agente 
hidratante, registro no Ministério da Saúde, 
nome e registro do técnico responsável.

Motivus R$ 0,50 R$ 48,00

10 280 pacotes

Esponja de aço, lã de aço composto de aço 
carbono acondicionada em saco plástico, 
contendo 8 (oito) unidades com peso líquido de 
60 g, embalado em papelão reforçado contendo 
14 pacotes (14/8), com marca do fabricante e 
data de validade.

Lustrus R$ 0,74 R$ 207,20

11 450 unidades

Esponja de nylon dupla face, esponja de fibra 
sintética, dupla face, para uso geral de limpeza, 
medindo aproximadamente de 7x11x2,2 cm, 
embalagem individual, técnico responsável e 
registro na ANVISA.

Betanin R$ 0,35 R$ 157,50

12 080 unidades

Flanela para limpeza, bordas com recortes 
em zigue-zague, cor amarela, tamanho 
400x600mm, com identificação da marca, 
fabricante e validade do produto.

Ximbica R$ 1,00 R$ 80,00

23 060 unidades

Saponáceo em pó 300 gramas, com principio 
ativo linear alquilbenzeno, sulfonato, sódio, 
biodegradável, comp. Tensoativo aniônico, 
alcalinizante, agente abrasivo, essência, 
embalagem plástica de 30 ml, com identificação 
da marca do fabricante

Sany R$ 1,24 R$ 74,40

VALOR TOTAL R$ 2.437,30
Vigência: 12 (doze) meses;
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 02/12/2013
Bauru, 21 de Dezembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2013
Processo nº 6736/2013 – Pregão Registro de Preços nº 043/2013
Contratante: EMDURB – Compromissária: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
MACATUBA LTDA.
Objeto: Conforme quadro abaixo:

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

Unitário Valor Total

13 030 unidades

Rodo de Madeira 30 cm, com borracha dupla, 
cabo roscável em madeira revestido em capa de 
PVC, com identificação da marca, fabricante e 
validade do produto.

Carol R$ 2,79 R$ 83,70

14 080 unidades

Rodo de Madeira 40 cm, com borracha dupla, 
cabo roscável em madeira revestido em capa de 
PVC, com identificação da marca, fabricante e 
validade do produto.

Carol R$ 2,89 R$ 231,20

15 120 unidades

Rodo de Madeira 60 cm, com borracha dupla, 
cabo roscável em madeira revestido em capa de 
PVC, com identificação da marca, fabricante e 
validade do produto.

Carol R$ 3,54 R$ 424,80

17 024 unidades

Vassoura de pêlo 60 cm, com pêlo sintético 
macio, para uso em pisos cerâmicos, base plástica 
e fixação das cerdas em material sintético, cabo 
roscável em madeira, revestido por capa de PVC, 
com identificação da marca, fabricante e validade 
do produto.

Carol R$ 8,60 R$ 206,40

20 200 quilos

Soda cáustica em escamas em embalagem 
plástica de um quilo, com nome do fabricante, 
responsável técnico, autorização do ministério da 
saúde com data de validade superior a um ano da 
data da entrega e principio ativo naoh.

Indaial R$ 5,40 R$ 1.080,00

VALOR TOTAL R$ 2.026,10
Vigência: 12 (doze) meses;
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 02/12/2013
Bauru, 21 de Dezembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2013
Processo nº 6707/2013 – Pregão Registro de Preços nº 039/2013
Contratante: EMDURB – Compromissária: PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA – EPP.
Objeto:  Conforme especificação abaixo descrita:

Item Quant U.n. Descrição Marca Valor 
unitário Valor total

05 040 un. Bóia plástica 3/4” Astra R$ 6,40 R$ 256,00
06 025 un. Bengala ponta azul Plena R$ 5,09 R$ 127,25
09 040 un. Cap 3/4 Tubozan R$ 0,55 R$ 22,00
10 050 un. Sifão inteligente Fere R$ 4,18 R$ 209,00
12 060 un. Adaptador pvc 3/4”  Tubozan R$ 0,35 R$ 21,00
14 025 un. Cap 4'' pvc Tubozan R$ 3,90 R$ 97,50
15 010 un. Engate flex 1/2 x 40 cm. Astra R$ 3,40 R$ 34,00
18 028 un. Joelho 45 pvc  esgoto de 4” Tubozan R$ 4,00 R$ 112,00
19 045 un. Cotovelo 90 soldável pvc marrom 50 mm Tubozan R$ 2,60 R$ 117,00
20 110 un. Cotovelo 90º soldável 25 x 3/4” Tubozan R$ 0,34 R$ 37,40
21 045 un. Joelho pvc 90º 4” esgoto  Tubozan R$ 3,45 R$ 155,25
22 054 un. Luva pvc 3/4 azul Tubozan R$ 3,45 R$ 186,30
23 080 un. Luva pvc 3/4” marrom Tubozan R$ 0,41 R$ 32,80
25 020 un. Luva  soldavel 50mm Tubozan R$ 1,65 R$ 33,00
26 020 un. Luva  soldavel 60mm Tubozan R$ 3,30 R$ 66,00
27 040 un. Te  90º soldável 50 mm    Tubozan R$ 4,60 R$ 184,00
28 025 un. Te branco 40mm Tubozan R$ 1,39 R$ 34,75
29 025 un. Te branco 4” Tubozan R$ 8,00 R$ 200,00
32 019 un. Torneira para jardim 3/4 Kelly R$ 15,44 R$ 293,36
33 050 un. Te azul ¾  Tubozan R$ 4,30 R$ 215,00
34 055 un. Te pvc 3/4”marrom   Tubozan R$ 0,55 R$ 30,25
35 040 un. Cotovelo 1/2” azul    Tubozan R$ 3,20 R$ 128,00
36 064 un. Cotovelo pvc 3/4  azul   Tubozan R$ 3,90 R$ 249,60
37 045 un. Cotovelo pvc 1/2” marrom           Tubozan R$ 0,27 R$ 12,15

VALOR UNITÁRIO R$ 2.853,61
Vigência: 12 (doze) meses;
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 03/12/2013
Bauru, 21 de Dezembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2013
Processo nº 6707/2013 – Pregão Registro de Preços nº 039/2013
Contratante: EMDURB – Compromissária: HIDRÁULICA BAURUENSE COMÉRCIO DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP.
Objeto:  Conforme especificação abaixo descrita:

Item Quant Un. Descrição Marca Valor 
unitário Valor total

01 050 un. Anel de vedação para  vaso sanitário Pulvitec R$ 5,00 R$ 250,00
02 070 un. Anel de vedação para torneira 3/4” Kimetais R$ 0,23 R$ 16,10
03 010 un. Anel de vedação para torneira 1/2” Kimetais R$ 0,23 R$ 2,30
04 060 un. Assento para vaso sanitário Kroma R$ 12,79 R$ 767,40
07 025 un. Bolsa para vedação de vaso sanitário Astra R$ 2,39 R$ 59,75
08 037 un. Chuveiro 5.500 w 220 v Sintex R$ 28,20 R$ 1.043,40
11 050 un. Adaptador soldavel de 50 mm Amanco R$ 1,90 R$ 95,00
13 104 un. Cola para tubo pvc 175 gramas Pulvitec R$ 7,24 R$ 752,96
16 013 un. Esguicho para mangueira (metal) Garden R$ 19,63 R$ 255,19
17 010 un. Joelho 40mm de 90º de esgoto Amanco R$ 0,87 R$ 8,70
24 010 un. Luva de correr 3/4 Tigre R$ 7,84 R$ 78,40
31 070 un. Torneira de plástico para jardim 1/2” Viqua R$ 2,36 R$ 165,20

VALOR UNITÁRIO R$ 3.494,40
Vigência: 12 (doze) meses;
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 03/12/2013
Bauru, 21 de Dezembro de 2013.
Presidente da EMDURB.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2013
Processo nº 6708/2013 – Pregão Registro de Preços nº 040/2013
Contratante: EMDURB – Compromissária: PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO ÇTDA – EPP.
Objeto: Conforme quadro abaixo:

Item Quant U.n. Descrição Marca Valor 
unitário Valor total

04 010 barras Cano branco 6m de 40mm Amanco R$ 16,00 R$ 160,00
07 020 un. Plug com rosca 1/2” Tubozan R$ 0,32 R$ 6,40
08 040 un. Plug com rosca 3/4” Tubozan R$ 0,38 R$ 15,20
10 020 un. Registro de pressão 3/4 Kelly R$ 27,66 R$ 553,20
11 110 un. Reparo de válvula de descarga Deca R$ 26,40 R$ 2.904,00
20 095 rl Veda rosca 50 metros Pulvitec R$ 6,70 R$ 636,50
21 010 un. Caixa sifonada pvc redonda 4”x 4” x 2” Provinil R$ 5,20 R$ 52,00
22 020 un. Niple galvanizado 3/4”  Tupy R$ 3,84 R$ 76,80
23 010 un. Lavatório de louça com coluna Logasa R$ 69,00 R$ 690,00
26 020 un. Torneira para tanque Kelly R$ 18,00 R$ 360,00
28 045 barras Tubo pvc rígido esgoto sanitário 4” Tubozan R$ 44,20 R$ 1.989,00
29 015 barras Tubo pvc rígido esgoto sanitário 2” Tubozan R$ 25,90 R$ 388,50
30 020 un. Válvula para cuba (plástico) Dacunha R$ 2,85 R$ 57,00
32 036 un. Vaso sanitário branco Logasa R$ 67,40 R$ 2.426,40

VALOR TOTAL R$ 10.315,00
Vigência: 12 (doze) meses;
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 03/12/2013
Bauru, 21 de Dezembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2013
Processo nº 6708/2013 – Pregão Registro de Preços nº 040/2013
Contratante: EMDURB – Compromissária: HIDRÁULICA BAURUENSE COMÉRCIO DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP.
Objeto: Conforme quadro abaixo:

Item Quant U.n. Descrição Marca Valor 
unitário Valor total

01 005 un. Caixa d'água polietileno 1000 lts. Fortlev R$ 256,00 R$ 1.280,00
02 005 un. Caixa d'água de 500 lts. Fortlev R$ 145,00 R$ 725,00

03 010 un. Caixa para descarga pvc completa com tubo de 
ligação Plena R$ 26,50 R$ 265,00

05 020 m Mangueira de água para jardim 1/2” Fortral R$ 1,75 R$ 35,00
12 006 jg. Reparo para registro de pressão 3/4" Deca R$ 23,47 R$ 140,82
14 050 un. Spud p/ vaso sanitário Plena R$ 1,20 R$ 60,00
16 005 un. Caixa d'água 250 litros Fortlev R$ 108,00 R$ 540,00
17 420 m Tubo de pvc ¾ marrom   Amanco R$ 2,25 R$ 945,00
18 030 barras Tubo pvc marrom 50 mm  Amanco R$ 50,00 R$ 1.500,00
19 105 un. Válvula de descarga completa  Docol R$ 95,15 R$ 9.990,75
27 010 un. Torneira bica móvel 3/4 Talita R$ 35,00 R$ 350,00
31 040 un. Válvula de esfera 3/4” Acerval R$ 16,10 R$ 644,00
33 015 un. Redução pvc ¾ x ½ soldável Amanco R$ 0,25 R$ 3,75

VALOR TOTAL R$ 16.479,32
Vigência: 12 (doze) meses;
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 03/12/2013
Bauru, 21 de Dezembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2013
Processo nº 6706/2013 – Pregão Registro de Preços nº 038/2013
Contratante: EMDURB – Compromissária: AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA.
Objeto:  Conforme especificação abaixo descrita:

Item Quant Un. Descrição Marca Valor 
unitário Valor total

01 020 m Mangueira cristal 3/16 Worker R$ 0,60 R$ 12,00
02 210 m Mangueira de jardim 3/4" Tramontina R$ 2,50 R$ 525,00
06 005 un Pincel nº 08 Tigre R$ 2,20 R$ 11,00
07 005 un Pincel nº 10 Tigre R$ 2,50 R$ 12,50
12 10.000 un Rebite de repucho t 516 (pop) Trefital R$ 0,05 R$ 500,00
13 130 ct Rebite de repuxo 316 de alumínio Trefital R$ 2,39 R$ 310,70
14 2.000 un Rebite de repuxo 319 de aluminio Trefital R$ 0,03 R$ 60,00
15 2.000 un Rebite de repuxo 516 de aluminio Trefital R$ 0,05 R$ 100,00
16 1.100 un Rebite pop 416 Trefital R$ 0,03 R$ 33,00
17 2.000 un Rebite pop 519 Trefital R$ 0,05 R$ 100,00
18 004 un Regador para jardim com bico 10 lts. Worker R$ 12,00 R$ 48,00
19 015 un Régua de alumínio para reboco Worker R$ 15,00 R$ 225,00
20 020 un Roda para carrinho 325x8 Metalosa R$ 50,00 R$ 1.000,00
21 012 un Rolo de espuma 23 cm c/ suporte Atlas R$ 7,50 R$ 90,00
22 012 un Rolo espuma 15 cm c/ cabo Atlas R$ 4,20 R$ 50,40
23 012 un Rolo p/ pintura 9 cm c/suporte (espuma) Atlas R$ 2,80 R$ 33,60
24 012 un Rolo p/ pintura 23 cm c/ suporte ( lã ) Atlas R$ 13,00 R$ 156,00
26 030 un Talhadeira 12" chata Pacetta R$ 9,20 R$ 276,00
27 010 un Talhadeira de aço 12 - chata Famastil R$ 11,00 R$ 110,00
28 010 un Trava de segurança Stam R$ 41,00 R$ 410,00
31 012 un Trincha 3" Worker R$ 3,30 R$ 39,60
32 020 un Trincha de 4" Worker R$ 4,00 R$ 80,00
33 015 un Turquesa de 12 polegadas Berg R$ 20,50 R$ 307,50

VALOR TOTAL R$ 4.490,30
Vigência: 12 (doze) meses;

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 05/12/2013
Bauru, 21 de Dezembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2013
Processo nº 6700/2013 – Pregão Registro de Preços nº 033/2013
Contratante: EMDURB – Compromissária: AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA.
Objeto:  Conforme especificação abaixo descrita:

Item Quant. Un. Descrição Marca Valor 
unitário Valor total

01 001 un. Broca 13mm haste longa Irwin 41,00 R$ 41,00
07 005 un. Broca chata n° 12 Starfer 7,00 R$ 35,00
08 005 un. Broca chata n° 18 Starfer 8,70 R$ 43,50
09 005 un. Broca chata n° 20 Starfer 9,50 R$ 47,50
18 004 un. Broca para madeira n° 6 Irwin 7,10 R$ 28,40
19 004 un. Broca para madeira n° 8 Irwin 8,00 R$ 32,00
21 300 un. Bucha de nylon s5 c/ parafuso Belenos 0,13 R$ 39,00
22 550 un. Bucha de nylon s6 c/ parafuso Belenos 0,17 R$ 93,50
23 550 un. Bucha de nylon s8 c/ parafuso Belenos 0,27 R$ 148,50
24 1.000 un. Parafuso 1/4 x 7/8" zincado máq. Chata com porca Belenos 0,13 R$ 130,00
27 600 un. Parafuso 5/16 x 1 1/2 rg Belenos 0,27 R$ 162,00
32 200 un. Parafuso com bucha s12 sextavado Belenos 0,61 R$ 122,00
33 100 un. Parafuso para fixação de telha de amianto Ciser 0,44 R$ 44,00

VALOR TOTAL R$ 966,40
Vigência: 12 (doze) meses;
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 06/12/2013
Bauru, 21 de Dezembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2013
Processo nº 6165/2013 – Pregão Registro de Preços nº 030/2013
Contratante: EMDURB – Compromissária: ELETROGUI COMERCIAL LTDA.
Objeto:  Conforme especificação abaixo descrita:

Item Quant. 
Estimada Un Produtos Marca Valor 

unitário Valor total

01 082 un. Espote plastico c/ soquete de porcelana Ilumi R$ 2,10 R$ 172,20
02 015 un. Interruptor tecla simples de embutir Ilumi R$ 2,55 R$ 38,25
03 030 un. Interruptor 01 tecla simples sistema x Ilumi R$ 3,70 R$ 111,00
04 050 un. Interruptor 01 tecla paralelo sistema x Ilumi R$ 4,10 R$ 205,00
05 020 un. Interruptor 01 tecla bipolar sistema x Ilumi R$ 7,70 R$ 154,00
06 040 un. Interruptor 02 teclas bipolar sistema x Ilumi R$ 9,00 R$ 360,00
07 010 un. Interruptor 02 teclas sistema x Ilumi R$ 5,60 R$ 56,00
08 020 un. Interruptor 02 teclas simples de embutir Ilumi R$ 4,40 R$ 88,00
09 020 un. Interruptor bipolar de embutir Ilumi R$ 6,35 R$ 127,00
10 025 un. Luminária de emergência 2x8w Decolux R$ 23,20 R$ 580,00
11 030 un. Luminária aletada 2 x 20 w completa Natalux R$ 27,20 R$ 816,00
12 080 un. Luminária aletada 2 x 40 completa Natalux R$ 37,50 R$ 3.000,00

13 150 un. Reator de vapor de sódio 400 w - 220 v  (1ª linha 
fabricação nacional – certificado immetro) Serwal R$ 69,00 R$ 10.350,00

14 060 un. Reator vapor de mercurio 160w - 1ª linha 
fabricação nacional selo immetro Serwal R$ 27,00 R$ 1.620,00

15 080 un. Reator vapor mercúrio 250w / 220v - 1ª linha 
fabricação nacional selo immetro Serwal R$ 41,00 R$ 3.280,00

16 100 un. Reator vapor metalico 400w  (1ª linha fabricação 
nacional – certificado immetro) Serwal R$ 60,00 R$ 6.000,00

17 080 un. Reator eletrônico 1 x 40 w bivolt   (1ª linha 
fabricação nacional – certificado immetro) Rcg R$ 11,30 R$ 904,00

18 250 un. Reator eletronico 2 x 40 w x bivolt 1ª linha 
fabricação nacional Rcg R$ 14,70 R$ 3.675,00

19 300 un. Soquete com rabicho Decolux R$ 0,39 R$ 117,00

20 230 un. Soquete de pressão para lâmpada fluorescente 
antivibratório com parafuso de fixação Lumibras R$ 0,80 R$ 184,00

21 060 un. Soquete de porcelana e-27 Decolux R$ 0,90 R$ 54,00
22 075 un. Soquete de porcelana e-40 Decolux R$ 5,10 R$ 382,50

23 245 un. Lâmpada vapor de sódio 400 w - 1ª linha 
fabricação nacional - certificado immetro G-lithy R$ 20,10 R$ 4.924,50

24 630 un. Lâmpada fluorescente 40 w mod. T10 ou t12  1ª 
linha fabricação nacional - certificado immetro Sylvania R$ 3,00 R$ 1.890,00

25 160 un. Lampada vapor metálico 400 w 1ª linha 
fabricação nacional - certificado immetro G-lithy R$ 24,40 R$ 3.904,00

26 300 un. Lâmpada vapor de mercúrio 250w - e 40 1ª linha 
fabricação nacional selo immetro G-lithy R$ 11,15 R$ 3.345,00

27 050 un. Lâmpada vapor de mercúrio 400 w 1ª linha 
fabricação nacional - certificado immetro G-lithy R$ 13,40 R$ 670,00

28 080 un. Lampada vapor de mercurio 160 w – 1ª linha 
fabricação nacional selo immetro G-lithy R$ 7,50 R$ 600,00

29 050 un. Lâmpada fluorescente 15 w Sylvania R$ 3,00 R$ 150,00
30 040 un. Lâmpada fluorescente 20 w Sylvania R$ 3,00 R$ 120,00
31 012 un. Lâmpada fluorescente 30 w Sylvania R$ 3,90 R$ 46,80
32 100 un. Lâmpada eletronica 25w  1ª linha com selo 

immetro fabricação nacional Ourolux R$ 9,00 R$ 900,00
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34 350 un. Lâmpada mista 160w - e 27 -  1ª linha fabricação 
nacional selo immetro G-lithy R$ 9,70 R$ 3.395,00

35 100 un. Lâmpada mista 250w – e 27 1ª linha fabricação 
nacional selo immetro G-lithy R$ 15,00 R$ 1.500,00

VALOR TOTAL R$ 53.719,25
Vigência: 12 (doze) meses;
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 06/12/2013
Bauru, 21 de Dezembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2013
Processo nº 6703/2013 – Pregão Registro de Preços nº 035/2013
Contratante: EMDURB – Compromissária: MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON
Objeto:  Conforme especificação abaixo descrita:

Item Quant Un. Descrição Marca Valor 
unitário Valor total

01 62 lt
Anti ferrugem: lubrificante em spray não contendo 
água, querosene ou silicone, em embalagens com 
300 ml

Protegelub R$ 5,09 R$ 315,58

03 15 un Aplicador de silicone Stafer R$ 6,35 R$ 95,25
07 20 un Brocha retangular 18 x08 cm com cabo p/ pintura Max R$ 2,76 R$ 55,20
08 340 un Brocha retangular 17 x 06 cm Max R$ 2,62 R$ 890,80

14 50 un Câmara de ar para carriola 3/50/8 1ª linha 
fabricação nacional selo immetro Axion R$ 7,50 R$ 375,00

15 102 un Carrinho de pedreiro c/ pneu e camara Maestro R$ 75,00 R$ 7.650,00
16 20 un Carrinho de pedreiro c/ roda maciça Maestro R$ 65,00 R$ 1.300,00

18 6 un Cavadeira articulada com cabo longo (largura 
entre as pás de 16 a 18 cm) Belota R$ 50,00 R$ 300,00

19 25 un Cavadeira articulada com cabo média (largura 
entre as pás de 12 a 14 cm) Belota R$ 23,00 R$ 575,00

20 6 un Chibanca - corte horizonta e corte vertical Belota R$ 27,00 R$ 162,00
21 7 un Colher de pedreiro n. 9 Belota R$ 10,24 R$ 71,68
22 36 un Colher de pedreiro nº 8 média Belota R$ 9,88 R$ 355,68
26 80 m Corda poliester 12 mm Artplas R$ 1,40 R$ 112,00
29 7 un Desempenadeira de aço dentada Compel R$ 6,15 R$ 43,05
31 10 un Desempenadeira de plástico 16 x 26 Compel R$ 4,05 R$ 40,50
34 16 un Enxada com cabo Belota R$ 19,90 R$ 318,40

35 158 un Enxada tipo larga 2.1/2" lb c/ peso1.100 kg olhal 
reto Belota R$ 19,25 R$ 3.041,50

36 9 un Enxadão c/ cabo - largo 2 1/2 , cabo com 1,30 mts Belota R$ 18,99 R$ 170,91
37 7 un Escova de aço c/ cabo Disma R$ 3,00 R$ 21,00
38 30 un Espátula de aço 8 cm com cabo de madeira Compel R$ 3,60 R$ 108,00
39 2 un Espátula de pedreiro Compel R$ 4,18 R$ 8,36

VALOR TOTAL  R$ 16.009,91
Vigência: 12 (doze) meses;
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 10/12/2013
Bauru, 21 de Dezembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2013
Processo nº 6703/2013 – Pregão Registro de Preços nº 035/2013
Contratante: EMDURB – Compromissária: AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA – ME.
Objeto:  Conforme especificação abaixo descrita:

Item Quant Un. Descrição Marca Valor 
unitário Valor total

02 10 un
Aparelho para arquear modelo "vr" (volumes 
redondos), para uso de fita de aço 3/4" e selo 
modelo vr

Jmfitas R$ 553,00 R$ 5.530,00

04 2 rl Arame farpado Gerdau R$ 177,00 R$ 354,00
05 36 kg Arame galvanizado nº 12 Gerdau R$ 6,60 R$ 237,60
06 220 kg Arame recozido nº 12 Belgobekaert R$ 6,85 R$ 1.507,00
09 220 un Cabo de enxada (caipira) Garciacabos R$ 5,60 R$ 1.232,00
10 9 un Caçamba (balde 20 litros) de metal, com alça Worker R$ 9,80 R$ 88,20
11 10 un Caçamba p/ pedreiro Worker R$ 22,00 R$ 220,00

12 2 un Caixa de ferramenta com 05 gavetas (sanfonada) 
em chapa de aço Worker R$ 51,00 R$ 102,00

13 2 un Caixa de ferramenta com 05 gavetas 50cm Worker R$ 49,00 R$ 98,00

17 10 un Carriola de jardinagem para folhas e galhos Metalurgica 
trap R$ 120,00 R$ 1.200,00

23 300 un Cone de sinalização tam grande Worker R$ 25,20 R$ 7.560,00
24 200 kg Corda de polipropileno de 12mm branca Itacorda R$ 20,00 R$ 4.000,00
28 30 kg Corda poliester 15 mm Itacorda R$ 14,50 R$ 435,00
30 3 un Desempenadeira de madeira 15x30cm Monfort R$ 9,00 R$ 27,00
32 10 un Desempenadeira plástica 20 x 30 Worker R$ 5,80 R$ 58,00
33 20 un Dobradiça cartela 3.1/2 Merkel R$ 5,30 R$ 106,00
41 18 un Facão para cortar cana Collind R$ 15,00 R$ 270,00

R$ 23.024,80
Vigência: 12 (doze) meses;
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 10/12/2013
Bauru, 21 de Dezembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2013
Processo nº 6704/2013 – Pregão Registro de Preços nº 036/2013
Contratante: EMDURB – Compromissária: AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA – ME.
Objeto:  Conforme especificação abaixo descrita:

Item Quant Un. Descrição Marca Valor 
unitário Valor total

02 100 un Cabo acelerador roç. Husqvarna 143rii Husqvarna 60,00 6.000,00
07 015 m. Corrente 6,5 São raphael 11,50 R$ 172,50
08 070 m. Corrente galvanizada 5,5 mm São raphael 8,30 R$ 581,00
10 030 un Disco de corte diamantado 4" Wonder 11,30 R$ 339,00
12 011 un Disco de corte para madeira - 4"" Worker 15,50 R$ 170,50
14 005 un Disco de serra circular Wonder 29,00 R$ 145,00

15 003 un Escada americana multiuso de fibra 2,40m x 
4,40m - 8 x 14 degraus W.bertollo 633,00 R$ 1.899,00

16 003 un Escada americana multuso de fibra 2,40m x 
4,15m - 8 x 13 degraus W.bertollo 633,00 R$ 1.899,00

18 002 un Escada de fibra 30 degraus tipo cogumelo W.bertollo 1.250,00 R$ 2.500,00

19 012 un
Escada em madeira modelo pintor 08 degraus 
(retangulares e dos dois lados), c/sapata 
antiderrapante

W.bertollo 180,00 R$ 2.160,00

20 003 un Escada extensível de fibra 3,90m x 6,60m - 13 
x 22 degraus W.bertollo 900,00 R$ 2.700,00

21 032 un Foice c/cabo Tramontina 17,00 R$ 544,00
22 029 un Forcado reto c/ cabo 4-dentes Cadioli 25,00 R$ 725,00
23 001 un Formão Kala 10,00 R$ 10,00

24 800 un Ilhos em u para trimer da roçadeira husqvarna 
143rii Husqvarna 5,80 R$ 4.640,00

27 120 un Lamina p/ corte roç hsqvarna 143rii- 1" Power max 17,00 R$ 2.040,00
31 014 un Peneira de feijão 60 cm Worker 12,20 R$ 170,80
32 038 un Rastelo de ferro c/ cabo Cadioli 9,10 R$ 345,80
33 022 un Rebitador manual 1ª linha (reforçado) tipo alicate Stanley 44,20 R$ 972,40
34 005 un Serrote corta galho Nicholson 19,00 R$ 95,00
35 004 un Serrote profissional 24" Nicholson 34,00 R$ 136,00
36 150 mlin Tela de nylon mosquiteira Nortene 2,50 R$ 375,00
37 004 un Tesoura para poda grande Tramontina 16,50 R$ 66,00

38 660 un

Vassoura de nylon com cerdas duras(robustas) 
sintéticas de polietileno em nylon multicolor 
,em formato trapezoidal, base medindo 270 mm 
de comprimento,170 mm de altura e 40 mm de 
espessura, com canopla de plástico,acompanhada 
de cabos

Guirado 10,10 R$ 6.666,00

39 020 un Vassoura p/ grama, plástica com cabo (22 dentes) Max 
metalurtrg 12,10 R$ 242,00

40 160 un Vassoura para grama c/ cabo com regulador de 
abertura Tramontina 17,00 R$ 2.720,00

42 140 un Vela ignição bpmr7a (ngk) p/ roçadeira costal Husqvarna 12,80 R$ 1.792,00
VALOR TOTAL  R$ 40.106,00

Vigência: 12 (doze) meses;
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 10/12/2013
Bauru, 21 de Dezembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2013
Processo nº 6705/2013 – Pregão Registro de Preços nº 037/2013
Contratante: EMDURB – Compromissária: AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA – ME.
Objeto:  Conforme especificação abaixo descrita:

Item Quant. Un. Descrição Marca Valor 
Unitário Valor Total

01 2 un Chave canhao 10 mm Worker R$ 16,00 R$ 32,00
02 2 un Chave canhão 6 mm Worker R$ 14,00 R$ 28,00
03 2 un Chave canhão 8 mm Worker R$ 14,50 R$ 29,00
04 2 un Chave combinada 10mm Mayle R$ 6,00 R$ 12,00
05 2 un Chave combinada 12 mm Mayle R$ 6,00 R$ 12,00
06 2 un Chave combinada 13mm Mayle R$ 6,00 R$ 12,00
07 10 un Chave de fenda 1/4 x 6 Worker R$ 6,00 R$ 60,00
08 12 un Chave de fenda 1/8 x 3" Tramontina R$ 2,50 R$ 30,00
09 2 un Chave de fenda 3/16 x 3 Worker R$ 4,00 R$ 8,00
10 14 un Chave de fenda 3/16 x 4" Worker R$ 4,00 R$ 56,00
11 13 un Chave de fenda 3/8 x 6 Worker R$ 9,20 R$ 119,60
12 2 un Chave de fenda 5/16 x 6" Tramontina R$ 7,00 R$ 14,00
13 2 un Chave de fenda toco 1/4 x 1 1/2" Mayle R$ 4,80 R$ 9,60
14 14 un Chave estrela 10 - 11 Mayle R$ 7,00 R$ 98,00
15 8 un Chave estrela 12 -13 mm Tramontina R$ 8,00 R$ 64,00
16 2 un Chave fenda 1/ 4x5 Worker R$ 4,00 R$ 8,00
17 2 un Chave inglesa 8 Mayle R$ 22,00 R$ 44,00
18 12 un Chave philips 1/4 x 6" Worker R$ 6,00 R$ 72,00
19 14 un Chave philips 1/8 x 3" Mayle R$ 2,50 R$ 35,00
20 12 un Chave philips 3/16" x 4" Worker R$ 4,70 R$ 56,40
21 12 un Chave philips 5/16 x 6" Worker R$ 8,00 R$ 96,00
22 2 un Chave philips toco 1/4 x 1 1/2" Worker R$ 5,00 R$ 10,00
23 10 un Fechadura interna p/ porta Soprano R$ 22,00 R$ 220,00
24 12 un Fechadura para banheiro Soprano R$ 22,00 R$ 264,00
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FUNPREV - Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru

Sérgio Ricardo Corrêa Alberto
Presidente Interino 

www.funprevbauru.com.br
 Criada pela Lei 4830b de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência 
Social dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Funda-
cional e da Câmara e os recursos Previdenciários.

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

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

TELEFONES
Administrativo – 3223-7071
Previdenciário – 3227-1444

Benefícios – 3223-7719
Financeiro e Contabilidade 3223-7000

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

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

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

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

-beneficios@funprevbauru.com.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.com.br

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

37 24 un Martelo p/ carpinteiro c/ orelha 25mm Collins R$ 18,40 R$ 441,60
38 3 un Metro de madeira Onforte R$ 8,40 R$ 25,20
39 50 un Michelim c/ cola para reparo de camara de ar Vipal R$ 0,50 R$ 25,00
40 7 un Nível de mão 10" Worker R$ 10,00 R$ 70,00

VALOR TOTAL  R$ 1.951,40
Vigência: 12 (doze) meses;
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 10/12/2013
Bauru, 21 de Dezembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2013
Processo nº 6736/2013 – Pregão Registro de Preços nº 043/2013
Contratante: EMDURB – Compromissária: C. P. BAURU DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA. 
EPP
Objeto:: Conforme especificação abaixo descrita:

Item
Qte

Estimada
Un. Descrição Marca

Valor 
Unitário

Valor Total

22 16.000 rolos

Papel Higiênico de alta qualidade, folhas 
duplas, neutro, branco, picotado, 100% fibras 
virgem, gofrado, em embalagens plásticas de 
04 (quatro) de 10 cm x 30 metros, para entrega 
de fardos com 64 rolos. A embalagem deverá 
conter a marca e dados do fabricante.

Sepac R$ 0,83 R$ 13.280,00

26 600
Pacotes 
com 100 
unidades

Copo plástico 50 ml, composto de polisestireno 
atóxico, temperatura para uso até 100 graus 
Celsius, produzido conforme Norma ABNT 
14865, em embalagens individuais com 100 
unidades, com marca e dados do fabricante. 
Para entrega caixas fechadas de 50 pacotes de 
100 unidades.

Kerocopo R$ 1,03 R$ 618,00

VALOR TOTAL R$ 13.898,00
Vigência: 12 (doze) meses;
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 02/12/2013
Bauru, 21 de Dezembro de 2013.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2013
Processo nº 7104/2013 – Pregão Registro de Preços nº 046/2013
Contratante: EMDURB – Compromissária: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA JR LTDA.
Objeto:: Conforme especificação abaixo descrita:

Item Quant.
Estimada Un. Descrição Marca V. Un. V. Total

01 048 un.

Urna Assistencial Infantil 0,60 cm
Urna modelo sextavado, caixa em madeira de pinus 
revestida em chapa dura e tampa em chapa dura. 
Tampa com aplicação em silk-screen, sem visor.
Fechamento com 02 chavetas na tampa, 04 alças tipo 
zincada.
Acabamento interno: TNT branco, babado e 
travesseiro solto.
Acabamento externo: na cor branco fosco.

JR R$ 55,10 R$ 2.644,80

02 012 un.

Urna Assistencial Infantil 0,80 cm
Urna modelo sextavado, caixa em madeira de pinus 
revestida em chapa dura e tampa em chapa dura. 
Tampa com aplicação em silk-screen, sem visor. 
Fechamento com 02 chavetas na tampa, 04 alças tipo 
zincada.
Acabamento interno: TNT branco, babado e 
travesseiro solto.
Acabamento externo: na cor branco fosco.

JR R$ 57,94 R$ 695,28

03 006 un.

Urna Assistencial Infantil 1,00 m
Urna modelo sextavado, caixa em madeira de pinus 
revestida em chapa dura e tampa em chapa dura. 
Tampa com aplicação em silk-screen, sem visor.
Fechamento com 02 chavetas na tampa, 04 alças tipo 
zincada.
Acabamento interno: TNT branco, babado e 
travesseiro solto.
Acabamento externo: na cor branco fosco.

JR R$ 84,00 R$ 504,00

04 006 un.

Urna Assistencial Infantil 1,40 cm
Urna modelo sextavado, caixa em madeira de pinus 
revestida em chapa dura e tampa em chapa dura. 
Tampa com aplicação em silk-screen, sem visor. 
Fechamento com 02 chavetas na tampa, 04 alças tipo 
zincada.
Acabamento interno: TNT branco, babado e 
travesseiro solto.
Acabamento externo: na cor branco fosco.

JR R$ 118,74 R$ 712,44

08 003 un.

Urna Assistencial Tamanho XG Alça Varão
Urna modelo sextavado, caixa em madeira pinus 
e tampa em chapa dura, sem visor. Tampa com 
aplicação em silk screen.
Fechamento com 04 chavetas na tampa, 02 alças 
varão com suporte nas laterais e 02 alças tipo 
varãzinho na cabeceira e pezeira.
Acabamento interno: Caixa forrada em TNT 
branco, babado de tecido e travesseiro solto;
Acabamento externo: Castanho fosco.
Medidas especiais: Comprimento Interno: 2,04m, 
Largura Interna: 0,68cm, Altura Interna: 0,45cm

JR 243,44 R$ 730,32

09 005 un.

Urna Assistencial tamanho 2,10 metros
Urna modelo sextavado, caixa em madeira pinus 
e tampa em chapa dura, sem visor. Tampa com 
aplicação de silk screen.
Fechamento 04 chavetas para o fechamento da 
tampa e 08 alças dura fixas.
Acabamento interno: Caixa forrada em TNT 
branco, babado de tecido e travesseiro solto.
Acabamento externo: Castanho fosco.
Medidas especiais: Comprimento interno: 2,10m, 
Largura interna: 0,53cm, Altura interna: 0,35cm

JR R$ 139,80 R$ 699,00

VALOR TOTAL R$ 5.985,84
Vigência: 12 (doze) meses;
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a entrega do objeto
Assinatura: 18/12/2013
Bauru, 21 de Dezembro de 2013.
Presidente da EMDURB.
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PORT. RH-127/2013, concedendo aos servidores efetivos abaixo relacionados o adicional por tempo de 
serviço – BIÊNIO, dentro do ano de 2013, de acordo com o artigo 74 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, nas respectivas datas de concessão:
Nome do Servidor Matríc. Qualificação Funcional – Carreira Concessão Perc. (%)
Antonio Jorge Vendramini 00074 Vigia Novembro 20
Francisco Carlos P. Silveira 00076 Vigia Novembro 20
Geovaldo Felisbino 00075 Vigia Novembro 20
Ubiratan Cássio Sanches 00073 Vigia Novembro 20
José Wilson de Oliveira 00042 Agente de Serviços Auxiliares II Novembro 32,5
Luiz Gustavo Aroeira Rosela 00099 Editor de Vídeo Novembro 2,5
Bianca Venturini Tiszolczki 00100 Analista Apoio Esp. Tec. Informação Novembro 2,5
Fabio Parra 00101 Operador de Master Novembro 2,5

PORT. RH-128/2013, concedendo aos servidores efetivos abaixo relacionados o adicional por tempo de 
serviço – SEXTA-PARTE, dentro do ano de 2013, de acordo com os artigos 74 e 87 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, nas respectivas datas de concessão: 
Nome do Servidor Matríc. Qualificação Funcional – Carreira Concessão
Wilson Bertachini Volpe 00084 Assistente Legislativo II Novembro

PRORROGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
CARGO EFETIVO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA

PROCESSO RH-006/2011

Nos termos do Artigo 37, inciso III da Constituição Federal, fica prorrogado a validade do Concurso 
Público visando a nomeação dos candidatos aprovados ao cargo efetivo de ASSISTENTE TÉCNICO EM 
INFORMÁTICA na Câmara Municipal de Bauru por mais dois anos a partir de 28 de Dezembro de 2013.

Bauru, 20 de dezembro de 2013.
ALEXSSANDRO BUSSOLA

PRESIDENTE

Atos da Presidência

PODER LEGISLATIVO
ALEXSSANDRO BUSSOLA

Presidente 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PORTARIA DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº210/2.013: 
DISPONDO sobre o ponto facultativo nos dias 24, 26 e 31 de dezembro de 2.013. 
CONSIDERANDO a necessidade de se planejar o funcionamento da FUNPREV para os dias 24, 26 e 31 de 
dezembro de 2.013;                                 CONSIDERANDO que o Município de Bauru Decretou ponto 
facultativo para a Administração Direta nos dias 24, 26 (até às 12h) e 31 de dezembro de 2.013;
Fica declarado ponto facultativo nos dias:
24 de dezembro, terça – feira; 26 de dezembro, quinta – feira, até às 12hs; 31 de dezembro, terça - feira.

Bauru, 19 de dezembro de 2013.

PORTARIA Nº 211/2013
CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos a 02 de novembro de 2013, a(o) Sr.(a) Carlo Akira 
Koizume, portador(a) do RG nº. 28.266.917-6 SSP/SP e CPF/MF nº. 212.713.108-80,  em decorrência 
do óbito do(a) Sr(a). Flávio Tadeu Salvador, portador(a) do RG nº. 19.423.343-1 SSP/SP e CPF/MF nº. 
137.238.218-63, matrícula funcional nº. 25.115, servidor(a) ativo(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, 
conforme solicitado no procedimento administrativo nº. 3162/2013, uma vez atendidas às condições 
estabelecidas no art. 40 § 7º inciso II da Constituição Federal c/c art. 116 inciso II e art. 118 da Lei Municipal 
nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº 5397/2006.  
Bauru, 20 de dezembro de 2013. 

PORTARIA Nº 212/2013
CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos a 02 de novembro de 2013, a(o) Sr.(a) Alef Nogueira 
Salvador, portador(a) do RG nº. 42.483.810-2 SSP/SP e CPF/MF nº. 438.735.748-70,  em decorrência 
do óbito do(a) Sr(a). Flávio Tadeu Salvador, portador(a) do RG nº. 19.423.343-1 SSP/SP e CPF/MF nº. 
137.238.218-63, matrícula funcional nº. 25.115, servidor(a) ativo(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, 
conforme solicitado no procedimento administrativo nº. 3418/2013, uma vez atendidas às condições 
estabelecidas no art. 40 § 7º inciso II da Constituição Federal c/c art. 116 inciso II e artigo 118 da Lei 
Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº 5397/2006.  
Bauru, 20 de dezembro de 2013. 

PORTARIA Nº 213/2013
CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos a 04 de outubro de 2013, a(o) Sr.(a) Maria Socorro 
da Silva, portador(a) do RG nº. 22.416.641-4 SSP/SP e CPF/MF nº. 255.151.768-04,  em decorrência 
do óbito do(a) Sr(a). Luiz Maria dos Santos, portador(a) do RG nº. 4.729.325-1 SSP/SP e CPF/MF nº. 
096.136.068-23, matrícula funcional nº. 14.858, servidor(a) ativo(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, 
conforme solicitado no procedimento administrativo nº. 2952/2013, uma vez atendidas às condições 
estabelecidas no art. 40 § 7º inciso II da Constituição Federal c/c art. 116 inciso II da Lei Municipal nº 
4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº 5397/2006.  
Bauru, 20 de dezembro de 2013. 

PORTARIA Nº 214/2013
CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos a 08 de novembro de 2013, a(o) Sr.(a) Matilde 
Faccin e Silva, portador(a) do RG nº. 15.803.595-1 SSP/SP e CPF/MF nº. 058.525.318-80,  em decorrência 
do óbito do(a) Sr(a). Reinaldo Mathias e Silva, portador(a) do RG nº. 10.179.178-1 SSP/SP e CPF/MF nº. 
824.302.928-15, matrícula funcional nº. 13839, servidor(a) ativo(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, 
conforme solicitado no procedimento administrativo nº. 3287/2013, uma vez atendidas às condições 
estabelecidas no art. 40 § 7º inciso II da Constituição Federal c/c art. 116 inciso II e artigo 118 da Lei 
Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº 5397/2006.  
Bauru, 20 de dezembro de 2013. 

PORTARIA Nº 215/2013
APOSENTA voluntariamente, a partir de 20 de dezembro de 2013, a(o) Sr(a). Marylene Aparecida 
Mendes Vicentini, portador(a) do RG nº 8.263.652-7 SSP/SP e CPF/MF nº 046.433.328-83, servidor(a) 
do Departamento de Água e Esgoto, no cargo efetivo de Assistente Administrativo, matrícula funcional nº 
100637, padrão E-B-27, com proventos integrais, conforme procedimento administrativo nº 2998/2013, 
uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, c/c art. 145 
incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº. 5397/2006.    
Bauru, 20 de dezembro de 2013. 

HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Á vista do relatório apresentado pela Comissão designada pela Portaria n.º 103/2013, HOMOLOGO o 
concurso público para preenchimento de vaga para o cargo de AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E SERVIÇOS – OPERADOR DE COMPUTADOR.
Bauru, 20 de dezembro de 2013.

CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento do candidato abaixo relacionado, na Divisão Administrativa da FUNPREV, 
Rua Rio Branco, 19-31, no prazo de TRÊS DIAS ÚTEIS a contar desta publicação, no horário das 8hs 
às 12hs ou das 13hs às 17hs, para tratar de assunto relacionado à nomeação/admissão, conforme concurso 
público já realizado.  

AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – OPERADOR DE COMPUTADOR
CLASS.  NOME    RG
1º  Jorge Luiz Martinelo Filho  43.953.669-8

Bauru, 20 de dezembro de 2013.


