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PODER EXECUTIVO
Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Marcelo Araújo
Chefe de Gabinete

LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 6.578, DE 28 DE OUTUBRO DE 2.014

P. 51.913/14 Autoriza a transferência de recursos no Orçamento do Município, especificamente 
da Secretaria Municipal de Planejamento para a Secretaria Municipal de Obras.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica autorizada a suplementação, através de transferência, de recursos no Orçamento 

vigente do Município de Bauru, na Secretaria Municipal de Obras, no valor de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dotação orçamentária 15.452.0016.2045 
(Manutenção da Iluminação Pública), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), ficha orçamentária nº 312. 

Art. 2º Os recursos necessários para atender o art. 1º decorrem de anulação parcial na 
dotação orçamentária 15.122.0019.2050 (Administração Geral da Secretaria de 
Planejamento), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica), ficha orçamentária nº 326.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 28 de outubro de 2.014.

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 6.579,  DE 28 DE OUTUBRO  DE 2.014
P. 23.243/14 Ap. 13.506/10 (capa) Cria o Fundo Municipal de Proteção Animal 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  Cria o Fundo Municipal de Proteção Animal (FMPA), para concentrar recursos 

destinados ao bem-estar, proteção e defesa dos animais.
Art. 2º  O Fundo Municipal de Proteção Animal deverá servir as seguintes atividades:

I -  Aquisição de alimentos, equipamentos e medicamentos, produtos de higiene e 
limpeza;

II - Custeio de tratamento veterinário, exames e cirurgias incluindo procedimentos 
de castração;

III -  Construção, Manutenção e prestação de serviços em locais que abrigam 
animais resgatados;

IV -  Financiar programas, campanhas, projetos e pesquisas aprovadas pelo 
COMUPDA.

Paragrafo único. As atividades já desempenhadas por órgãos públicos do município antes da presente 

lei, referentes a este artigo, continuam sendo atribuições do executivo ou órgão 
competente, não cabendo ao fundo subsidiá-las ou financiá-las. A menos que seja 
destinada dotação orçamentária para este fim.

Art. 3º Deverão ser beneficiados pelo fundo:
I -  Animais pertencentes à população carente, de baixa renda, cujos proprietários 

estejam inscritos no cadastro único do governo federal, beneficiados ou não 
por programas sociais;

II -  Entidades sem fins lucrativos de proteção animal e ambiental;
III -  Animais comunitários, mediante termo de responsabilidade assinado por um 

ou mais membros da comunidade. 
Paragrafo único. O benefício será concedido de forma temporária, devendo ser fixado prazos para sua 

utilização, de acordo com deliberação e aprovação do COMUPDA.
Art. 4º  O Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (COMUPDA) poderá 

estabelecer normas, critérios, protocolos, bem como prioridades para utilização do 
FMPA.

Art. 5º  Constituem receitas do Fundo Municipal de Proteção Animal:
I -  Dotações orçamentárias;
II -  Arrecadação de multas e ou sanções administrativas aplicadas em decorrência 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, previstas em lei;
III -  Contribuições, subvenções e auxílios da União, dos Estados, dos Municípios 

e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia 
mista, fundações e associações;

IV -  Recursos resultantes de convênios, acordos e outros ajustes destinados a 
projetos e ações de promoção, proteção e defesa dos direitos dos animais, 
firmados pelo município de Bauru com instituições ou entidades públicas 
ou privadas, governamentais ou não governamentais, municipais, estaduais, 
federais, nacionais ou internacionais; 

V -  As resultantes de doações que venham a receber de pessoas físicas e jurídicas 
ou de organismos públicos e privados, nacionais e internacionais; 

VI -  Rendimentos de qualquer natureza que venham a auferir como remuneração 
decorrente de aplicação do seu patrimônio;

VII - Advindas de condenações, conciliações e transações penais ou cíveis.
Art. 6º  O Secretário Municipal do Meio Ambiente será o gestor do fundo, cabendo-lhe 

aplicar os recursos conforme deliberação do COMUPDA.
Paragrafo único. Sob pena de responsabilidade, nos meses de julho e dezembro de cada ano, o gestor 

do fundo encaminhará prestação de contas à Câmara Municipal e ao COMUPDA, 
acompanhada de balancetes e cópias dos documentos utilizados no período.

Art. 7º  Casos não contemplados na presente lei serão analisados, discutidos e deliberados 
pelo COMUPDA.

Art. 8º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 28 de outubro de 2.014.

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 6.583,  DE 29 DE OUTUBRO DE 2.014
P. 27.448/05 Autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Convênio, repasse de recursos 
públicos para a entidade do setor privado que identifica.

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 Municipal autorizado a efetivar, mediante Convênio, repasse 

de recursos federaispara a Associação de Apoio à Pessoa com AIDS de Bauru – 
SAPAB - Casa de Apoio Adulto e a Casa de Apoio de Crianças e Adolescentes, 
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entidade sem fins lucrativos do setor privado, visando o financiamento das ações 
de apoio e atenção à saúde desenvolvidas por Casas de Apoio Tipo I, para adultos, 
crianças e adolescentes, que vivem com HIV/AIDS no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS).
Finalidade: Convênio SAPAB

ITEM ENTIDADE META/VAGAS REPASSE MUNICIPAL

1
Associação de Apoio a Pessoa com AIDS de 
Bauru – SAPAB – Casa de Apoio a Criança e 
Adolescente

05 R$ 30.000,00

2
Associação de Apoio a Pessoa com AIDS de 
Bauru – SAPAB – Casa de Apoio a Criança 
e Adolescente (Saldo remanescente de 2.013)

05 R$ 35.401,73

3 Associação de Apoio a Pessoa com AIDS de 
Bauru – SAPAB – Casa de Apoio Adulto 12 R$ 72.000,00

4
Associação de Apoio a Pessoa com AIDS 
de Bauru – SAPAB – Casa de Apoio Adulto 
(Saldo remanescente de 2.013)

12 R$ 26.025,02

TOTAL R$ 163.426,75
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações previstas na Lei 

Orçamentária vigente.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de 

janeiro de 2.014.
 Bauru, 29 de outubro de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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 12.611, DE 27 DE OUTUBRO DE 2.014
P. 60.648/14  Cria a Comissão Executiva de Avaliação Bienal e de Adequação do Plano Municipal 
de Educação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, e
CONSIDERANDO  a aprovação do Plano Nacional de Educação 2.014-2.024, que estabelece novas 
metas para a educação nacional;
CONSIDERANDO  o previsto no art. 5º da Lei Municipal nº 6.250, de 20 de agosto de 2.012, que dispõe 

sobre a avaliação bienal do Plano Municipal de Educação; e
CONSIDERANDO  a necessidade de alinhar o Plano Nacional de Educação com o Plano Municipal de 

Educação, visando articulação e consolidação do regime de colaboração entre o 
Sistema Municipal de Ensino de Bauru e o Sistema Nacional de Educação;

D E C R E T A
Art. 1º Fica constituída Comissão Executiva com membros do Conselho Municipal da 

Educação e servidores da Secretaria Municipal da Educação, a qual competirá a 
coordenação do desenvolvimento do processo de Avaliação Bienal e de Adequação 
do Plano Municipal de Educação – PME.

Art. 2º A Comissão Executiva de Avaliação Bienal e de Adequação do Plano Municipal de 
Educação – PME será composta pelos seguintes membros:
1. Vera Maria Regina Casério;
2. Maria Martha Martins Ferraz;
3. Thaís Cristina Rodrigues Tezani;
4. Marisol Gelanos Ruiz;
5. Eliane Maria Rocha Dias;
6. Celso Zonta;
7. Luiz Henrique Martim Herrera;
8. Marta Castro Alves Correa;
9. Fernanda Bechara Fantin;
10. Simone Teresa Teixeira Cassitas.

Art. 3º O Conselho Municipal de Educação coordenará o desenvolvimento dos trabalhos 
para consecução do PME.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 27 de outubro de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

VERA MARIZA REGINO CASÉRIO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

Registrado no departamento de comunicação e documentação da prefeitura, na mesma data.
ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃIO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 12.622, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2.014
P. 50.658/14 Nomeia membros do Grupo para Elaboração do Plano Municipal de Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º Ficam nomeados como membros para o grupo de elaboração do Plano Municipal de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais do Município de Bauru, as pessoas abaixo 
designadas:
I –  Coordenação:

a) Gestor Ambiental Sidnei Rodrigues – Secretário Municipal de 
Obras;

b) Engenheiro Paulo Roberto Ferrari – Secretário Municipal de 
Planejamento;

c) Jornalista Antonio Francisco Maia de Oliveira – Secretário 
Municipal de Agricultura e Abastecimento;

d) Gestor Público Levi Momesso – Secretário Municipal das 
Administrações Regionais;

e) Engenheiro Civil Almir Oliva Ferreira Garcia;
f) Arquiteta Natasha Lamônica.

II -  Membros Efetivos:
a) Arquiteta Pérola Mota Zanotto;
b) Engenheira de Produção Mecânica Irina Baptistello de 

Aquino;
c) Engenheira Florestal Marcela Mattos de Almeida Bessa;
d) Engenheiro Florestal Márcio Henrique Mershmann Fabis;
e) Engenheiro Agrônomo Jorge Luiz Abranches;
f) Engenheiro Agrícola Otaviano Alves Pereira;
g) Engenheiro Florestal Gabriel Guimarães Motta;
h) Engenheira Civil Elaine de Cássia Orti de Araújo;
i) Engenheiro Civil Paulo Roberto Gervásio Garbelotti;
j) Engenheiro Civil Júlio César Rodrigues Gonçalves;
k) Gestora Pública Roselaine Adra Grizinsky de Brito;
l) Procuradora Jurídica Adriane de Oliveira Brunhari;
m) Pedagoga Darianne Aparecida Silva;
n) Engenheiro Civil João Carlos Herreira, na qualidade de 

representante da sociedade civil (ASSENAG);
o) Engenheiro Civil Rubens Sérgio Vieira Domingues, na 

qualidade de representante do DAEE (Departamento de 
Águas e Energia Elétrica)/ETA Bauru (Escritório Técnico 
Administrativo);

p) Senhor Álvaro José de Brito – Coordenador da Defesa Civil de 
Bauru.

Art. 2º Os trabalhos a serem desenvolvidos pelo Grupo não gerarão direito a nenhum 
pagamento adicional ou remuneração, e os serviços próprios de seus cargos deverão 
continuar a ser desempenhados com a mesma eficiência.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando expressamente o 
Decreto Municipal nº 12.576, de 15 de setembro de 2.014.

 Bauru, 03 de novembro de 2.014.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL
MAURÍCIO PONTES PORTO

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

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETOS MUNICIPAIS
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Seção II
Secretarias Municipais

Antonio Francisco Maia de Oliveira
Secretário

 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

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

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
Distrito Industrial 
Domingues Biancard Rua Joaquim Marques de Figueiredo  12 17:00 às 21:00

QUARTA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Altos da Cidade Rua Floriano Peixoto 9 e 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
Jd. Colina Verde Rua Lázara Leoni Santana S/N 16:00 às 20:00
Mary Dota Sede da Regional S/N 16:00 às 20:00
Nova Esperança Rua Manoel F. Inojosa 5 e 6 06:30 às 11:00

QUINTA-FEIRA
Bairro Endereço Quadras Horário
Bela Vista Rua Silva Jardim 14 a 16 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

RENOVAÇÃO DO REGISTRO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE BAURU (SIMB)
EMPRESA: NELZAIR APARECIDO DA SILVA ME
NOME FANTASIA: DARRÊ CARNES E DERIVADOS
NATUREZA DO ESTABELECIMENTO: FÁBRICA DE CONSERVA DE PRODUTOS CÁRNEOS
CNPJ: 01.879.614/0001-58 I.E.: 209.230.710-113
ENDEREÇO: AV. CASTELO BRANCO, 34-06
BAIRRO: PARQUE FORTALEZA
N° PROCESSO: 14019/2009
E-DOC: 56035/2014
SIMB N°: 10
DATA: 27/10/2014
VALIDADE: 27/10/2015
PRODUTOS REGISTRADOS:

ITEM REGISTRO PRODUTO
1 001/010 LINGÜIÇA DE PERNIL
2 002/010 LINGÜIÇA DE PERNIL FININHA
3 003/010 LINGÜIÇA MISTA TRADICIONAL (SEM PIMENTA)
4 004/010 LINGÜIÇA MISTA SUAVE (COM POUCA PIMENTA)
5 005/010 LINGÜIÇA MISTA PICANTE (APIMENTADA)
6 006/010 LINGÜIÇA CASEIRA (CABO DE REIO)
7 007/010 KAFTA
8 008/010 KIBE

RENOVAÇÃO DO REGISTRO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE BAURU (SIMB)
EMPRESA: NELSON BENEDITO DE SOUZA ME
NOME FANTASIA: BOI A BESSA
NATUREZA DO ESTABELECIMENTO: FÁBRICA DE CONSERVA DE PRODUTOS CÁRNEOS
CNPJ: 55.770.176/0001-14 I.E.: 209.029.607-112
ENDEREÇO: AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 13-80
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA
N° PROCESSO: 34876/2010
E-DOC: 48043/2014
SIMB: N° 17
DATA: 28/10/2014
VALIDADE: 28/10/2015
PRODUTOS REGISTRADOS:

ITEM REGISTRO PRODUTO
1 001/017 LINGÜIÇA TOSCANA
2 002/017 LINGÜIÇA TOSCANA COM PIMENTA
3 003/017 LINGÜIÇA CALABRESA FRESCA
4 004/017 LINGÜIÇA DE PERNIL COM AZEITONA
5 005/017 LINGÜIÇA DE PERNIL COM TOMATE SECO
6 006/017 LINGÜIÇA DE PERNIL COM PROVOLONE
7 007/017 LINGÜIÇA DE PERNIL COM ERVAS FINAS
8 008/017 LINGÜIÇA DE PERNIL COM ALHO
9 009/017 LINGÜIÇA DE PERNIL COM PIMENTA
10 010/017 LINGÜIÇA DE PERNIL
11 011/017 KIBE
12 012/017 KAFTA
13 013/017 HAMBÚRGUER AMERICANO
14 014/017 CODGUIM
15 015/017 LINGÜIÇA MISTA
16 016/017 LINGÜIÇA MISTA COM PIMENTA

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
Distrito Industrial 
Domingues Biancard Rua Joaquim Marques de Figueiredo  12 16:00 às 20:00

SÁBADO
Bairro Endereço Quadras Horário
Pousada I Santo Garcia 5 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
Vila Souto Rua Carlos de Campos 10 a 14 06:30 às 11:00

OBS: 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.
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Secretaria da Administração
Richard Vendramini

Secretário
DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

RECADASTRAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 
PREFEITURA MUNCIPAL DE BAURU

Com o intuito de realizarmos o Recadastramento/2014, convocamos os APOSENTADOS 
E PENSIONISTAS relacionados abaixo para comparecerem no período de 03 de Novembro A 28 de 
Novembro de 2014, no Setor de Serviço Social da Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua 
Marcondes Salgado, nº 02-45, Bairro Centro, Bauru- SP, (CEP 17010-040), no horário das 8h00 às 
12h00 e das 13h00 às 16h30, munidos dos seguintes documentos originais:

- RG
- CPF
- Comprovante de Residência Atualizado

INFORMAMOS QUE NÃO SERÁ ACEITO O RECADASTRAMENTO POR 
PROCURAÇÃO

As pessoas que estiverem acamadas devem entrar em contato através do telefone: (14) 3227-5650, para 
agendar visita domiciliar.
Os beneficiários residentes fora de Bauru deverão providenciar Declaração de Vida e Residência com 
firma reconhecida em cartório, enviando-o à Secretaria Municipal da Administração- Seção de Serviços 
Social, no endereço acima citado.
Salientamos que o RECADASTRAMENTO será efetuado de acordo com o Decreto nº 9.673/2003 e o não 
comparecimento no prazo previsto acarretará na SUSPENSÃO automática do benefício.
ALICE ALCANTI DE ANDRADE
ANGELA MARIA ALVES SILVA
ANTONIA CRISPIM CORREA DOS SANTOS
ANTONIA PENIDO AZEVEDO
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
APARECIDA BENTO
APARECIDA CAMARGO
APPARECIDA FERREIRA LIMEIRA
APPARECIDA RODRIGUEIRO MALMONGE
APPARECIDA RODRIGUES ZANAO
ARY JORGE
BELCHIOR DO AMARAL
BELITA GOMES DA SILVA MARCOS
BENEDITA DE ABREU CANDIDO
BENEDITO ALVES DE LIMA
BENEDITO ANTUNES
BENEDITO CRISPIM APARECIDO DA SILVA
BENEDITO ROSSATO
BRASILIA MORENO FRANCISCO
CARMEM LUCIA DA SILVA FONSECA
CELSO CELESTE FASSONI
CICERO MIGUEL DE ALMEIDA
CIRO PRETO DE OLIVEIRA
CLASUDETE DE SOUZA DESAN
CLAUDIO RAPUCCI
DARCY ALVES DA SILVA
DAVINA GOMES ANTONIO
DIVINA DE SOUZA PEDROZO
DJALMA GOUVEA
DJALMA GOUVEA
DORALICE BUENO MACHADO MEDICE
DORIVAL DOS SANTOS
DURCE MARIA MARTINS
EDILSON TORSANI
EDSON FRANCISCO DE FREITAS
ETELVINA BARBOSA MARQUES
EUGENIA MARIA DA COSTA SARTORI
GENERINO MANOEL DA SILVA
GENY SIMOES DOS SANTOS TOLEDO
ILDA GUALHARDI TERENCIANO
ILDA PIERINA FACINA DE OLIVEIRA

ILDA XAVIER DE MORAES
INÊS FELICIO DE MORAIS
IRACEMA DURVAL MORENO
IRENE AP. PASCOLATI DOS SANTOS
IRENE DE LIMA CASTRO
ISAIRA APARECIDA CAETANO BUENO
IVANI POLI
IZALTINO DA CRUZ
JANDIRA BUENO FERREIRA
JANUARIA PEREIRA NUNES
JOAO QUERINO
JORGE DE ARAUJO RODRIGUES
JOSE DORACI DE MATOS
JOSE RAMIREZ
JOSE ROSA BRITTO
JOSE WILSON AGUIAR SANTOS
JUDITH DE OLIVEIRA PAULETTO
JULIA ALCARRIA
JULIA ESCORCE LAVRAS
JULIETA MADIA DE SOUZA
LEONOR GIMENES DOS ANJOS
LOURDES DA SILVA PRADO
LOURDES MONTEIRO DOS SANTOS
LUCIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA
LUCIELENE APARECIDA FERREIRA DE LIMA
LUIZA DE JESUS SEBASTIAO
LUIZA PIO PEREIRA DE OLIVEIRA
LUZIA FERNANDES SILVA
LUZIA VIEIRA LAVRAS
MARCO ANTONIO PRADO DAVILA
MARIA ANGELA BORTOLI DE GRAVA BOTTACIN
MARIA AP GOMES PEREIRA
MARIA APARECIDA FRESSATTO
MARIA BENEDITA ADAO DUTRA
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
MARIA DE LOURDES FERREIRA
MARIA ERNESTA RODRIGUERO LACASASANTA
MARIA IGNEZ DOS SANTOS CAETANO
MARIA JANETE ANDRIOLLI
MARIA JOSE DE SOUZA
MARIA JOSE FERREIRA
MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS
MARIA JOSE PRUDENTE ROSA
MARIA PEREIRA DOS SANTOS
MARIA ROSA RIBEIRO
MARIA SILVA RIBEIRO
MARIA SILVINO PIRES GARCIA
MARILDA ROSELI DA SILVA
MARINALVA SANTOS MESQUITA
MARLENE CASTELO MANGINI
MARTA DO NASCIMENTO GHISELLI
MERCEDES BERTUCCI DA SILVA
MILTON FERRAZ RAMOS
NAIDE SUNIGA PEREIRA
NAYR BERTIM BRUZZO
NEIDE FRANCISQUETTE HERRERA
NELZA PINHEIRO CHAGAS
NEUZA PEDROZA DA SILVA
OLGA RODRIGUES POLLIDO
OSEAS GONCALVES DE MATOS
PALMIRA MANIERI ERRERA
PEDRINA DOS SANTOS BARBOZA
RAMIRA DE ALMEIDA SOARES
RITA DE CASSIA BRASIL DA SILVA
ROSA MARGARIDA DOS SANTOS
RUTE MAIA DA SILVA
SANDRA FERREIRA RIBEIRO
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SAVERIO PRACHETELLO NETO
SEBASTIANA RODRIGUES GUIMARAES
SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA
SONIA MARIA LOBO DE SOUZA
TEREZINHA BENEDICTA MACEDO DA SILVA
TEREZINHA MARQUES FERREIRA
THEREZINHA SILVEIRA VIEIRA
THIAGO HENRIQUE FOIZER AMARAL
THOMAZ QUINTANA FILHO
VIRGINIA ROSA GARCIA
VITORIO ALVES

Atenciosamente,
DIVISÃO DE APOIO AO SERVIDOR

DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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 3088/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA INFANTIL, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2460 após o 
cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) 
LYVIA PAOLA PEREIRA MARTIM portador do RG 352756056, em virtude do (a) mesmo (a) haver 
se classificado em 122° lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
- PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL, edital nº 46/2011 para exercer 
as funções do cargo.
COMPARECER EM 04/11/2014 ÀS 08h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 3089/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA INFANTIL, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2460 após o 
cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) 
LOIANA JANETE SIMAS SANCHES portador do RG 296974213, em virtude do (a) mesmo (a) haver 
se classificado em 123° lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
- PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL, edital nº 46/2011 para exercer 
as funções do cargo.
COMPARECER EM 04/11/2014 ÀS 09h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 3090/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de ESP. 
EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROF. SUBST. EDUCAÇÃO BASICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 
ANO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2460 após o cumprimento das exigências 
legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) JULIANA DE LIMA 
CONRADO portador do RG 292842284, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 07° lugar, 
no concurso público para ESP. EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROF. SUBST. EDUCAÇÃO BASICA 
- FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO, edital nº 64/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 04/11/2014 ÀS 10h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 3091/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de ESP. 
EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROF. SUBST. EDUCAÇÃO BASICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 
ANO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2460 após o cumprimento das exigências 
legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) JULIANA BROSCO DE 
FREITAS MACIEL portador do RG 295032704, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 
08° lugar, no concurso público para ESP. EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROF. SUBST. EDUCAÇÃO 
BASICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO, edital nº 64/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 04/11/2014 ÀS 11h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 3092/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de ESP. 
EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROF. SUBST. EDUCAÇÃO BASICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 
ANO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2460 após o cumprimento das exigências 
legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) POLIANA PEREIRA DE 
OLIVEIRA portador do RG 42810454X, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 09° lugar, 
no concurso público para ESP. EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROF. SUBST. EDUCAÇÃO BASICA 
- FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO, edital nº 64/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 04/11/2014 ÀS 13h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 3093/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2460 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) ELIANA PEREIRA DAMASCENO portador 
do RG 232750671, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 84° lugar, no concurso público para 
AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, 
edital nº 23/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 04/11/2014 ÀS 14h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 3094/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2460 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) RODRIGO LEANDRO GOMES 
PORTO portador do RG 29613255X, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 85° lugar, no 
concurso público para AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AGENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO, edital nº 23/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 04/11/2014 ÀS 15h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 3095/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2460 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) ELLEM CRISTINA MATEUS 
KOBAYASHI portador do RG 30889330X, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 86° lugar, 
no concurso público para AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AGENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO, edital nº 23/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 04/11/2014 ÀS 16h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 3096/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo 
de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ANALISTA DE 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 
2460 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, 
o(a) Sr(a) DIEGO DE ANDRADE SIRIANI SCHWETER portador do RG 409630329, em virtude do (a) 
mesmo (a) haver se classificado em 06° lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, edital 
nº 17/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 05/11/2014 ÀS 08h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 3097/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo 
de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ANALISTA DE 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 2460 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) EMERSON MASSAKI KINJO portador do RG 308837368, em virtude do (a) 
mesmo (a) haver se classificado em 07° lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, edital 
nº 17/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 05/11/2014 ÀS 09h00min

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 (2014);
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

RETIFICAÇÃO

ONDE SE LÊ:
TORNA SEM EFEITO

PORTARIA Nº 1578/2014: 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 2426, a PORTARIA N.º 1136/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). PABLO HERRERA 
NEVES, portador (a) do RG n.º 32589212X, classificação 04° lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL - AGENTE SOCIAL”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

LEIA-SÊ:
PORTARIA Nº 1578/2014: 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 2426, a PORTARIA N.º 1136/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). PABLO HERRERA 
NEVES, portador (a) do RG n.º 32589212X, classificação 04° lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL - AGENTE SOCIAL”, INAPTO PELA PERÍCIA MÉDICA 
EM 03/07/2014.

ESTAGIÁRIOS

TORNA SEM EFEITO
O Diretor de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2455, do (a) Sr(a). SAMUEL DE LIMA 
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ALVES RODRIGUES, portador do RG 41.062.494-9, classificado (a) em 5° lugar no Processo Seletivo 
(Edital nº 04/14), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “DIREITO”, em virtude 
de DESISTÊNCIA EXPRESSA formalizada em 22/10/2014.

O Diretor de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2455, do (a) Sr(a). ANGELICA LELIS 
TAMACHUNAS, portador do RG 49.769.422-0, classificado (a) em 6° lugar no Processo Seletivo (Edital 
nº 04/14), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “DIREITO”, em virtude de 
DESISTÊNCIA EXPRESSA formalizada em 27/10/2014.

O Diretor de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2452, do (a) Sr(a). ALEXANDRE 
RENNO TERENCIANI, portador do RG 32.688.699-0, classificado (a) em 7° lugar no Processo Seletivo 
(Edital nº 01/14), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “ENGENHARIA 
CIVIL”, em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA formalizada em 28/10/2014.

O Diretor de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2452, do (a) Sr(a). IRENE LIMA DOS 
SANTOS, portador do RG 14.808.999, classificado (a) em 11° lugar no Processo Seletivo (Edital nº 
03/14), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “SERVIÇO SOCIAL”, em virtude 
de DESISTÊNCIA EXPRESSA formalizada em 29/10/2014.

O Diretor de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta 
data Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2457, do (a) Sr(a). CATIANE 
APARECIDA BARIERO, portador do RG 47.949.874, classificado (a) em 3° lugar no Processo Seletivo 
(Edital nº 01/14), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “PEDAGOGIA”, em 
virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA formalizada em 29/10/2014.

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do (a) 7° classificado (a), fica convocado 
(a),  para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de ENGENHARIA CIVIL, na Prefeitura Municipal 
de Bauru, o(a) Sr(a) FELIPE GABRIEL DE ALDEA portador do RG 46.747.064-9, classificado(a) em 
8° lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de ENGENHARIA CIVIL, 
edital nº 01/14. Este deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, 
localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não 
superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados 
acarretará a sua desistência. 

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do (a) 11° classificado (a), fica convocado 
(a),  para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de SERVIÇO SOCIAL, na Prefeitura Municipal 
de Bauru, o(a) Sr(a) JÉSSICA CAROLINE CARESIA CARNEIRO portador do RG 41.154.216-3, 
classificado(a) em 14° lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de SERVIÇO 
SOCIAL, edital nº 03/14. Este deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-
ESCOLA – CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, 
num prazo não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo 
estipulados acarretará a sua desistência.

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do (a) 3° classificado (a), fica convocado 
(a),  para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de PEDAGOGIA, na Prefeitura Municipal de Bauru, 
o(a) Sr(a) ANANDA PEREIRA DOS SANTOS portador do RG 35.759.033-8, classificado(a) em 4° 
lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de PEDAGOGIA, edital nº 01/14. 
Este deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado na 
Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não superior a 10 dias, 
a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados acarretará a sua 
desistência.

PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº 05/2014

ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal de Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito Municipal, torna público a abertura das inscrições e estabelece normas 
relativas ao Processo Seletivo para credenciamento de estagiários de NÍVEL SUPERIOR, nos termos 
preconizados pelo Convênio nº 1.443/2011, pela Lei Federal nº 11.788/08, pela Lei Municipal nº 5.709/09, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 10.994/09, pela Lei Municipal nº 5.745/2009 e demais legislações 
pertinentes ao estágio.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Processo Seletivo realizar-se-á sob a responsabilidade do Centro de Integração Empresa Escola – 
CIEE, nos termos estabelecidos no Convênio nº 1.443/2011 (Processo nº 3.205/2009) e da Comissão 
Examinadora composta por: Ricardo Chamma e Karina Osti, sendo nomeada através da Portaria nº 
2984/2014, obedecidas as normas deste edital.
2. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é 
relativo ao exercício de estágio, melhor 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 contratação dentro do prazo de 
validade do Processo Seletivo regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação às vagas 
remanescentes, as que vagarem e as que forem criadas.
4. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo regulado pelo presente edital ficarão sujeitos à Jornada 
Básica de Trabalho prevista no Capítulo II deste Edital. 
5. As áreas, as vagas, a escolaridade/pré-requisito, a bolsa auxílio, os benefícios e a jornada de trabalho 
estão estabelecidos no Capítulo II deste Edital.

CAPÍTULO II – DAS ÁREAS, DAS VAGAS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DA BOLSA 
AUXÍLIO, DOS BENEFÍCIOS E DA JORNADA DE TRABALHO:

Área Vaga Escolaridade/
Pré-Requisito

Bolsa Auxílio¹ Benefícios² Jornada de 
Trabalho

Direito 01
Ensino Superior na 
Área a partir do 1° 
ano

20h – R$ 308,64
ou
30h – R$ 462,97

R$190,00
+
V a l e 
Transporte

20 horas
ou
30 horas      
semanais

Notas:
¹Remuneração: Bolsa Auxílio (Lei nº 5.745/2009)
²Benefícios: Vale Compra (R$190,00) + Vale Transporte 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS:
1. Das Condições Necessárias para Credenciamento dos Estagiários: Ao inscrever-se, o candidato deverá 
estar ciente de que sua contratação ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais à 
função abaixo descritas:
a) estar em dia com as obrigações eleitorais;
b) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
c) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
d) possuir os requisitos necessários para exercer o estágio pleiteado, bem como os documentos 
comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II e os documentos necessários para 
credenciamento indicados no Capítulo XI, Item 4 deste Edital;
2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias ao credenciamento do estagiário será 
feita através da entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos no ato 
da inscrição, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos até então praticados.
3. O candidato convocado que, na data de sua admissão não reunir todos os requisitos enumerados no Item 
1 deste Capítulo perderá o direito à vaga.

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.
2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de inscrever-se 
somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos para o 
Processo Seletivo. 
3. As inscrições para o Processo Seletivo regulado neste Edital serão realizadas exclusivamente de 
forma PRESENCIAL no período de 10 de novembro a 19 de novembro de 2014 (dias úteis), das 08h00min 
às 17h30min (horário de Brasília/DF), no CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, 
localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, devendo o candidato adotar 
os seguintes procedimentos:
3.1) Preenchimento do Formulário de Inscrição – O candidato deverá dirigir-se ao Centro de Integração 
Empresa-Escola, no endereço indicado no Item 3 para providenciar o preenchimento de seu 
Formulário de Inscrição, devendo apresentar neste ato sua Cédula de Identidade RG (via original) 
e seu CPF.
4. Inscrição Por Procuração: Em caso de Inscrição por Procuração, o Procurador, devidamente constituído 
exclusivamente para este ato, deverá apresentar no ato da Inscrição (preenchimento do Formulário de 
Inscrição): o Instrumento de Mandato (Procuração), Identidade do Procurador (cópia autenticado), bem 
como cópias legíveis e autenticadas da Cédula de Identidade RG e CPF do candidato que representa. 
4.1) Será exigido 01 (um) Instrumento de Mandato por candidato e este ficará retido juntamente 
com o Formulário de Inscrição, salientando que o candidato e seu procurador são responsáveis pelo 
preenchimento e informações prestadas ao cadastro, arcando com eventuais erros.
5. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de 
Inscrição.
5.1) As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, reservando-se à Prefeitura Municipal de Bauru o direito de excluir do Processo Seletivo 
aquele que não preencher o documento oficial de forma completa e correta e/ou fornecer dados 
inverídicos ou falsos.
6. Não serão aceitas inscrições por fax, e-mail, ou qualquer outro meio que não previstos no presente 
Edital.

CAPÍTULO V – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. Os deficientes 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 os estágios objetos do Processo Seletivo regulado por este Edital, cujas atribuições sejam compatíveis 
com a deficiência de que são portadores.
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 
Processo Seletivo, para a função regulada pelo presente Edital.
3. Consideram-se deficientes as pessoas 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. Os deficientes, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, 
participarão do Processo Seletivo 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 da prova. 
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição, ser deficiente, especificando no Formulário de 
Inscrição preenchido presencialmente.
5.1) Para que sua Inscrição seja aceita nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato deficiente deverá 
apresentar no ato da inscrição Laudo Médico (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 
e opção de Função.
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6. Além do já determinado, o candidato deficiente deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência.
7. O candidato deficiente que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste Capítulo, 
não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
8. O candidato deficiente, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na lista de 
classificação geral, terá seu nome constante da lista específica dos candidatos deficientes aprovados.
9. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos portadores de deficiência ou por 
reprovação no Processo Seletivo, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
10. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos portadores de deficiência.
11. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Processo Seletivo regulado por este Edital e 
não será devolvido ao candidato ou a seu procurador.

CAPÍTULO VI – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO:
1. O Processo Seletivo regulado pelo presente Edital consistirá na aplicação de 01 (uma) prova objetiva, 
para todas as áreas, com caráter Eliminatório e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Prova Nº Questões Peso Caráter Duração da 
Prova

P r o v a 
Objetiva

Conhecimentos 
Especí-ficos 30 30 Eliminatório e 

Classificatório 03 horas

2. O Processo Seletivo realizado para preenchimento das vagas para estagiários será composto por 01 (uma) 
Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, valendo 30 (trinta) 
pontos, será composta por 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas 
cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo I, sendo considerada 
apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas. 

CAPÍTULO VII – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A Prova Objetiva está prevista para ser realizada no dia 04 (quatro) de dezembro de 2014 às 9h na 
Faculdade Anhanguera de Bauru, localizada na Av. Moussa Nakhal Tobias, 3-33, Bauru/SP.
2. 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.
3. O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos 
do horário previsto para seu início, munido dos seguintes documentos: Protocolo de Inscrição, original 
da Cédula Oficial de Identidade RG. Na falta da Cédula de Identidade RG poderá ser admitido em 
sala, o candidato que apresentar Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira expedida por 
órgão de classe, Certificado Militar ou Carteira Nacional de Habilitação. Não serão aceitos quaisquer 
outros documentos além dos acima especificados.
4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
5. 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, segunda 
chamada de prova.
6. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
7. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, no dia da prova, deverá solicitar 
ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.
8. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
9. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da 
aplicação da prova, desde que acompanhado por um fiscal.
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 VIII – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA CLASSIFICAÇÃO: 
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos as vagas de estágio reguladas pelo presente Edital terá 
caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 01 (um) ponto a cada questão correta. A nota final 
corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado àquele que obtiver, no 
mínimo, 50% (cinquenta 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. Os resultados 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 Processo Seletivo, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, junto ao Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, localizado na 
Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, inclusive após divulgação do resultado 
final.
6. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constarão apenas os candidatos aprovados para ocupar 
as vagas de estágio para o qual se inscreveu.
7. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de nota final e a contratação 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 Processo Seletivo, 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 processo 
seletivo, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 
2.003 (Estatuto do Idoso);

b) tiver a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta anos).

CAPÍTULO IX – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados ao Centro de Integração Empresa-
Escola - CIEE 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.
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Processo Seletivo regulado 
neste Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento, devidamente fundamentado, sendo 
desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador no 
Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE. Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telegrama 
e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e 
que constarem a indicação da área de estágio para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Processo Seletivo do qual o 
Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como seu 
número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. 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.

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

CAPÍTULO XI – DA CONTRATAÇÃO:
1. A contratação obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação 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 Processo Seletivo o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação pelo Centro de Integração Empresa-
Escola – CIEE;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do estágio pelo Centro de Integração Empresa-
Escola – CIEE;
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. O candidato convocado deverá comparecer no Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE no prazo de 
10 (dez) dias úteis e apresentar os seguintes documentos:
a) original acompanhado da sua respectiva cópia da Cédula de Identidade RG e do CPF;
b) carteira de trabalho e previdência social;
c) declaração atual de matrícula, na via original, expedida pela respectiva instituição de ensino, devendo 
constar o ano/termo do curso;
5. A não observância do prazo estabelecido no item 4 deste capítulo acarretará desistência tácita.

CAPÍTULO XII – 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 Processo Seletivo.
2. O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 01 (um) ano, 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 Processo Seletivo serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, no 
endereço já indicado, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados. 

ANEXO I

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
I – DIREITO CONSTITUCIONAL
1. Dos Princípios Fundamentais
 
2. Direitos e Garantias Fundamentais.
3. Direitos Sociais.
4. Princípios constitucionais administrativos
II – DIREITO PENAL
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1. Dos crimes contra a administração praticados por funcionário público.
III – DIREITO PROCESSUAL PENAL
1. Do Inquérito Policial.
2. Da Ação Penal.
IV – DIREITO CIVIL
1. Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro - LINDB
2. Das pessoas
V – DIREITO PROCESSUAL CIVIL
1. Jurisdição, ação e processo.
VI – EXECUÇÃO FISCAL
1. Da Lei Federal 6.830/80.

ANEXO II

CRONOGRAMA

DATAS EVENTOS
16/10/2014 1ª Pub. do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
25/10/2014 2ª Pub. do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
04/11/2014 3ª Pub. do Edital de Abertura no Diário Oficial de Bauru
10/11/2014 Abertura das Inscrições
19/11/2014 Encerramento das Inscrições
27/11/2014 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
29/11/2014 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
02/12/2014 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
04/12/2014 Previsão da Realização da Prova Objetiva
06/12/2014 Previsão Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 16 de novembro de 2014.

RICHARD VENDRAMINI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 02/2014

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 EDUCACIONAL – INSPETOR DE ALUNOS, 
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 de Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 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: 
Pedro Polesel Filho, Judite Della Torre Jayme, Cláudio Moreira, Cinthia Maria Ramazzini Remaeh, 
sob a coordenação de Walquíria Colla de Abreu Bastos e Déborah Sesquini de Oliveira, sendo todos os 
membros nomeados através da Portaria nº 2806/2014, 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 de Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e 
alterações posteriores) 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 02 (dois) de dezembro de 2014.
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(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

J o r n a d a 
Básica de 
Trabalho

V a l o r 
Inscrição

A g e n t e 
Educacional 
– 
INSPETOR 
D E 
ALUNOS

01
Conclusão do 
Ensino Médio R$ 1.056,82

R$ 505,00
+
V a l e 
Transporte, 
desde que 
preenchidos 
os requisitos 
legais.

40 horas / 
semanais R$ 20,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1/Grade dos Agentes (Lei Municipal n° 5.999/10). 
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 285,00 – Lei Municipal nº 5.365/06) + Vale Refeição (R$ 220,00 – Lei 
Municipal nº 5.365/06) + Vale Transporte (Lei Municipal nº 4.214/97). 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
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 5 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. 
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 0h (zero hora) do 
dia 04 (quatro) de novembro de 2014 às 20h do dia 17 (dezessete) de novembro de 2014, (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 EDUCACIONAL – 
INSPETOR DE ALUNOS 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 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. 
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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 08h 
às 18h.  
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 
temporárias ou permanente, 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, no 
qual 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: 17014-900, 
no período de 04 (quatro) de novembro  de 2014 a 17 (dezessete) de novembro 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 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 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Cédula de Identidade RG, o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança,  bem como do documento de identificação 
do acompanhante adulto (Cédula de Identidade RG), até às 16h do dia 05 (cinco) de dezembro 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 RG) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até às 16h do dia 05 (cinco) de dezembro 
de 2014. A candidata deverá informar seu nome completo, o número de sua Cédula de Identidade RG, 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 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 
da 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 alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14 e na Lei 
Municipal nº 5.215/04 e Decreto Municipal nº 12.585/14, 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 a serem preenchidas. 
3.  As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato portador com deficiência, antes de inscrever-se no presente Concurso deverá verificar se as 
atribuições do cargo são compatíveis com deficiência de que é portador. 
5. 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.
6. 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. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
V deste Edital, atendimento especial, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 
necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e alterações.

8. 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.
8.1) 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 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 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. 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: 17014-900, no período de 04 (quatro) de novembro a 17 (dezessete) de 
novembro de 2014.
10. 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 tal finalidade.
11. 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.
12. 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. 
13. 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:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 12.
13.3) 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.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.5) 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.
14. 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.
15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. 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.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 22 (vinte e dois) de novembro de 2014.
19. 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 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do 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: 17014-900, no período de 04 (quatro)  a  07 (sete) de 
novembro de 2014 das 9h às 17h, 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 
indicados 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 novembro de 2014.
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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 Prova Nº Questões Peso Caráter D u r a ç ã o 
da Prova

A g e n t e 
Educacional – 
I N S P E T O R 
DE ALUNOS

P r o v a 
Objetiva

L í n g u a 
Portuguesa 12

100 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasMatemática 10

Legislação 12

Atualidades 06

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente Educacional – INSPETOR DE 
ALUNO será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) 
pontos, prevista para realizar-se no dia 07 (sete) de dezembro de 2014, 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 aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 02 (dois) de dezembro de 2014.   
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constante 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 
com foto 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 a prova, 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.
9. 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 ou qualquer outro meio eletrônico. 
11. Ao ingressar na sala para realização da prova, todos os candidatos deverão lacrar os seus pertences 
em saco plástico fornecido pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógios digitais, etc.), uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de sinal 
sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
11.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
11.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences, que verifiquem se estão portando todos os 
itens necessários à execução da prova (óculos, caneta esferográfica, lápis, etc.).
11.3 O saco plástico tratado no Item 11 só poderá ser violado após a saída do candidato do local estabelecido 
para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Agente Educacional – INSPETOR DE 
ALUNOS terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois pontos e meio) a cada questão 
correta. Será considerado aprovado, o candidato 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 fizerem algum tipo de rasura ou 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 2003 (Estatuto do Idoso);
b) maior número de acertos obtido nas questões de conhecimentos específicos da Prova Objetiva;
c) maior número de acertos obtido nas questões de língua portuguesa da Prova Objetiva;
d) tiver a maior idade entre os candidatos.

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 da Prova e Gabarito. 
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, 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. 
6. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual o concorreu o Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Recorrente participou 
e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) e estar devidamente assinado pelo candidato Recorrente.
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 a prova será corrigida 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 for aplicada a prova.
10. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
11. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente.
12. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
13. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada 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) – PORTAL DO CANDIDATO, podendo este 
ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos 
prescritos no Capítulo XIII.

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 pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada 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 no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
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;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para qual concorreu. 
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4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
/ Certidão de Casamento atualizada;
b) a apresentação da Cédula de Identidade RG expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal. 
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) a apresentação de inscrição no Programa de Integração Social – PIS e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) se casado, a apresentação de Certidão de Casamento atualizada ou Escritura Pública de União Estável 
atualizada; 
j) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
k) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
l) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários, conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital; 
m) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
n) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
n.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 (cinco) 
anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento e 
oitenta) dias.
n.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas a no máximo 90 (noventa) dias. 
o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse não serão aceitas fotocópias não autenticadas. 

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 2.806/2014.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

AGENTE EDUCACIONAL – INSPETOR DE ALUNOS
Cuidar da segurança dos alunos nas dependências e proximidades da Unidade Escolar. Inspecionar o 
comportamento dos alunos. Orientar sobre regras, procedimentos e cumprimento de horários. Prestar 
apoio às atividades escolares. Controlar as atividades livres. Fiscalizar espaço de recreação. Definir limites. 
Organizar ambiente escolar.
Controlar o acesso aos portões nos horários determinados para entrada e saída dos alunos, recepcionar 
e encaminhar visitantes. Zelar pelo cumprimento do horário das aulas, pela disciplina e inspecionar o 
comportamento dos alunos no ambiente escolar monitorando o deslocamento e a permanência dos mesmos 
nos espaços da Unidade Escolar. Observar horário de entrada, saída, intervalos e troca de aulas, dado sinal 
no horário previsto. 
Orientar os alunos quanto à atrasos, às normas da Unidade Escolar e à manutenção da limpeza da escola. 
Observar o comportamento dos alunos no pátio da escola durante os períodos de intervalo, comunicando 
imediatamente à direção situações que evidenciem risco à segurança dos mesmos ou em casos de infração 
e indisciplina. Prestar assistência, naquilo que lhe couber, ao aluno acidentado ou aquele que adoecer, 
comunicando o fato de forma imediata à autoridade escolar competente. Encaminhar à coordenação da 
escola o aluno retardatário e não lhes permitir a saída antes de findar os trabalhos escolares sem a devida 
autorização. Atender e acompanhar adequadamente os alunos portadores de necessidades especiais, 
temporárias ou permanentes, que demandam apoio para locomoção, higiene e alimentação. Informar ao 
Diretor ou ao Vice-Diretor a presença de pessoas não autorizadas nos espaços da Unidade Escolar. Prestar 
apoio às atividades externas (excursões, visitas educativas e outras). Atender aos demais profissionais da 
Unidade Escolar providenciando recebimento e transporte de material didático e/ou equipamento, quando 
solicitado. Controlar as atividades livres dos alunos, fiscalizando espaços de recreação e definindo limites 
nas atividades livres. Organizar ambiente escolar e informar a necessidade de providenciar manutenção 
predial ao Diretor da Escola. Eventualmente auxiliar em outras atividades correlatas. 

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE EDUCACIONAL – INSPETOR DE ALUNOS

PROVA OBJETIVA:

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação textual; 
2. Coerência e Coesão; 
3. Pontuação; 
4. Acentuação;
5. Concordância Verbal; 
6. Concordância Nominal;
7. Regência Verbal; 
8. Regência Nominal; 
9. Nova Ortografia;
10. Emprego das palavras e expressões: mal/mau; mas/mais; por que/porque/por quê/porquê; onde/aonde; 
a par/ao par; ao encontro de/de encontro a; afim/a fim; demais/de mais.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia

MATEMÁTICA
1. Operações com Números Reais;
2. Aritmética;
3. Equações do 1º e 2º graus;
4. Funções do 1º e 2º graus;
5. Razão e Proporção;
6. Porcentagens;
7. Tratamento da Informação;
8. Análise Combinatória;
9. Probabilidade;
10. Sequências;
11. Progressão Aritmética; 
12. Progressão Geométrica;
13. Resoluções de Problemas;
14. Matemática financeira;
15. Sistemas de medidas;
16. Geometria plana: Áreas e perímetros;
17. Geometria espacial: áreas e volumes.

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1998 e suas alterações. Do artigo 5º ao 7º, do  205 ao 
214 e do 226 ao 230. 
2. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e suas alterações. Do 
artigo 1º ao 38 e do 58 ao 60. 
3. Direitos da Criança e do Adolescente – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8069/90, de 13 de julho 
de l.990. Do artigo 1º. ao 6º.; do 13 ao 18 e do 53 ao 73. 
4. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Resolução CNE/CP nº 01, de 30 de maio 
de 2012. 
5. Plano de Cargos, Carreiras e Salário – (PCCS) dos Servidores Específicos da Área da Educação do 
Município de Bauru. Lei Municipal de Bauru nº 5.999, de 30 de novembro de 2010. Do artigo 1º ao 28.
6. Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru. Lei 3.781, de 21 de outubro de 1.994, 
alterada pela Lei 5.805, de 10 de novembro de 2.009. Artigos 14 e 15 e do 26 ao 30. 

ATUALIDADES
Fatos e acontecimentos divulgados pela mídia a partir de Setembro de 2013, nas áreas de Política; Economia; 
Ciências e Saúde; Cotidiano; Esporte; Cultura e Artes; Tecnologia, e Entretenimento.

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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



12 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 04 DE NOVEMBRO DE 2.014

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

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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 2014.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE 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
11/10/2014 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/10/2014 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
28/10/2014 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
04/11/2014 Abertura Inscrições
17/11/2014 Encerramento Inscrições
02/12/2014 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
04/12/2014 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
06/12/2014 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
07/12/2014 Previsão da Realização Prova Objetiva
09/12/2014 Previsão de Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 11 de outubro de 2014.

RICHARD VENDRAMINI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 03 /2014
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 EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
E TRANSPORTE – MOTORISTA, 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 de Administração 
(Lei Municipal nº 5.975/10 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: 
Waldecir Antônio José da Cunha, Mário Rossi Neto, Paulo Roberto de Freitas, Beatriz Ortiz, Donizete 
do Carmo dos Santos e Maria Denise Ribeiro Dantas Corradin, sob a coordenação de  Mônica Cristina 
Pereira Santana e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados através da 
Portaria nº 2807/2014, 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 de Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) 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 27 (vinte e sete) de novembro de 2014.
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(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

J o r n a d a 
Básica de 
Trabalho

V a l o r 
Inscrição

Agente em 
M a n u t e n ç ã o , 
Conservação e 
Transporte –

MOTORISTA

01

Conclusão do 
Ensino Médio 
E
Carteira Nacional 
de Habilitação – 
CNH - Categoria 
“D”

R$ 1.215,34

R$ 505,00 +
V a l e 
Transporte, 
desde que 
preenchidos 
os requisitos 
legais.

40 horas / 
semanais

R$ 20,00R$ 435,00 +
V a l e 
Transporte, 
desde que 
preenchidos 
os requisitos 
legais.

1 2 x 3 6 
horas/
semanais

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial B1/Grade dos Agentes (Lei Municipal n° 5.975/10), alterada pela Lei 
Municipal n° 6.145/11.
Benefícios²:Vale Alimentação (R$ 285,00 – Lei Municipal n° 5.365/06) + Vale Refeição (R$ 220,00 – Lei 
Municipal n° 5.365/06) + Vale Transporte (Lei Municipal nº 4.214/97) perfazendo jornada de 40 horas 
semanais. 
Vale Alimentação (R$ 285,00 – Lei Municipal n° 5.365/06) + Vale Refeição (R$ 150,00 – Lei Municipal 
n° 5.365/06) + Vale Transporte (Lei Municipal nº 4.214/97) perfazendo jornada de 12x36 horas semanais.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
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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, bem como Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH – Categoria “D”) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no 
Capítulo XIV, Item 5 deste Edital; 
f.1) Na data da posse o candidato não poderá possuir pontuação na Carteira   de Habilitação. 
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. 
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 0h (zero hora) do 
dia 04 (quatro) de novembro de 2014 às 20h do dia 17 (dezessete) de novembro de 2014, (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 EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA 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 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 08h 
às 18h.  
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 DAS PROVAS: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
temporárias ou permanente, 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, no 
qual 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: 17014-900, 
no período de 04 (quatro) de novembro de 2014 a 17 (dezessete) de novembro 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 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 1-59, Vila Noemy, CEP: 
17014-900 – Bauru/SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Cédula de 
Identidade RG, o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número 
de inscrição, acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança,  bem como do documento de 
identificação do acompanhante adulto (Cédula de Identidade RG), até às 16h do dia 28 (vinte e oito) de 
novembro 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 RG) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até às 16h do dia 28 (vinte e oito) de novembro 
de 2014. A candidata deverá informar seu nome completo, o número de sua Cédula de Identidade RG, 
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 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 
da 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 alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14 e na Lei 
Municipal nº 5.215/04 e Decreto Municipal nº 12.585/14, 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 a serem preenchidas. 
3.  As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato portador com deficiência, antes de inscrever-se no presente Concurso deverá verificar se as 
atribuições do cargo são compatíveis com deficiência de que é portador. 
5. 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.
6. 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. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
V deste Edital, atendimento especial, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 
necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e alterações.
8. 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.
8.1) 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 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 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. 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: 17014-900, no período de 04 (quatro) de novembro a 17 (dezessete) de 
novembro de 2014.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
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concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. 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.
12. 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. 
13. 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:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 12.
13.3) 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.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.5) 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.
14. 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.
15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. 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.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 22 (vinte e dois) de novembro de 2014.
19. 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 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do  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: 17014-900, no período de 04 (quatro) a 07 (sete) de 
novembro de 2014 das 9h às 17h, 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 
indicados 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 novembro de 2014.
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 – DAS PROVAS 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 D u r a ç ã o 
da Prova

Agente em 
Manutenção, 
Conservação e 
Transporte -

MOTORISTA

P r o v a 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

50 Eliminatório 03 horas
L í n g u a 
Portuguesa 07

Matemática 07

L e g i s l a ç ã o 
Municipal 06

Prova Prática

Buscará aferir 
a habilidade do 
candidato em 
direção veicular 
(veículos de 
pequeno, médio 
e grande porte), 
atentando para as 
normas nacionais 
de trânsito, afim 
de averiguar se 
o candidato está 
apto a exercer 
satisfatoriamente 
a sua função. 

- 48

Eliminatório
e 
Classificatória

-

Serão aferidas 
pontuações, aos 
candidatos que 
apresentarem na 
data designada 
para a realização 
da prova prática 
os certificados 
de condutor de 
veículos de: 
e m e r g ê n c i a , 
t r a n s p o r t e 
coletivo de 
p a s s a g e i r o s , 
t r a n s p o r t e 
escolar e de carga 
de produtos 
perigosos.

- 02 -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente de Manutenção, Conservação 
e Transporte - MOTORISTA 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 30 (trinta) de novembro de 2014, 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  no mínimo 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 direção veicular (veículos de pequeno, médio e grande porte), 
atentando para as normas nacionais de trânsito, afim de averiguar se o candidato está apto a exercer 
satisfatoriamente a sua função. Serão atribuídos 48 (quarenta e oito) pontos para a prova prática e 02 (dois) 
pontos aos candidatos que apresentarem na data designada para a realização da prova prática os certificados 
de condutor de veículos de: emergência, transporte coletivo de passageiros, transporte escolar e de carga 
de produtos perigosos. Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos 
habilitados na 1ª Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 400 (quatrocentos) primeiros colocados. 

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
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 25 (vinte e cinco) de novembro de 2014.   
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Prova Prática serão publicados oportunamente 
através de 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 
com foto 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 ou Prova Prática, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
a desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
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hipótese, uma segunda chamada de prova.
8. O candidato não poderá ausentar-se dos locais em que serão aplicadas as provas, sem o acompanhamento 
de um fiscal.
9. Os horários de início das provas serão definidos em cada local de prova, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação.
10. Durante a realização da Prova Objetiva, o candidato somente poderá retirar-se da sala depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
11. Durante a realização da Prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares ou qualquer outro meio eletrônico. 
12. Ao ingressar na sala para realização da prova, todos os candidatos deverão lacrar os seus pertences 
em saco plástico fornecido pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógios digitais, etc.), uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de sinal 
sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
12.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
12.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences, que verifiquem se estão portando todos os 
itens necessários à execução da prova (óculos, caneta esferográfica, lápis, etc.).
12.3) O saco plástico tratado no Item 12 só poderá ser violado após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Agente em Manutenção, Conservação 
e Transporte - MOTORISTA 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 Agente em Manutenção, Conservação 
e Transporte – MOTORISTA 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, sendo aprovado 
no concurso público regulado no presente edital, o candidato que obtiver 60% (sessenta por cento) de 
aproveitamento. Serão convocados para realização da Prova II - Prova Prática os 400 (quatrocentos) 
primeiros classificados na Prova I - Prova Objetiva.
2.1 Em caso de igualdade de pontuação na 400ª classificação serão convocados para a prova prática. 
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou 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 2003 (Estatuto do Idoso);
b) maior nota na Prova Prática;
c) maior número de acertos obtido nas questões de conhecimentos específicos da Prova Objetiva.
d) tiver a maior idade entre os candidatos.

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, 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.
6. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Recorrente participou 
e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição. 
f) e estar devidamente assinado pelo candidato Recorrente.
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 1988.
14. Após a publicação do gabarito, 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) – PORTAL DO CANDIDATO, podendo este 
ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos 
prescritos no Capítulo XIII. 

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 pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 deste Capítulo será publicada 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 no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
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;
e) for considerado inapto pela perícia médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse o prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento/
Certidão de Casamento atualizada;
b) a apresentação da Cédula de Identidade RG expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo; 
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal; 
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social – PIS e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) apresentação de Certidão de Casamento atualizada ou Escritura Pública de União Estável atualizada; 
j) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
k) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
l) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III item 
f deste edital);
m) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
n) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
n.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 (cinco) 
anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento e 
oitenta) dias.
n.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas a no máximo 90 (noventa) dias. 
o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse não serão aceitas fotocópias não autenticadas. 

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 
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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 2807/2014.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – MOTORISTA

Dirigir veículos. Checar o painel de controle do veículo, utilizando todos os acessórios necessários para 
sinalização no trânsito. Ajustar banco do motorista e retrovisores para que fiquem adequados ao uso.  
Atentar-se para sinalizações, respeitá-las e manter-se atualizado quanto à legislação e normas de trânsito. 
Estacionar o veículo em locais seguros e adequados.  Respeitar os limites de velocidade.  Respeitar os 
pedestres.  Verificar as condições climáticas, utilizando os equipamentos de segurança do veículo 
adequados de acordo com o clima e temperatura.  Atentar-se para as próprias condições de saúde antes de 
guiar o veículo. Guardar os veículos em local adequado. Realizar a sinalização do local em que a viatura 
estiver estacionada (cone/faixas) ou a área em que os servidores estiverem trabalhando. Verificar condições 
de funcionamento do veículo.  Checar indicações do painel de controle do veículo, constatando possíveis 
alterações e tomando medidas adequadas para sua utilização.  Verificar as condições do veículo para a 
circulação.  Dirigir-se ao local responsável pela manutenção do veículo, quando necessário ou de acordo 
com a frequência estabelecida pela secretaria.  Verificar nível de combustível, água e óleo.  Verificar a 
calibragem dos pneus.  Conservar a organização e higienização dos ambientes internos e externos do 
veículo.  Observar constantemente dispositivos elétricos.  Checar equipamentos de segurança como 
cintos, validade de extintores de incêndio, limpadores de para-brisa, lanternas, etc. Checar instrumentos 
de primeiros socorros existentes no veículo. Comunicar imediatamente o superior no caso de qualquer 
irregularidade com o veículo. Realizar transportes, responsabilizando-se por pessoas e cargas. Levar e 
buscar documentos, malotes e/ou publicações, efetuando seu protocolo de recebimento ou entrega. Entregar 
cargas/materiais, auxiliando na carga e descarga das viaturas leves e pesadas. Guiar viaturas/ambulâncias, 
auxiliando no embarque e desembarque de passageiros/pacientes.  Transportar pessoas para o desempenho 
de suas funções.  Anotar nas fichas das viaturas os horários de saída e chegada do veículo e os percursos 
realizados no dia. Eventualmente auxilia em outras tarefas afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Sistema Nacional de Trânsito.
2. Normas gerais de circulação e conduta.
3. Pedestres e condutores de veículos não motorizados.
4. Sinalização de trânsito.
5. Engenharia de tráfego, operação, fiscalização e policiamento ostensivo.
6. Classificação e tipos de veículos.
7. Carteira Nacional de Habilitação.
8. Infrações de trânsito e suas penalidades.
9. Medidas administrativas.
10. Processo administrativo.
11. Crimes de trânsito.
12. Anexos I e II do Código de Trânsito Brasileiro.
13. Resoluções do CONTRAN pertinentes à legislação de trânsito.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação de texto.
2. Emprego de vocabulário.
3. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, 
interjeição, numeral.
4. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto e objeto 
indireto).
5. Concordância nominal e verbal.
6. Período simples e período composto.
7. Pontuação.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA
Resolução de situações-problema envolvendo:
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. Juros 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. Raciocínio lógico. 
17. Geometria plana e espacial

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1. Lei Municipal nº 3781, de 21 de outubro de 1994. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf 
2. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010 (PCCS da Administração). Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM DEFICIÊNCIA

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 freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança
D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer
D8 - trabalho
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data:
Nome do médico/CRM:_________________________________________________________________
________
Endereço para 
contato:______________________________________________________________________________
Assinatura e 
carimbo:_____________________________________________________________________________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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 DE 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
11/10/2014 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/10/2014 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
28/10/2014 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
04/11/2014 Abertura Inscrições
17/11/2014 Encerramento Inscrições
25/11/2014 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
27/11//2014 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
29/11//2014 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
30/11/2014 Previsão da Realização Prova Objetiva
02/12/2014 Previsão Divulgação dos Gabaritos

  Bauru/SP, 11 de outubro de 2014.

RICHARD VENDRAMINI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 04 /2014

ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal de Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei 
Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na modalidade 
“Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para o 
provimento de cadastro de reserva do Cargo Público Efetivo de AGENTE EDUCACIONAL – CUIDADOR 
DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, descrito no Capítulo II deste Instrumento. 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 de Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 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: 
Helen Cazani, Vely Ferreira Pedreira, Eduardo Jannone da Silva, Andrea Belli Floriano, Lucas da 
Silva Moreira e Elaine Cristina Gomes de Moraes, sob a coordenação de Karina Osti, Mariana Félix 
Bueno Belone e Deborah Sesquini de Oliveira, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 
2808/2014, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de cadastro de reserva relativo ao cargo efetivo descrito no 
Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação 
dentro do prazo de validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em 
relação aos cargos remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e 
alterações posteriores) 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, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva 1 serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 25 (vinte e cinco) de novembro de 
2014.
8. As datas, local e horário de realização da 2ª Fase - Curso de Formação e Prova Objetiva 2 e 3ª Fase 
– Análise de Títulos serão divulgados nos respectivos Editais de Convocação publicados oportunamente 
no Diário Oficial do Município de Bauru

9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10.O Conteúdo Programático consta do 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)¹ Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos² Benefícios³

J o r n a d a 
Básica de 
Trabalho

V a l o r 
Inscrição

A g e n t e 
Educacional –

C U I D A D O R 
D E 
CRIANÇAS, 
J O V E N S , 
ADULTOS E 
IDOSOS

C.R Conclusão do 
Ensino Médio R$ 1.056,82

R$ 505,00 
+
 Vale 
Transporte, 
desde que 
preenchidos 
os requisitos 
legais

40 horas / 
semanais R$ 20,00

Notas:
Vaga(s)¹: Cadastro de Reserva.
Vencimentos²: Referência Salarial C1/Grade dos Agentes (Lei Municipal n° 5.999/10).
Benefícios³: Vale Alimentação (R$ 285,00 – Lei Municipal nº 5.365/06) + Vale Refeição (R$ 220,00 – Lei 
Municipal nº 5.365/06) + Vale Transporte (Lei Municipal nº 4.214/97). 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
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 5 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. 
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 0h (zero hora) do 
dia 04 (quatro) de novembro de 2014 às 20h do dia 17 (dezessete) de novembro de 2014, (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 EDUCACIONAL – 
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
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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 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 08h 
às 18h.  
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 DAS PROVAS: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
temporárias ou permanente 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, no 
qual 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: 17014-900, 
no período de 04 (quatro) de novembro de 2014 a 17 (dezessete) de novembro 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 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 1-59, Vila Noemy, CEP: 
17014-900 – Bauru/SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Cédula de 
Identidade RG, o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número 
de inscrição, acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança,  bem como do documento de 
identificação do acompanhante adulto (Cédula de Identidade RG), até às 16h do dia 28 (vinte e oito) de 
novembro 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 RG) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até às 16h do dia 28 (vinte e oito) de novembro 
de 2014. A candidata deverá informar seu nome completo, o número de sua Cédula de Identidade RG, 
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 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 
da 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 alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14 e na Lei 
Municipal nº 5.215/04 e Decreto Municipal nº 12.585/14, 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 a serem preenchidas. 
3.  As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato portador com deficiência, antes de inscrever-se no presente Concurso deverá verificar se as 

atribuições do cargo são compatíveis com deficiência de que é portador. 
5. 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.
6. 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. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
V deste Edital, atendimento especial, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 
necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e alterações.
8. 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.
8.1) 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 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 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. 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: 17014-900, no período de 04 (quatro) de novembro a 17 (dezessete) de 
novembro de 2014.
10. 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 tal finalidade.
11. 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.
12. 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. 
13. 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:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 12.
13.3) 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.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.5) 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.
14. 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.
15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. 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.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 22 (vinte e dois) de novembro de 2014.
19. 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 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, nos termos do 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: 17014-900, no período de 04 (quatro) a 07 (sete) de 
novembro de 2014 das 9h às 17h, 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 
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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 
indicados 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 novembro de 2014.
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 – DAS PROVAS 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

A g e n t e 
Educacional – 
CUIDADOR 
D E 
CRIANÇAS, 
J O V E N S , 
ADULTOS E 
IDOSOS

1ª Fase-
P r o v a 
Objetiva 1 – 
Conhecimentos 
Gerais

L í n g u a 
Portuguesa 15

40 Eliminatório 03 horas
Matemática 15

Atualidades 10

2ª Fase – Curso 
de Formação e 
P r o v a 
Objetiva 2 – 
Conhecimentos 
Específicos

L e g i s l a ç ã o 
Federal e 
Municipal

18

58

Eliminatório

e 
Classificatória

1 0 0 % 
frequência 
do curso de 
f o r m a ç ã o 
– 15horas/
aula e 03 
horas

OO  papel do 
Cuidador e 
a Educação 
para a Saúde 
no Ambiente 
Escolar.

40

3ª Fase- 
Analise de 
Títulos 

AApresentação 
de Títulos - 2 Classificatória -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente Educacional – CUIDADOR 
DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS será composto por Prova Objetiva 1, Curso de 
Formação e Prova Objetiva 2 e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva 1: A Prova Objetiva 1, de caráter eliminatório, valendo 40 (quarenta) 
pontos, prevista para realizar-se no dia 30 (trinta) de novembro de 2014, 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. Serão considerados habilitados para 
participar do Curso de Formação, os candidatos que obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) 
de acerto na Prova Objetiva 1, limitando-se as 250 (duzentos e cinquenta) maiores notas, e havendo 
empate, todos os candidatos nesta situação participarão do Curso de Formação.
2.2) 2ª Fase - Curso de Formação: O candidato aprovado na Prova Objetiva 1 deverá freqüentar 
obrigatoriamente o Curso de Formação, de caráter Eliminatório, que será ministrado de acordo com 
Edital próprio, a ser publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
a) o Curso de Formação citado no Item 2.2 terá carga horária de 15 (quinze) horas e o candidato para ser 
considerado aprovado, deverá obter 100% (cem por cento) de frequência.
b) o candidato que deixar de frequentar o Curso de Formação ministrado nos termos indicados no Item 
2.2, seja qual for o motivo, será considerado reprovado e excluído do certame. 
2.3) 2ª Fase - Prova Objetiva 2: A Prova Objetiva 2, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 58 
(cinquenta e oito) pontos, será composta por 58 (cinquenta e oito) questões objetivas de múltipla escolha 
com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos abordados no Curso de Formação 
com  carga horária de 15 (quinze) horas, que será ministrado aos aprovados na Prova Objetiva 1, sobre 
as disciplinas constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas. Serão considerados aprovados os 
candidatos que obtiverem no mínimo 50% (cinquenta por cento) de acerto na Prova Objetiva 2. 
2.4) 3ª Fase - Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter Classificatório, valendo 02 (dois) 
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 aprovados na Prova Objetiva 2 poderão apresentar os Títulos;
c) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos;
d) será permitida a entrega de Títulos por procuradores legalmente habilitados, mediante a apresentação de 

procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação de documento 
de identificação do Procurador;
e) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador, preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, no qual 
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
f) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído, legal e especificamente, 
para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
g) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos em Edital de Convocação para 
Entrega de Títulos;
j) o recebimento dos Títulos são de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/
SP e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da 
Portaria nº 2808/2014. 
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme descrito abaixo:

Títulos Comprovantes V a l o r 

Unitário

Valor Máximo

Cuidador de Crianças
Declaração, Certificado e/ou 
Diploma de Conclusão de Curso 
na área de Cuidados direcionados 
a Crianças. 

0,5 ponto 0,5 ponto

Cuidador de Jovens
Declaração, Certificado ou 
Diploma de Conclusão de Curso 
na área de Cuidados direcionados 
aos Jovens.

0,5 ponto 0,5 ponto

Cuidador de Adultos
Declaração, Certificado ou 
Diploma de Conclusão de Curso 
na área de Cuidados direcionados 
aos Adultos.

0,5 ponto 0,5 ponto

Cuidador de 
Idosos

Declaração, Certificado ou 
Diploma de Conclusão de Curso 
na área de Cuidados direcionados 
aos Idosos.

0,5 ponto 0,5 ponto

l) as Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
m) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.4;
n) os pontos atribuídos aos Títulos não são cumulativos. Sendo assim, o candidato que possuir mais de um 
dos Títulos na mesma área, deverá apresentar apenas um Título;
o) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 02 (dois) pontos, sendo 
atribuído 0,5 (meio) ponto para cada Título aceito.  
p) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva 1 e na Prova Objetiva 2.
q) 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 DAS PROVAS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva 1 serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru, em 25 (vinte e cinco) de novembro de 2014. 
2. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva 1, na respectiva data, local e 
horário constantes do Edital de Convocação publicados no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no 
Item 1 deste Capítulo.
3. A data, local e horário para realização da 2ª Fase - Curso de Formação e da Prova Objetiva 2 serão 
publicados oportunamente através de Edital de Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru. 
4. Só será permitida a participação do candidato no Curso de Formação e na Prova Objetiva 2, nas datas, 
locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados oportunamente 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 1, 
Curso de Formação, Prova Objetiva 2 e Análise de Títulos.
6. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase -  Prova Objetiva 1,  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 
com foto 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 1 ou no Curso de Formação ou na Prova Objetiva 
2, 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 dos locais em que serão aplicadas as provas, sem o acompanhamento 
de um fiscal.
10. Os horários de início das provas serão definidos em cada local de prova, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação.
11. Durante a realização da Prova Objetiva 1 e da Prova Objetiva 2, o candidato somente poderá retirar-
se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação das provas.
12. Durante a realização das Provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação 
entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, 
calculadoras, celulares ou qualquer outro meio eletrônico. 
13. Ao ingressar na sala para realização das provas, todos os candidatos deverão lacrar os seus pertences 
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em saco plástico fornecido pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógios digitais, etc.), uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de sinal 
sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
13.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
13.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences, que verifiquem se estão portando todos os 
itens necessários à execução da prova (óculos, caneta esferográfica, lápis, etc.).
13.3) O saco plástico tratado no Item 13 só poderá ser violado após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização das provas.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva 1 aplicada aos candidatos ao cargo de Agente Educacional – Cuidador 
de Crianças, Jovens, Adultos e Idosos terá caráter Eliminatório, atribuindo-se 1,0 (um) ponto a cada 
questão correta. Será considerado habilitado para 2ª Fase - Curso de Formação e Prova Objetiva 2, o 
candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. A 2ª Fase – Curso de Formação, de caráter eliminatório, será aplicado aos candidatos que obtiverem 
aprovação na 1ª Fase – Prova Objetiva 1, sendo habilitados para a Prova Objetiva 2 os candidatos que 
obtiverem 100% de frequência no Curso de Formação. A prova Objetiva 2 terá caráter eliminatório, 
atribuindo - se 1,0 (um) ponto a cada questão correta. Será aprovado na Prova Objetiva 2 o candidato 
que obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento.
3. A 3 ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos aprovados na  2ª Fase – Curso de Formação 
e Prova objetiva 2 ao cargo de Agente Educacional – Cuidador de Crianças, Jovens, Adultos e Idosos 
terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá a soma do número de acertos do candidato na Prova 
Objetiva 1 e Prova Objetiva 2 e a pontuação obtida na Análise de Títulos.
4. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
5. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou 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 1 e Prova Objetiva 2 e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala, terão suas provas 
anuladas.
6. Os resultados tanto da Prova Objetiva 1, quanto da Prova Objetiva 2 e 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.
11. 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, ate o ultimo dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) maior nota obtida na Prova Objetiva 2; 
c) maior nota obtida na Prova Objetiva 1;
d) maior pontuação obtida na Análise de Títulos;
e) tiver a maior idade entre os candidatos.

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, Gabaritos e analise de títulos. 
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo, 
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos recursos interpostos 
por fax-símile, 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.
6. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual o concorreu o Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Recorrente participou 
e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) e estar devidamente assinado pelo candidato Recorrente. 
7. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
8. Os gabaritos 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 gabaritos, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
11. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente.
12. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:

a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
13. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada 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) – PORTAL DO CANDIDATO, podendo este 
ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos 
prescritos no Capítulo XIII. 

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 pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada 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 no prazo disciplinado por lei para posse ( artigo 40 da Lei  Municipal nº 1.574/71);
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;
e) for considerado inapto pela pericia médica para as atribuições do cargo para o  qual concorreu.
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento/
Certidão de Casamento atualizada;
b) a apresentação da Cédula de Identidade - RG expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo. 
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal 
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social – PIS e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) apresentação de Certidão de Casamento atualizada ou Escritura Pública de União Estável atualizada; 
j) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
k) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
l) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários conforme indicado no Capitulo III item 
f deste edital;
m) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva da anuidade, quando existente; 
n) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
n.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 (cinco) 
anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento e 
oitenta) dias.
n.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas a no máximo 90 (noventa) dias. 
o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse não serão aceitas fotocópias não autenticadas. 

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 2808/2014.
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ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

AGENTE EDUCACIONAL – CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
Acompanhar e auxiliar o aluno com deficiência (Auditiva, Visual, Intelectual, Física, Múltiplas e 
Síndromes), quanto aos cuidados nas atividades de vida diária, pedagógicas, lúdicas e artísticas; Portar-
se de maneira comprometida contra qualquer preconceito que venha a afetar o aluno no âmbito escolar, 
colaborando à Inclusão Escolar. Atender os alunos, pais/responsáveis com cordialidade nos horários de 
entrada e saída. Observar o estado geral dos alunos quando da chegada e da saída dos mesmos e informar 
imediatamente à direção da Unidade Escolar quaisquer fatos relevantes referentes à saúde do aluno. 
Seguir orientações recebidas de profissionais responsáveis (fisioterapeutas e fonoaudiólogos) quanto à 
alimentação e trocas. Realizar procedimentos de higiene pessoal, fazendo uso de equipamentos e materiais 
necessários para o banho, a troca de roupas e ou fraldas, escovação, uso do banheiro e etc., quando o aluno 
não conseguir realizar com independência. Cuidar para o conforto e boa acomodação quando do uso de 
cadeira de rodas, órtese, prótese, tampão, aparelho auditivo, seguindo as orientações dos profissionais que 
atendem o aluno, bem como prever situações de risco para o aluno. Informar-se sobre o aluno junto à 
direção da Unidade Escolar e junto aos pais ou responsáveis. Orientar, proteger e cuidar para que o aluno 
permaneça ou transite com segurança por meio de cadeira de rodas, andador, muleta, bengala entre outros, 
nos diferentes ambientes da Unidade Escolar. Participar ativamente do processo de integração da escola-
família-comunidade, e demais reuniões que trate de aspectos relacionados ao aluno assistido, constituindo-
se em agente de promoção de escola inclusiva. Acompanhar de forma individualizada, inclusive em sala 
de aula (seguindo orientações prévias da direção, do professor da sala regular e dos profissionais da sala 
de recursos/itinerância) o processo educativo dos alunos, estimulando-os a participar efetivamente de 
todas as atividades no grupo. Acompanhar o desenvolvimento do aluno, respeitando seus valores, sua 
individualidade, sua faixa etária e seus diferentes níveis de desenvolvimento físico, emocional, sensorial, 
cognitivo e social. Exercitar a comunicação verbal e não verbal por meio de expressões faciais e corporais. 
Acompanhar e auxiliar no monitoramento dos alunos em atividades na Unidade Escolar ou fora dela. 
Observar e registrar fatos ocorridos durante a permanência do aluno na escola, a fim de garantir o seu bem 
estar e o desenvolvimento. Atender às solicitações da direção e dos professores em situações que envolvam 
o aluno assistido. Auxiliar o professor na confecção de adaptações de materiais pedagógicas (orientado por 
Terapeuta Ocupacional) e de espaço físico para prover a acessibilidade física e curricular. Acompanhar e 
orientar os alunos na rotina de sala de aula, nas aulas de educação física e artes (estruturada pelo professor), 
nas atividades recreativas durante o intervalo, bem como cuidar com solicitude e responsabilidade da 
segurança dos mesmos no pátio, ao ar livre e na área de lazer. Informar à direção qualquer observação 
relevante transmitida pelos pais ou responsáveis. Comunicar à equipe da Unidade Escolar e posteriormente 
com autorização, aos pais ou responsáveis situações não associadas ao comportamento rotineiro do aluno. 
Servir a alimentação nos horários determinados por Nutricionista (quando necessário); orientando-os 
quanto à correta postura à mesa, assegurando o êxito da alimentação dos mesmos como parte do processo 
educativo. Auxiliar em outras atividades correlatas e/ou estabelecidas pela legislação vigente.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE EDUCACIONAL – CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS

PROVA OBJETIVA 1
CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa:
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.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA
Programa:
1. Operações com Números Reais;
2. Aritmética;
3. Equações do 1º e 2º graus;
4. Funções do 1º e 2º graus;
5. Razão e Proporção;
6. Porcentagens;
7. Tratamento da Informação;
8. Análise Combinatória;
9. Probabilidade;
10. Sequências;
11. Progressão Aritmética;
12. Progressão Geométrica;
13. Resoluções de Problemas;
14. Matemática financeira;
15. Sistemas de medidas;
16. Geometria plana: Áreas e perímetros;
17. Geometria espacial: áreas e volumes.

ATUALIDADES

Notícias divulgadas pelos meios de comunicação a partir de janeiro de 2013, referentes aos seguintes temas: 
ciência, cultura, economia, educação, legislação, meio ambiente, negócios, política, saúde e tecnologia, em 
âmbito nacional e internacional.

PROVA OBJETIVA 2
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

LEGISLAÇÃO FEDERAL E MUNICIPAL: 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – (Artigos: 1º; 3º; 5º, “caput” e parágrafos 
1º, 2º e 3º; 6º, “caput”; 30, inciso VI; 37, “caput” e incisos I, II, III e IV; 39, “caput”; 205, 206 e 208; 211, 
“caput” e parágrafos 1º e 2º; 212, “caput”; 226; 227; 228; 229 e 230). Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
2. Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências – (Artigos: 1º; 2º; 3º; 4º; 5º; 6º; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 232; 236 e 245). Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
3. Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – (Artigos: 1º; 2º; 3º; 21; 37; 38; 58; 59 e 60). Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l9394.htm
4. Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências – (Artigos: 1º; 2º; 3º; 4º; 5º; 6º; 7º; 20; 21; 46; 47; 96; 97; 98 e 99). Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
5. Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 – Institui a Política Nacional de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e altera o § 3o do art. 98 da Lei no 8.112, de 
11 de dezembro de 1990 – (Artigos: 1º; 2º; 3º; 4º; 7º e 8º).  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm
6. Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 – Promulga a Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de 
março de 2007 – (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - Artigos: 1 [Propósito] e 
24 [Educação]). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
7. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Bauru – (Artigos: 1º; 3º; 4º; 10; 14; 15; 16; 35; 40; 45 e 47). Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/
secretarias/sec_administracao/concursos.aspx
8. Lei Municipal nº 3.373, de 29 de julho de 1991 – Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal 
– (Artigos: 1º; 3º e 15). Disponível em: 
http://www.camarabauru.sp.gov.br/camver/leimun/1991/03373.pdf
9. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru – (Artigos: 14, “caput” e incisos [exceto inciso XII]; 
15; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 41; 102; 103; 104 e 105). Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.
br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
10. Lei Municipal nº 5.973, de 28 de setembro de 2010 – Cria Cargos de Cuidador de Crianças, Jovens, 
Adultos e Idosos no Quadro Permanente de Cargos Efetivos da Prefeitura Municipal de Bauru – (na íntegra 
– inclusive, com eventual(ais) alteração(ões) posterior(es)). Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5973.pdf
11. Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salário - PCCS, dos servidores específicos da área da educação do município, bem como reenquadra os 
respectivos cargos, reconfigura as carreiras, cria nova grade salarial, dispõe sobre a cessação do pagamento 
das gratificações e adicionais e institui jornadas de trabalho – (Artigos: 1º; 3º; 4º; 5º; 7º; 23; 28; 30; 39, 
“caput” e inciso II; 55). Disponível em:  http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/
leis/lei5999.pdf

EDUCAÇÃO ESPECIAL I
Programa:
1. Inclusão Escolar: Conceitos Básicos
2. O Papel do Cuidador
    2.1 O Cuidar
    2.2 O Cuidador e a Pessoa Cuidada
    2.3 O Cuidador e a Equipe
    2.4 O Cuidador e a Família 
    2.5 O Autocuidado
    2.6 Atribuições do Cuidador no Ambiente Escolar: Favorecendo o Processo de Inclusão.
3. Conhecendo a Pessoa Cuidada.
    3.1 O Desenvolvimento Humano
    3.2 Os Tipos de Deficiência
    3.3 Violência Doméstica

Bibliografia
1. American Association on Mental Retardation. Retardo mental: definição, classificação e sistemas de 
apoio. Tradução de Magda França Lopes. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.
2. Dias, S.S.; Oliveira, M. C. S. L. Deficiência intelectual na perspectiva histórico-cultural: contribuições 
ao estudo do desenvolvimento adulto. Rev. bras. educ. espec.,  Marília,  v. 19, n. 2, June  2013. Disponível 
em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-65382013000200003&script=sci_arttext
3. Ministério da saúde. Guia prático do educador. Disponível em: 
http://www5.ensp.fiocruz.br/biblioteca/dados/txt_535441184.pdf
4. Ministério Público do estado de São Paulo. Guia Prático: O direito de todos á educação. Disponível 
em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/home/banco_imagens/livdefictre270511_07062011.pdf
5. Paixão, C. G. Ontogenia: do nascimento á velhice. Revista de Psicofisiologia, v2, n 1, 1998
Disponível no em: http://www.icb.ufmg.br/labs/lpf/revista/revista2/ontogenia/cap2_3.htm
6. Silvestre, D. D. Manual para Cuidadores de Crianças em creches, berçários, maternais e pré-
escolas: Fundamentos para a qualidade em saúde, segurança, higiene e educação. São Paulo: Vozes, 
2005.

EDUCAÇÃO ESPECIAL II
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Programa:
1. Cuidados
    1.1. Higiene;
    1.2. Alimentação;
    1.3. Mobilidade;
    1.4. Medicamentos;
    1.5. Primeiros socorros.

Bibliografia
1. Ministério da Saúde.  Guia Prático do Cuidador. Disponível em:
http://www.bigfral.com.br/guia_pratico_cuidador.pdf
2. Silvestre D. D. Manual Para Cuidadores de Crianças em Creches, Berçários, Maternais e Pré – 
Escolas: fundamentos para Qualidade em saúde, Segurança, Higiene e Educação. São Paulo. Vozes: 
2005.
3. Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999, regulamenta a lei nº 7.853 de 24 de outubro de 1989. 
Dispõe sobre a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as 
Normas de Proteção e das outras providencias. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm 
4. Manual Cuidando do Idoso. Disponível em: 
http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/legislacao/pdf/manual-do-cuidadora-da-pessoa-idosa 
5. O uso de superfícies de suporte e alivio da carga mecânica. Disponível em:
 http://nepmaranhao.jimdo.com/app/download/7279184968/CARTILHA%2BOC...
6. Escabiose e Pediculose. Disponível em:  http://www.dermatologia.net
7. Manual de Primeiros Socorros. Rio de janeiro. Fundação. Oswaldo Cruz, 2003. Disponível em: http://
www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/manualdeprimeirossocorros.pdf
8. Guia Orientador de Boas Práticas - Cuidados À pessoa com alterações da mobilidade 
-Posicionamentos, transferências e treino de deambulação. Disponível em:
http://www.ordemenfermeiros.pt/publicacoes/documents/gobp_mobilidade_vf_site.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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 freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança
D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer
D8 - trabalho
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;

F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data:
Nome do médico/CRM:_________________________________________________________________
________
Endereço para 
contato:______________________________________________________________________________
Assinatura e 
carimbo:_____________________________________________________________________________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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 DE 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
11/10/2014 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/10/2014 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
28/10/2014 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
04/11/2014 Abertura Inscrições
17/11/2014 Encerramento Inscrições
25/11/2014 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
27/11/2014 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
29/11/2014 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
30/11/2014 Previsão da Realização Prova Objetiva 1
02/12/2014 Previsão de Divulgação do Gabarito Prova Objetiva 1

Bauru/SP, 11 de outubro de 2014.

RICHARD VENDRAMINI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 05/2014

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 de Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 5.975/10 e 
alterações posteriores, em especial a 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: 
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Samir Fued Salmen, Audrey do Nascimento Sabbatini Martins, 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 2809/2014, 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 de Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores, em especial a 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 25 (vinte e cinco) de novembro de 2014.   
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) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

J o r n a d a 
Básica de 
Trabalho

V a l o r 
Inscrição

E s p e c i a l i s t a 
em Saúde – 
MÉDICO DO 
TRABALHO

01

C o n c l u s ã o 
do Ensino 
Superior em 
Medicina e 
Registro no 
C o n s e l h o 
Regional de 
M e d i c i n a 
(CRM) e 
Especialização 
em Medicina 
do Trabalho 
ou Residência 
Médica em 
Medicina do 
Trabalho.

R$ 4.002,16 R$ 285,00 15horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde Médico (Lei Municipal n° 
5.975/10).
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 285,00- Lei Municipal nº 5365/06)
*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;
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 Medicina e Especialização em Medicina do Trabalho 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 XIV, Item 5 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. 
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 0h (zero hora) do 
dia 04 (quatro) de novembro de 2014 às 20h do dia 17 (dezessete) de novembro de 2014, (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 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 08h 
às 18h.
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 da Prova: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
temporárias ou permanentes, 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, no 
qual 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: 17014-900, 
no período de 04 (quatro) de novembro de 2014 a 17 (dezessete) de novembro 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 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: 
www.bauru.sp.gov.br.  
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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 1-59, Vila Noemy, CEP: 
17014-900 – Bauru/SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Cédula de 
Identidade RG, o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número 
de inscrição, acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança,  bem como do documento de 
identificação do acompanhante adulto (Cédula de Identidade RG),  até às 16h do dia  28 (vinte e oito) de 
novembro 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 RG) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até às 16h do dia 28 (vinte e oito) de novembro de 
2014. A candidata deverá informar seu nome completo, o número de sua Cédula de Identidade RG, 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 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 
da 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 alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14 e na Lei 
Municipal nº 5.215/04 e Decreto Municipal nº 12.585/14, 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 a serem preenchidas. 
3.  As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato portador com deficiência, antes de inscrever-se no presente Concurso deverá verificar se as 
atribuições do cargo são compatíveis com deficiência de que é portador. 
5. 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.
6. 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. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
V deste Edital, atendimento especial, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 
necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e alterações.
8. 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.
8.1) 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 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 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. 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: 17014-900, no período de 04 (quatro) de novembro a 17 (dezessete) de 
novembro de 2014.
10. 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 tal finalidade.
11. 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.
12. 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. 
13. 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:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 12.
13.3) 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.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.5) 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.
14. 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.
15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. 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.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 22 (vinte e dois) de novembro de 2014.
19. 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 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo com base no disposto do 
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: 17014-900, 
no período de 04 (quatro) a 07 (sete)  de novembro de 2014 das 9h às 17h, 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 
indicados 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 11 (onze) de novembro de 2014. 
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 Prova N º 
Questões Peso Caráter D u r a ç ã o 

da Prova

E s p e c i a l i s t a 
em Saúde –
MÉDICO DO 
TRABALHO

P r o v a 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

20

90 Eliminatório 03 horasL í n g u a 
Portuguesa 10

Legislação 10

Análise de 
Títulos Apresentação de 

Títulos
- 10 Classificatório -

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:
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2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 30 (trinta) de novembro de 2014, 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 no mínimo 50% (cinquenta 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 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 apresentada;
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 2809/2014. 
i) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes V a l o r 

Unitário

V a l o r 

Máximo

Doutorado
Declaração ou Certificado de 
conclusão de curso de pós-
graduação em nível de Doutorado 
na área de 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, 
na área de 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 
especialização em nível de Pós 
Graduação latu senso, com carga 
horária mínima de 360 horas-
aula na área de 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 25 (vinte e cinco) de novembro de 2014.   
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 com foto 
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 a prova, 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. 
13. Ao ingressar na sala para realização da prova, todos os candidatos deverão lacrar os seus pertences 
em saco plástico fornecido pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógios digitais, etc.), uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de sinal 
sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
13.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
13.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os 
itens necessários à execução da prova (óculos, caneta esferográfica, lápis, etc.).
13.3) O saco plástico tratado no Item 13 só poderá ser violado após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

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 fizerem algum tipo de rasura ou 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 Análise de Títulos, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de concursos do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
8. Os candidatos aprovados no presente Concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
9. 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 2003 (Estatuto do Idoso);
b) maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
c) maior número de pontos obtidos na Análise de Títulos; 
d) tiver maior idade entre os candidatos.

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 da Prova, Gabarito e Análise de Títulos.
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo, 
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos recursos interpostos 
por fax-símile, 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.
6. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual o concorreu o Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Recorrente participou 
e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) e estar devidamente assinado pelo candidato Recorrente.
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 a prova será corrigida 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 aplicada a prova.
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;
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c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
13. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada 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) – PORTAL DO CANDIDATO, podendo este 
ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos 
prescritos no Capítulo XIII. 

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 pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada 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 no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
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;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento/
Certidão de Casamento atualizada;
b) a apresentação da Cédula de Identidade RG expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social – PIS e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) apresentação de Certidão de Casamento atualizada ou Escritura Pública de União Estável atualizada; 
j) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
k) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
l) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
m) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
n) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
n.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 (cinco) 
anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento e 
oitenta) dias.
n.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas a no máximo 90 (noventa) dias. 
o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse não serão aceitas fotocópias não autenticadas. 

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 2809/2014.

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 do 
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 
infecto contagiosas, 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. Eventualmente auxilia em outras atividades afins

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.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Leitura e interpretação de texto;
2. Fonologia;
2.1. Sílaba;
2.2. Encontros vocálicos;
2.3. Uso dos porquês;
2.4 .Uso de há (verbo) e a (preposição);
2.5. Uso de se não e senão;
2.6. Uso de onde e aonde;
3. Morfologia;
3.1. Substantivo; 
3.2. Adjetivo;
3.3. Numeral;
3.4. Pronome;
3.5. Verbo;
4. Sintaxe.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

LEGISLAÇÃO

1. 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). Do aproveitamento (artigos 29 e 30). 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/secretarias/sec_administracao/concursos.aspx

2. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego: NR-4; NR-5;  
NR-6; NR-7; NR-9; NR-15; NR -16; NR-17. 
Disponíveis em:  
http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm

3. Código de Ética Médica – Resolução CFM nº 1.931/2009. 
Disponível em: http://portal.cfm.org.br/
 
4. Código de Processo Ético-Profissional – Resolução CFM nº 2.023/2013. 
Disponíveis em: http://portal.cfm.org.br/

5. Lei Municipal nº 5.568 de 02 de abril de 2.008, atualizada até 29/11/2.013. Disponível em:
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5568.pdf

6. Decreto nº 10.662 de 26 de maio de 2.008, atualizada até 29/11/2.013. Disponível em:
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec10662.pdf
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7. Decreto nº 9.928 de 23 de dezembro de 2.004, atualizada até 29/11/2.013. Disponível em:
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec9928.pdf

8. Decreto nº 9.762 de 23 abril de 2004, atualizada até 29/11/2.013. Disponível em:
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec9762.pdf

9. Decreto nº 12.078 de 21 de fevereiro de 2.013, atualizada até 29/11/2.013. Disponível em:
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec12078.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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 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 DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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 2014.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE 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
11/10/2014 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/10/2014 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
28/10/2014 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
04/11/2014 Abertura Inscrições
17/11/2014 Encerramento Inscrições
25/11/2014 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
27/11//2014 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
29/11//2014 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
30/11/2014 Previsão da Realização Prova Objetiva
02/12/2014 Previsão de Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 11 de outubro 2014.

RICHARD VENDRAMINI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 06 /2014
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 EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – 
TELEFONISTA, 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 de Administração (Lei Municipal nº 5.975/10 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: 
Shirley Aparecida Batista Spernega, Henrique Pachioni Martins, Maria Helena Souza Ronchesel, 
Andrea Belli Floriano e Idomeu Alves de Oliveira Junior sob a coordenação de Karina Osti e Mariana 
Félix Bueno Belone, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 2810/2014, 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 de Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) 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 09 (nove) de dezembro de 2014.
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.



28 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 04 DE NOVEMBRO DE 2.014

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(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

J o r n a d a 
Básica de 
Trabalho

V a l o r 
Inscrição

Agente em Gestão 
Adminis t ra t iva 
e Serviços – 
TELEFONISTA

01
Conclusão do 
Ensino Médio R$ 1.056,82

R$ 285,00
+
V a l e 
Transporte, 
desde que 
preenchidos 
os requisitos 
legais.

30 horas / 
semanais R$ 20,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1/Grade dos Agentes (Lei Municipal n° 5.975/10).
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 285,00 - Lei Municipal nº 5.365/06) + Vale Transporte (Lei Municipal 
nº 4.214/97).

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
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 5 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. 
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 0h (zero hora) do 
dia 04 (quatro) de novembro de 2014 às 20h do dia 17 (dezessete) de novembro de 2014, (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 EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – TELEFONISTA 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 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 08h 
às 18h.  
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 da Prova: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
temporárias ou permanente, 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, no 
qual 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: 17014-900, 
no período de 04 (quatro) de novembro de 2014 a 17 (dezessete) de novembro 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 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 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Cédula de Identidade - RG, o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança,  bem como do documento de identificação 
do acompanhante adulto (Cédula de Identidade RG), até às 16h do dia 12 (doze) de dezembro 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 RG) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até às 16h do 12 (doze) de dezembro 
de 2014. A candidata deverá informar seu nome completo, o número de sua Cédula de Identidade RG, 
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 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 
da 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 alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14 e na Lei 
Municipal nº 5.215/04 e Decreto Municipal nº 12.585/14, 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 a serem preenchidas. 
3.  As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato portador com deficiência, antes de inscrever-se no presente Concurso deverá verificar se as 
atribuições do cargo são compatíveis com deficiência de que é portador. 
5. 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.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
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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. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
V deste Edital, atendimento especial, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 
necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e alterações.
8. 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.
8.1) 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 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 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. 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: 17014-900, no período de 04 (quatro) de novembro a 17 (dezessete) de 
novembro de 2014.
10. 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 tal finalidade.
11. 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.
12. 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. 
13. 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:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 12.
13.3) 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.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.5) 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.
14. 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.
15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. 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.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 22 (vinte e dois) de novembro de 2014.
19. 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 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do 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: 17014-900, no período de 04 (quatro) a 07 (sete) de 
novembro de 2014 das 9h às 17h, 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 
indicados 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 novembro de 2014.
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 Prova Nº Questões Peso Caráter D u r a ç ã o 
da Prova

A g e n t e 
em Gestão 
Administrativa 
e Serviços – 
TELEFONISTA

P r o v a 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 15

100 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

L í n g u a 
Portuguesa 07

Informática 07

Atualidades 06

L e g i s l a ç ã o 
Municipal 05

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente em Gestão Administrativa e 
Serviços – TELEFONISTA será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) 
pontos, prevista para realizar-se no dia 14 (quatorze) de dezembro de 2014, 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 aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 09 (nove) de dezembro de 2014.   
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constante do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
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 
com foto 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 a prova, 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.
9. 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 ou qualquer outro meio eletrônico. 
11. Ao ingressar na sala para realização da prova, todos os candidatos deverão lacrar os seus pertences 
em saco plástico fornecido pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógios digitais, etc.), uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de sinal 
sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
11.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
11.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os 
itens necessários à execução da prova (óculos, caneta esferográfica, lápis, etc.).
11.3) O saco plástico tratado no Item 11 só poderá ser violado após a saída do candidato do local estabelecido 
para realização da prova.
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CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Agente em Gestão Administrativa e Serviços 
– TELEFONISTA terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois pontos e meio) a 
cada questão correta. Será considerado aprovado, o candidato 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 fizerem algum tipo de rasura ou 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 2003 (Estatuto do Idoso);
b) maior número de acertos obtidos nas questões de conhecimentos específicos da Prova Objetiva;
c) maior número de acertos obtidos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
d) tiver a maior idade entre os candidatos.

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 da Prova 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, 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. . 
6. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual o concorreu o Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Recorrente participou 
e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição. 
f) e estar devidamente assinado pelo candidato Recorrente.  
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 a prova será corrigida 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 aplicada a prova.
10. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
11. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente.
12. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.
13. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
14. Após a publicação do gabarito a prova será disponibilizada 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) – PORTAL DO CANDIDATO, podendo este 
ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos 
prescritos no Capítulo XIII. 

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 Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada 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 no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
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;
e) for considerado inapto pela perícia médica para as atribuições do cargo para o                                                 qual 
concorreu.
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento/
Certidão de Casamento atualizada;
b) a apresentação da Cédula de Identidade RG expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside;
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social – PIS e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) apresentação de Certidão de Casamento atualizada ou Escritura Pública de União Estável atualizada; 
j) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
k) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
l) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III item 
f deste edital);
m) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
n) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
n.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 (cinco) 
anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento e 
oitenta) dias.
n.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas a no máximo 90 (noventa) dias. 
o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
6. Para posse não serão aceitas fotocópias não autenticadas. 

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 2810/2014.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – TELEFONISTA
Atender chamadas telefônicas. Identificar-se e ouvir as necessidades do solicitante. Transferir chamadas 
internas ou externas. Prestar serviços. Averiguar números solicitados. Completar chamadas nacionais e 
internacionais quando solicitadas, após autorização do superior. Direcionar pessoas a outros serviços, 
Divisões, Departamentos ou Secretarias. Encaminhar reclamações ao superior. Avaliar constantemente 
qualidade do atendimento prestado ao público. Fornecer informações. Pesquisar e informar ramais, telefones 
e endereços dos órgãos municipais. Informar alteração de número telefônico. Prestar informações sobre as 
funções das Divisões, Departamentos e Secretarias. Operar equipamentos. Operar PABX. Informar-se com 
relação a normas de ligações. Atualizar-se quanto às práticas de trabalho e novos equipamentos.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – TELEFONISTA

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Princípios básicos do atendimento telefônico;
2. Práticas de linguagem em situação de trabalho; 
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3. Comportamento funcional do profissional telefonista; 
4 . Conhecimentos, habilidades e atitudes da(o) telefonista;  
5.  O telefone como ferramenta de gestão; 
6 . Técnicas para lidar com a insatisfação do cliente;
7. Ética e etiqueta na comunicação empresarial; 
8. Sigilo na comunicação empresarial; 
9. Definições da telefonia;
10. Dicas para melhorar o atendimento telefônico; 
11. Dicas para conversas telefônicas; 
12. Fraseologia para atendimento telefônico.

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.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

INFORMÁTICA 
Programa
1. Conhecimento em Informática: Sistema Operacional Windows 7, Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 
2007; 
2. Conceitos relacionados à Internet.

Bibliografia
1. COX J., PREPPERNAU J., Windows 7 - Passo a Passo. Editora Artmed, 2010.
2. ISSA, N. M. K. I, Word 2007, São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2007.
3. MORAZ, E., Treinamento Prático em Word 2007, São Paulo: Digerati Books, 2006.
4. MORAZ, E., Treinamento Prático em Excel 2007, São Paulo: Digerati Books, 2007.
5. FILHO, O. V. S., Introdução à Internet , São Paulo: Editora Senac São Paulo.
6. CERT. Cartilha de Segurança para Internet, Disponível em: http://cartilha.cert.br/ Acesso em: 20 agosto 
2014.

ATUALIDADES
Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados a partir de 2013, em meios de comunicação de 
massa, como jornais, rádios, Internet e televisão. Educação, cultura, economia, esporte, tecnologia, saúde, 
energia, ecologia e desenvolvimento sustentável.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1998. Artigos: 5º; 37 ao 41.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/
sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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 freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança
D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer
D8 - trabalho
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data:
Nome do médico/CRM:_________________________________________________________________
________
Endereço para 
contato:______________________________________________________________________________
Assinatura e 
carimbo:_____________________________________________________________________________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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 DE 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
11/10/2014 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/10/2014 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
28/10/2014 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
04/11/2014 Abertura Inscrições
17/11/2014 Encerramento Inscrições
09/12/2014 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
11/12/2014 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
13/12/2014 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/12/2014 Previsão da Realização Prova Objetiva
16/12/2014 Previsão Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 11 de outubro de 2014.

RICHARD VENDRAMINI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 07 /2014

ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal de Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, 
para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – 
INSTRUTOR ARTÍSTICO – BALLET, 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 de Administração 
(Lei Municipal nº 5.975/10) 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: 
Cinthia Maria Ramazzini Remaeh, Marta Regina Garcia Cafeo, Karen Christine Teixeira Ribeiro 
Machado Ramos, Lia Grego Muniz de Araújo, Donizete do Carmo dos Santos, sob a coordenação de 
Déborah Sesquini de Oliveira e Mônica Cristina Pereira Santana, sendo todos os membros nomeados 
através da Portaria nº 2811/2.014, 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 de Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) 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 1ª Fase – Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 02 (dois) de dezembro de 2014.
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase – Prova Prática e 3ª Fase – Análise de Títulos serão 
divulgados, respectivamente, nos Editais de Convocação, publicados oportunamente no Diário Oficial do 
Município de Bauru.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta do 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) Esco lar idade /
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

J o r n a d a 
Básica de 
Trabalho

V a l o r 
Inscrição

E s p e c i a l i s t a 
E s p o r t i v o , 
C u l t u r a l 
e Social – 
INSTRUTOR 
ARTÍSTICO – 
BALLET 

01

Conclusão do 
Ensino Superior
+
Inscrição no 
C o n s e l h o 
c o m p e t e n t e 
( q u a n d o 
existente)

R$ 2.501,35 R$ 285,00 40 horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1/Grade dos Especialista (Lei Municipal n° 5.975/10), alterada pela 
Lei n° 6.145/11.
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 285,00 – Lei Municipal nº 5.365/06)

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, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou 
Particular, devidamente registrado no órgão competente – MEC, bem como inscrição no Conselho 
competente, quando existente) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo 
XIV, Item 5 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. 
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 0h (zero hora) do 
dia 04 (quatro) de novembro de 2014 às 20h do dia 17 (dezessete) de novembro de 2014, (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 ESPORTIVO, 
CULTURAL E SOCIAL – INSTRUTOR ARTÍSTICO - BALLET 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 08h 
às 18h.
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 DAS PROVAS: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
temporárias ou permanente, poderão, requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando 
pedido detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio 
para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas 
no pedido.
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1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, no 
qual 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: 17014-900, 
no período de 04 (quatro) de novembro de 2014 a 17 (dezessete) de novembro 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 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 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Cédula de Identidade RG, o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança,  bem como do documento de identificação 
do acompanhante adulto (Cédula de Identidade RG), até às 16h do dia 05 (cinco) de dezembro 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 às 16h do dia 05 (cinco) de dezembro 
de 2014. A candidata deverá informar seu nome completo, o número de sua Cédula de Identidade RG, 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 alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14 e na Lei 
Municipal nº 5.215/04 e Decreto Municipal nº 12.585/14, 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 a serem preenchidas. 
3.  As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato portador com deficiência, antes de inscrever-se no presente Concurso deverá verificar se as 
atribuições do cargo são compatíveis com deficiência de que é portador. 
5. 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.
6. 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. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
V deste Edital, atendimento especial, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 
necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e alterações.
8. 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.
8.1) 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 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 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. 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: 17014-900, no período de 04 (quatro) de novembro a 17 (dezessete) de 
novembro de 2014.
10. 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 tal finalidade.
11. 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.

12. 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. 
13. 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:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 12.
13.3) 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.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.5) 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.
14. 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.
15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. 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.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 22 (vinte e dois) de novembro de 2014.
19. 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 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do 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: 17014-900, no período de  04 (quatro) a 07 (sete) de 
novembro de 2014 das 9h às 17h, 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 novembro de 2014.
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:
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Cargo Provas Nº Questões Peso Caráter
Duração 
d a 
Prova

E s p e c i a l i s t a 
E s p o r t i v o , 
C u l t u r a l 
e Social – 
INSTRUTOR 
ARTÍSTICO 
- BALLET

1ª Fase 
– Prova 
Objetiva

Língua Portuguesa 08

40 Eliminatório 03 horas
Atualidades 06

Conhecimentos 
Específicos 20

L e g i s l a ç ã o 
Municipal 06

2ª Fase 
– Prova 
Prática 

A p r e s e n t a r 
domínio sobre a 
técnica do balé 
clássico para 
alunos iniciantes, 
i n t e r m e d i á r i o s 
e avançados. 
Demonstrar de 
forma didática 
a aplicação de 
sequências de 
barra, centro e 
diagonais. Mostrar 
c o n h e c i m e n t o 
do momento 
adequado para 
inserção da 
técnica de pontas. 
Utilizar linguagem 
a p r o p r i a d a 
atentando para 
nomenclatura e 
termos técnicos do 
balé. Apresentar 
d e s e m p e n h o 
t é c n i c o -
i n t e r p r e t a t i v o , 
m u s i c a l i d a d e , 
relação corpo e 
espaço, presença 
cênica e qualidade 
de movimentação 
em uma 
coreografia solo.

- 48 Eliminatório -

Serão aferidas 
pontuações, aos 
candidatos que 
apresentarem na 
data designada 
para a realização 
da Prova Prática 
os certificados de 
cursos com carga 
horária a partir de 
4 horas nas áreas 
aplicadas.

- 02 -

3ª Fase – 
Análise de 
Títulos 

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

 
2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista Esportivo, Cultural e 
Social – INSTRUTOR ARTÍSTICO – BALLET será composto por uma Prova Objetiva, uma Prova 
Prática e Análise de Títulos nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase – Prova Objetiva: A 1ª Fase – Prova Objetiva, de caráter Eliminatório, valendo 40 
(quarenta) pontos, prevista para realizar-se no dia 07 (sete) de dezembro de 2014, 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 os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de acertos.
2.2) 2ª Fase – Prova Prática: A 2ª Fase – Prova Prática, de caráter Eliminatório , valendo 50 (cinquenta) 
pontos totais, será realizada de acordo com edital próprio, a ser publicado oportunamente no Diário Oficial 
de Bauru. A Prova Prática terá como objetivo verificar se o candidato apresenta domínio sobre a técnica do 
balé clássico para alunos iniciantes, intermediários e avançados; se demonstra de forma didática a aplicação 
de sequências de barra, centro e diagonais; se mostra conhecimento do momento adequado para inserção da 
técnica de pontas; se utiliza linguagem apropriada atentando para nomenclatura e termos técnicos do balé; 
e se apresenta desempenho técnico-interpretativo, musicalidade, relação corpo e espaço, presença cênica e 
qualidade de movimentação em uma coreografia solo. 
Serão atribuídos 48 (quarenta e oito) pontos para a prova prática e 02 (dois) pontos aos candidatos que 
apresentarem na data designada para a realização da prova prática os certificados de cursos com carga 
horária a partir de 4 horas nas áreas aplicadas. 
Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase – 
Prova Objetiva, considerando-se os 100 (cem) primeiros colocados. 
2.3) 3ª Fase - Análise de Títulos: A 3ª Fase – Análise de Títulos, de caráter Classificatório, valendo 10 
(dez) pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas:

a) a 3ª Fase – Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não elimina do 
concurso os candidatos que não apresentarem Títulos;
b) todos os candidatos aprovados na 2ª Fase – Prova Prática poderão apresentar os títulos;
c) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos;
d) será permitida a entrega de Títulos por procuradores legalmente habilitados, mediante a apresentação de 
procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação de documento 
de identificação do Procurador;
e) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador, preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, no qual 
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
f) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído, legal e especificamente, 
para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
g) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos em Edital de Convocação para 
Entrega de Títulos;
j) o recebimento dos Títulos são de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/
SP e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da 
Portaria nº 2811/2014. 
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme descrito abaixo:

Títulos Comprovantes V a l o r 

Unitário

Valor Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão de 
curso de pós-graduação stricto sensu em 
nível de Doutorado nas áreas afins (Dança, 
Artes, Educação Física e Educação), 
devidamente registrado no órgão 
competente (MEC).

5 , 0 

pontos
5,0 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão de 
curso de pós-graduação  stricto sensu em 
nível de Mestrado nas áreas afins (Dança, 
Artes, Educação Física e Educação), 
devidamente registrado no órgão 
competente (MEC). 

3 , 0 

pontos
3,0 pontos

Pós Graduação

Declaração, Certificado ou Diploma, de 
curso de Pós Graduação lato sensu (mínimo 
360 horas) nas áreas afins (Dança, Artes, 
Educação Física e Educação), devidamente 
registrado no órgão competente (MEC). 1,0 ponto 2,0 pontos

l) as Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
m) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro estabelecido na letra k do Item 2.3 deste 
Capítulo;
n) a pontuação máxima que poderá ser obtida na 3ª Fase – Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.  
o) os pontos obtidos na 3ª Fase – Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao 
total de pontos obtidos na 1ª Fase – Prova Objetiva e na 2ª Fase – Prova Prática.
p) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados. 

CAPÍTULO 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 02 (dois) de dezembro de 2.014.   
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Prova Prática, serão publicados no Edital de 
Convocação disponibilizado oportunamente no Diário Oficial do Município de Bauru. 
3. Os Títulos referentes a 3ª Fase – Análise de Títulos deverão ser entregues na data, local e horário 
designados para a realização da 2ª Fase – Prova Prática, os quais serão publicados oportunamente no 
Edital de Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru.
4. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase – Prova Objetiva e na 2ª Fase – Prova Prática, 
nas respectivas datas, locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados 
oportunamente no Diário Oficial 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 das 1ª Fase – Prova 
Objetiva, 2ª Fase – Prova Prática e da 3ª Fase – Análise de Títulos. 
6. O candidato deverá comparecer aos locais designados para realização das 1ª Fase – Prova Objetiva 
e 2ª Fase – Prova Prática, 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 com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que 
autenticadas.
6.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar na data designada para realização da 1ª Fase – 
Prova Objetiva seu 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 1ª Fase – Prova Objetiva e na 2ª Fase – Prova Prática , 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 dos locais em que serão aplicadas as provas, sem o acompanhamento 
de um fiscal.
10. Os horários de início das provas serão definidos em cada local de prova , após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação.
11. Durante a realização da 1ª Fase – Prova Objetiva o candidato somente poderá retirar-se da sala depois 
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de transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
12. Durante a realização das Provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação 
entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, 
calculadoras, celulares ou qualquer outro meio eletrônico. 
13. Ao ingressar na sala para realização das provas, todos os candidatos deverão lacrar os seus pertences 
em saco plástico fornecido pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógios digitais, etc.), uma vez que se os mesmos emitirem qualquer tipo de sinal 
sonoro o candidato será eliminado do certame. 
13.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
13.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os 
itens necessários à execução da prova (óculos, caneta esferográfica, lápis, etc.).
13.3) o saco plástico tratado no Item 13 só poderá ser violado após a saída do candidato do local estabelecido 
para realização das provas.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase – Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista Esportivo, Cultural e 
Social – INSTRUTOR ARTÍSTICO – BALLET terá caráter Eliminatório, atribuindo-se 1,0 (um ponto) 
a cada questão correta. Será considerado habilitado para 2ª Fase – Prova Prática, o candidato que obtiver 
no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento. 
2. A 2ª Fase – Prova Prática, aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista Esportivo, Cultural e 
Social – INSTRUTOR ARTÍSTICO – BALLET terá caráter eliminatório. A nota final correspondera a 
soma do número de acertos do candidato na Prova Objetiva e a pontuação obtida na Prova Prática, sendo 
aprovado no concurso público regulado no presente edital, o candidato que obtiver 50%(cinquenta por 
cento) de aproveitamento. Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática os 100(cem) 
primeiros classificados na 1ª Fase – Prova Objetiva.
2.1. Em caso de igualdade de pontuação na 100ª classificação todos serão convocados para Prova 
Prática.
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou 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 1ª Fase – Prova Objetiva, quanto da 2ª Fase – Prova Prática e 3ª Fase – Análise 
de Títulos, serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de concursos do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
8. Os candidatos aprovados no presente Concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
9. 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 pontuação na 2ª Fase – Prova Prática. 
c) maior número de acertos obtido nas questões de Conhecimentos Específicos da 1ª Fase – Prova 
Objetiva;
d) tiver a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.

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, Gabaritos e Títulos. 
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo, 
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos recursos interpostos 
por fax-símile, 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.
6. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Recorrente participou 
e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição. 
f) e estar devidamente assinado pelo candidato recorrente.
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 1988.
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) – PORTAL DO CANDIDATO, podendo este 
ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos 
prescritos no Capítulo XIII.

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 pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 deste Capítulo será publicada 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 no prazo disciplinado por lei para posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71); 
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.
e) for considerado inapto pela perícia médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento/
Certidão de Casamento atualizada;
b) a apresentação da Cédula de Identidade RG expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo; 
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) 
do serviço público municipa, estadual ou federal 
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social – PIS e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) apresentação de Certidão de Casamento atualizada ou Escritura Pública de União Estável atualizada; 
j) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
k) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
l) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no capítulo III item 
f) deste edital;
m) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
n) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
n.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 (cinco) 
anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento e 
oitenta) dias.
n.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas a no máximo 90 (noventa) dias. 
o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
6. Para posse não serão aceitas fotocópias não autenticadas. 

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 2811/2014.
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ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – INSTRUTOR ARTÍSTICO – BALLET

Prestar informações aos interessados em geral dos cursos oferecidos pela Divisão de Ensino às Artes. 
Elaborar e desenvolver projetos de Cursos Livres nas áreas de Artes Plásticas, Arte Circense, Dança, 
Música e Teatro e suas variáveis, entre outras, adequando a dinâmica do curso ao público-alvo. Planejar, 
conceber e concretizar eventos artísticos (exposições, apresentações, espetáculos, entre outros) com e para 
os alunos. Atender especificações administrativas. Desenvolver estudos e pesquisas na área. Contribuir 
com as inscrições e matrículas para os cursos e estar presente no ato do processo de seleção de cada área. 
Esclarecer dúvidas pertinentes aos cursos. Prestar informações sobre os eventos artísticos realizados pela 
área. Elencar necessidades técnicas e físicas para realização do curso. Definir e organizar recursos didáticos 
e materiais para os cursos. Levantar necessidades e determinar pré-requisitos do público alvo. Elaborar, 
analisar e atualizar material didático existente, adaptando ao público alvo e aos objetivos do curso. 
Disponibilizar informações sobre os cursos ao responsável pelas matrículas. Transmitir conhecimentos 
teórico-práticos aos alunos. Controlar frequência dos alunos. Avaliar o desempenho dos alunos, 
identificando dificuldades, esclarecendo dúvidas, revisando conhecimentos já transmitidos e aplicando 
avaliações, segundo características de cada área. Informar, o aluno, ou seu responsável, sobre o nível de 
aproveitamento. Estimular a criatividade e valorizar experiências e conhecimentos prévios dos alunos. 
Planejar e desenvolver módulos dos cursos: nível iniciante, intermediário e avançado. Apresentar proposta 
de conclusão de curso de forma facultativa com todas as suas etapas e recursos necessários (humanos, 
materiais e operacionais) para apreciação e análise de viabilidade. Auxiliar na execução de todas as etapas 
da conclusão de curso, inclusive na providência de recursos materiais, que deverão ser custeadas pelo aluno 
e pelo Município. Oferecer informações necessárias para divulgação da conclusão de curso. Apresentar 
eventos artísticos externos ou a instituições solicitantes, quando houver transporte disponível, recursos 
mínimos para apresentação e sem prejuízo as aulas. Organizar festivais e/ou encerramento de atividades 
(apresentações de final de ano). Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas. Apresentar controle de 
frequência e avaliação dos alunos com as observações necessárias. Relatar dados ou informações que 
considerar pertinentes a Diretoria. Ter acesso a cursos de capacitação/formação em suas áreas específicas. 
Realizar horário de estudo coletivo, pesquisas e desenvolvimento de projetos.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – INSTRUTOR ARTÍSTICO – BALLET

1ª FASE – PROVA OBJETIVA:

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

ATUALIDADES 
Informações relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: economia, meio ambiente, educação, cultura, 
redes sociais, saúde, ciência, cidadania e tecnologias, veiculadas em 2013 e 2014, no contexto nacional e 
internacional. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1.  História do balé clássico;
2.  Terminologia do balé clássico (nomenclaturas);
3.  Desenvolvimento físico e psicomotor; 
4.  Dança e desenvolvimento biopsico- social;
5.  Ritmo e musicalidade;
6.  Principais músculos utilizados na prática do balé clássico;
7.  Processo pedagógico para o ensino das técnicas clássicas;
8.  Prevenção e primeiros socorros em lesões em sala de aula;
9.  Conceito de balé de repertório;
10. Conhecimento sobre histórico dos principais balés de repertório;

Principais balés de repertório
La Sylfide
O Corsário
Giselle
Dom Quixote
Coppéllia
Lago dos Cisnes
A Bela Adormecida
O Quebra-Nozes

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
1.  Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/
sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
2.  Lei Municipal n° 5.975, de 01 de outubro de 2010. Disponível em:
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf

3.  Lei Municipal n° 6.423, de 17 de outubro de 2013. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei6423.pdf
4.  Decreto Municipal n° 11.627, de 12 de agosto de 2011. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec11627.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 2014.
__________ (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
11/10/2014 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/10/2014 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
28/10/2014 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
04/11/2014 Abertura Inscrições
17/11/2014 Encerramento Inscrições
02/12/2014 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
04/12/2014 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
06/12/2014 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
07/12/2014 Previsão da Realização Prova Objetiva
09/12/2014 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 11 de outubro de 2014.

RICHARD VENDRAMINI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 08/2014

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 ESPORTIVO, CULTURAL E 
SOCIAL – INSTRUTOR ARTÍSTICO – DANÇAS URBANAS, 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 de Administração (Lei Municipal nº 5.975/10 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: 
Andresa de Souza Ugaya, Caroline Guimarães Martins Valderramas, Beatriz Ortiz, José Roberto 
Anselmo e Newton Carlos Hashida, sob a coordenação de Karina Osti e Mariana Félix Bueno Belone, 
sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 2812/2014, 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 de Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) 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 1ª Fase – Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 09 (nove) de dezembro de 2014.
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase – Prova Prática e 3ª Fase – Análise de Títulos, serão 

divulgados, respectivamente, nos Editais de Convocação, publicados oportunamente no Diário Oficial do 
Município de Bauru.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta do 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

J o r n a d a 
Básica de 
Trabalho

V a l o r 
Inscrição

E s p e c i a l i s t a 
E s p o r t i v o , 
C u l t u r a l 
e Social – 
INSTRUTOR 
ARTÍSITCO 
– DANÇAS 
URBANAS

01

Ensino Superior 
Completo
+
Inscrição no 
C o n s e l h o 
c o m p e t e n t e 
( q u a n d o 
existente)

R$ 2.501,35 R$ 285,00 40 horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1/Grade dos Especialistas (Lei Municipal n° 5.975/10), alterada pela 
Lei n° 6.145/11.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 285,00) – Lei Municipal 5.365/06.

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, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou 
Particular, devidamente registrado no órgão competente – MEC, bem como inscrição no Conselho 
competente, quando existente) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo 
XIV, Item 5 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.
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 0h (zero hora) do dia 04 
(quatro) de novembro de 2014 às 20h do dia 17 (dezessete) de novembro de 2014, (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 ESPORTIVO, 
CULTURAL E SOCIAL – INSTRUTOR ARTÍSTICO – DANÇAS URBANAS e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
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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 08h 
às 18h.  
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 
temporárias ou permanente, 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, no 
qual 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: 17014-900, 
no período de 04 (quatro) de novembro de 2014 a 17 (dezessete) de novembro 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 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 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Cédula de Identidade RG, o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança,  bem como do documento de identificação 
do acompanhante adulto (Cédula de Identidade RG), até as 16h do dia 12 (doze) de dezembro 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  às 16h do dia 12 (doze) de dezembro de 2014. A 
candidata deverá informar seu nome completo, o número de sua Cédula de Identidade RG, 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 alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14 e na Lei 
Municipal nº 5.215/04 e Decreto Municipal nº 12.585/14, 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 a serem preenchidas. 
3.  As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato portador com deficiência, antes de inscrever-se no presente Concurso deverá verificar se as 
atribuições do cargo são compatíveis com deficiência de que é portador. 

5. 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.
6. 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. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
V deste Edital, atendimento especial, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 
necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e alterações.
8. 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.
8.1) 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 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 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. 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° 01-59, 
Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 04 (quatro) de novembro a 17 (dezessete) de 
novembro de 2014.
10. 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 tal finalidade.
11. 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.
12. 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. 
13. 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:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 12.
13.3) 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.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.5) 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.
14. 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.
15. 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.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. 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.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 22 (vinte e dois) de novembro de 2014.
19. 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 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem de 
requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do 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: 17014-900, no período 04 (quatro) a 07 (sete) de 
novembro de 2014 das 9h às 17h, 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 / 
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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 novembro de 2014.
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

E s p e c i a l i s t a 
E s p o r t i v o , 
C u l t u r a l 
e Social – 
INSTRUTOR 
ARTÍSTICO 
– DANÇAS 
URBANAS

1ª Fase 
– Prova 
Objetiva

Língua Portuguesa 08

40 Eliminatório 03 horas
Atualidades 06

Conhecimentos 
Específicos 20

Legislação 06

2ª Fase – 
Prova Prática 

A p r e s e n t a r 
domínio sobre 
d i f e r e n ç a s 
nos estilos e 
técnicas das 
Danças Urbanas. 
A p r e s e n t a r 
domínio de como 
ministrar aulas em 
diferentes níveis 
de aprendizado: 
alunos iniciantes, 
i n t e r m e d i á r i o s 
e avançados. 
Demonstrar de 
forma didática 
a aplicação de 
s e q u ê n c i a s , 
m u s i c a l i d a d e , 
c o m p o s i ç ã o 
c o r e o g r á f i c a , 
qualidade técnico-
i n t e r p r e t a t i v a 
e qualidade de 
movimentação , 
noção espacial e 
criativa. Utilizar 
l i n g u a g e m 
a p r o p r i a d a 
atentando para 
nomenclatura e 
termos técnicos 
das Danças 
Urbanas

- 48 Eliminatório -

Serão aferidas 
pontuações, aos 
candidatos que 
apresentarem na 
data designada 
para a realização 
da Prova Prática 
os certificados de 
cursos com carga 
horária a partir de 
4 horas nas áreas 
aplicadas.

- 02 -

3ª Fase – 
Análise de 
Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista Esportivo, Cultural e 
Social – INSTRUTOR ARTÍSTICO – DANÇAS URBANAS será composto por uma Prova Objetiva, 
uma Prova Prática e Análise de Títulos nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase – Prova Objetiva: A 1ª Fase – Prova Objetiva, de caráter Eliminatório, valendo 40 (quarenta) 
pontos, prevista para realizar-se no dia 14 (quatorze) de dezembro de 2014, 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 os candidatos que obtiverem no mínimo 
60% (sessenta por cento) de acerto.
2.2) 2ª Fase – Prova Prática: A 2ª Fase – Prova Prática, de caráter Eliminatório, valendo 50 (cinquenta) 
pontos totais, será realizado de acordo com edital próprio, a ser publicado oportunamente no Diário Oficial 
de Bauru. A Prova Prática terá como objetivo verificar se o candidato apresenta domínio sobre diferenças 
nos estilos e técnicas das Danças Urbanas, além de domínio de como ministrar aulas em diferentes níveis 
de aprendizado: alunos iniciantes, intermediários e avançados. Demonstrar de forma didática a aplicação 
de sequências, musicalidade, composição coreográfica, qualidade técnico-interpretativa e qualidade de 
movimentação, noção espacial e criativa. Utilizar linguagem apropriada atentando para nomenclatura e 
termos técnicos das Danças Urbanas. Serão atribuídos 48 (quarenta e oito) pontos para a prova prática e 
02 (dois) pontos aos candidatos que apresentarem na data designada para a realização da prova prática os 
certificados de cursos com carga horária a partir de 4 horas nas áreas aplicadas.
 Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase – Prova 
Objetiva, considerando-se os 100 (cem) primeiros colocados. 
2.3) 3ª Fase - Análise de Títulos: A 3ª Fase – Análise de Títulos, de caráter Classificatório, valendo 10 (dez) 
pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas:
a) a 3ª Fase – Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não elimina do concurso 
os candidatos que não apresentarem Títulos;
b) todos os candidatos aprovados na 2ª Fase – Prova Prática poderão apresentar os títulos;
c) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos;
d) será permitida a entrega de Títulos por procuradores legalmente habilitados, mediante a apresentação de 
procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação de documento 
de identificação do Procurador;
e) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador, preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, no qual identificará 
a quantidade de Títulos apresentados;
f) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído, legal e especificamente, 
para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
g) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos em Edital de Convocação para 
Entrega de Títulos;
j) o recebimento dos Títulos são de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal de Administração, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP e as 
respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 
2812/2014. 
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme descrito abaixo:

Títulos Comprovantes V a l o r 

Unitário

Valor Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão 
de curso de pós-graduação stricto 
sensu em nível de Doutorado em áreas 
afins (Dança, Artes, Educação Física e 
Educação), devidamente registrado no 
órgão competente (MEC).

5 , 0 

pontos
5,0 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão 
de curso de pós-graduação  stricto 
sensu em nível de Mestrado em áreas 
afins (Dança, Artes, Educação Física e 
Educação), devidamente registrado no 
órgão competente (MEC). 

3 , 0 

pontos
3,0 pontos

Pós Graduação

Declaração, Certificado ou Diploma, 
de curso de Pós Graduação lato sensu 
(mínimo 360 horas) em áreas afins 
(Dança, Artes, Educação Física e 
Educação), devidamente registrado no 
órgão competente (MEC).

1 , 0 

pontos
2,0 pontos

l) as Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
m) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro estabelecido na letra k do Item 2.3 deste 
Capítulo;
n) a pontuação máxima que poderá ser obtida na 3ª Fase – Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.  
o) os pontos obtidos na 3ª Fase – Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao 
total de pontos obtidos na 1ª Fase – Prova Objetiva e na 2ª Fase – Prova Prática.
p) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados. 

CAPÍTULO 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 09 (nove) de dezembro de 2014.   
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2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Prova Prática, serão publicados no Edital de 
Convocação disponibilizado oportunamente no Diário Oficial do Município de Bauru. 
3. Os Títulos referentes a 3ª Fase – Análise de Títulos deverão ser entregues na data, local e horário 
designados para a realização da 2ª Fase – Prova Prática, os quais serão publicados oportunamente no Edital 
de Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru.
4. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase – Prova Objetiva e na 2ª Fase – Prova Prática, 
nas respectivas datas, locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados 
oportunamentes no Diário Oficial 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 das 1ª Fase – Prova 
Objetiva, 2ª Fase – Prova Prática e da 3ª Fase – Análise de Títulos. 
6. O candidato deverá comparecer aos locais designados para realização das 1ª Fase – Prova Objetiva e 2ª 
Fase – Prova Prática, 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 com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
6.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar na data designada para realização da 1ª Fase – Prova 
Objetiva seu 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 1ª Fase – Prova Objetiva e na 2ª Fase – Prova Prática, 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 dos locais em que serão aplicadas as provas, sem o acompanhamento 
de um fiscal.
10. Os horários de início das provas serão definidos em cada local de prova, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação.
11. Durante a realização da 1ª Fase – 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 das Provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação 
entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, 
calculadoras, celulares ou qualquer outro meio eletrônico. 
13. Ao ingressar na sala para realização das provas, todos os candidatos deverão lacrar os seus pertences 
em saco plástico fornecido pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógios digitais, etc.), uma vez que se os mesmos emitirem qualquer tipo de sinal 
sonoro o candidato será eliminado do certame. 
13.1 O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
13.2 Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os 
itens necessários à execução da prova (óculos, caneta esferográfica, lápis, etc.).
13.3 o saco plástico tratado no Item 13 só poderá ser violado após a saída do candidato do local estabelecido 
para realização das provas.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase – Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista Esportivo, Cultural e 
Social – INSTRUTOR ARTÍSTICO – DANÇAS URBANAS terá caráter Eliminatório, atribuindo-se 
1,0 (um ponto) a cada questão correta. Será considerado habilitado para 2ª Fase – Prova Prática, o 
candidato que obtiver no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento. 
2. A 2ª Fase – Prova Prática, aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista Esportivo, Cultural 
e Social – INSTRUTOR ARTÍSTICO – DANÇAS URBANAS 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, sendo aprovado no concurso Público regulado no presente edital, o candidato que obtiver 50% 
(cinquenta por cento) de aproveitamento. Serão convocados para a realização da 2ª Fase – Prova Prática 
os 100 (cem) primeiros classificados na 1ª Fase – Prova Objetiva.
 2.1 Em caso de igualdade na 100ª classificação todos serão convocados para prova prática.
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou 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 1ª Fase – Prova Objetiva, quanto da 2ª Fase – Prova Prática e 3ª Fase – Análise de 
Títulos, serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de concursos do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
8. Os candidatos aprovados no presente Concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
9. 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 pontuação na 2ª Fase – Prova Prática. 
c) maior número de acertos obtido nas questões de Conhecimentos Específicos da 1ª Fase – Prova Objetiva;
 d) tiver a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.

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, Gabaritos e Títulos; 
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo, 
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos recursos interpostos 
por fax-símile, 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. 
6. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Recorrente participou 
e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição. 
f) e estar devidamente assinado pelo candidato recorrente.
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 1988.
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) – PORTAL DO CANDIDATO, podendo este 
ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos 
prescritos no Capítulo XIII.

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 pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 deste Capítulo será publicada 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 no prazo disciplinado por lei para posse (artigo 40 da Lei                                         Municipal 
nº 1.574/71); 
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.
e) for considerado inapto pela pericia médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse o prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento/
Certidão de Casamento atualizada;
b) a apresentação da Cédula de Identidade RG expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo. 
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) 
do serviço público municipal, estadual ou federal;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social – PIS e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) apresentação de Certidão de Casamento atualizada ou Escritura Pública de União Estável atualizada; 
j) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
k) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
l) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (documentos julgados no Capitulo III 
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item f deste edital);
m) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade do pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
n) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
n.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 (cinco) 
anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento e 
oitenta) dias.
n.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas a no máximo 90 (noventa) dias. 
o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
6. Para posse não serão aceitas fotocópias não autenticadas.

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 2812/2014.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – INSTRUTOR ARTÍSTICO – DANÇAS 
URBANAS
Prestar informações aos interessados em geral dos cursos oferecidos pela Divisão de Ensino às Artes. 
Elaborar e desenvolver projetos de Cursos Livres na área de Dança e suas variáveis, entre outras, 
adequando a dinâmica do curso ao público-alvo. Planejar, conceber e concretizar eventos artísticos 
(exposições, apresentações, espetáculos, entre outros) com e para os alunos. Atender especificações 
administrativas. Desenvolver estudos e pesquisas na área. Contribuir com as inscrições e matrículas para 
os cursos e estar presente no ato do processo de seleção de cada área. Esclarecer dúvidas pertinentes aos 
cursos. Prestar informações sobre os eventos artísticos realizados pela área. Elencar necessidades técnicas 
e físicas para realização do curso. Definir e organizar recursos didáticos e materiais para os cursos. 
Levantar necessidades e determinar pré-requisitos do público alvo. Elaborar, analisar e atualizar material 
didático existente, adaptando ao público alvo e aos objetivos do curso. Disponibilizar informações sobre 
os cursos ao responsável pelas matrículas. Transmitir conhecimentos teórico-práticos aos alunos. Controlar 
frequência dos alunos. Avaliar o desempenho dos alunos, identificando dificuldades, esclarecendo dúvidas, 
revisando conhecimentos já transmitidos e aplicando avaliações, segundo características de cada área. 
Informar, o aluno, ou seu responsável, sobre o nível de aproveitamento. Estimular a criatividade e valorizar 
experiências e conhecimentos prévios dos alunos. Planejar e desenvolver módulos dos cursos: nível 
iniciante, intermediário e avançado. Apresentar proposta de conclusão de curso de forma facultativa com 
todas as suas etapas e recursos necessários (humanos, materiais e operacionais) para apreciação e análise 
de viabilidade. Auxiliar na execução de todas as etapas da conclusão de curso, inclusive na providência 
de recursos materiais, que deverão ser custeadas pelo aluno e pelo Município. Oferecer informações 
necessárias para divulgação da conclusão de curso. Apresentar eventos artísticos externos ou a instituições 
solicitantes, quando houver transporte disponível, recursos mínimos para apresentação e sem prejuízo 
as aulas. Organizar festivais e/ou encerramento de atividades (apresentações de final de ano). Elaborar 
relatórios das atividades desenvolvidas. Apresentar controle de frequência e avaliação dos alunos com as 
observações necessárias. Relatar dados ou informações que considerar pertinentes a Diretoria. Ter acesso 
a cursos de capacitação/formação em suas áreas específicas. Realizar horário de estudo coletivo, pesquisas 
e desenvolvimento de projetos.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – INSTRUTOR ARTÍSTICO – DANÇAS 
URBANAS

1ª FASE – PROVA OBJETIVA:

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação de texto.
2. Emprego de vocabulário.
3. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, 
interjeição, numeral.
4. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto e objeto 
indireto).
5. Concordância nominal e verbal.
6. Período simples e período composto.
7. Pontuação.
8. Regra de acentuação gráfica.
9. Gêneros textuais
10. Crase
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia

ATUALIDADES 
Informações relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: economia, meio ambiente, educação, 
cultura, redes sociais, saúde, ciência, cidadania e tecnologias, veiculadas em 2014, no contexto nacional e 
internacional. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Movimento HIP HOP: aspectos históricos, políticos, socioculturais e artísticos; 
2. Dança na Cultura HIP HOP (Break dance, dança de rua, street dance e danças urbanas): conceitos, 
aspectos históricos, políticos, socioculturais e artísticos, estilos, técnicas; 
3. Campeonatos, Encontros e Festivais da Cultura HIP HOP; 
4. Pedagogia e didática no ensino da dança da cultura HIP HOP.

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – Administração Pública e Servidores 
Públicos (Artigos 37 a 41) – Educação, cultura e desporto (Artigos 205 a 217). Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
2. Lei e regulamentação do profissional de dança (Lei N.º 6.533, de 24 de maio de 1978 e regulamento 
Decreto 82.385 de 05 de outubro de 1978). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l6533.htm e http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D82385.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 2013, atualizadas até 29/11/2013. 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:_____________________________________________________________________________
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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 2014
__________ (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
11/10/2014 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/10/2014 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
28/10/2014 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
04/11/2014 Abertura Inscrições
17/11/2014 Encerramento Inscrições
09/12/2014 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
11/12/2014 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
13/12/2014 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/12/2014 Previsão da Realização Prova Objetiva
16/12/2014 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 11 de outubro de 2014

RICHARD VENDRAMINI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

PALESTRA: “LIDERANÇA E HABILIDADES SOCIAIS”
Serão abordados os seguintes assuntos: Organização, planejamento, visão e missão na liderança; 
Princípios da Administração Pública e Liderança; Distinção entre Gestão e Liderança; Mitos e Realidades 
na Liderança; Organizações e Grupos na Liderança; Estilos de Líderes e Liderança; Habilidades Sociais na 
Liderança; Coerção na liderança e suas implicações; Erros prejudiciais a uma liderança eficaz.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.
Data e horário: 19/11/14 – 09h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito. Praça das Cerejeiras, nº 01-59, 3º andar
Palestrante: Luiz Lima Dourado
Graduado em Psicologia pela Universidade do Sagrado Coração de Jesus (USC) Bauru. Técnico em 
contabilidade pela EEPSG Ernesto Monte. Assistente de administração pela EEPSG Stela Machado.
Inscrições: das 11h00 do dia 03/11/2014 às 17h00 do dia 18/11/14. As inscrições são realizadas através do 
site www.bauru.sp.gov.br.
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.

OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.

PALESTRA: “O QUE ADOECE NO TRABALHO”
Serão abordados os seguintes assuntos: O trabalho enobrece ou adoece o homem? Como o trabalho 
contribui para o bem estar das pessoas? Sinais de alerta que podem indicar o adoecimento dos trabalhadores 
pelo trabalho Exaustão, insatisfação, frustração entre outros: podem adoecer ou ajuda o trabalhador no 
crescimento profissional e pessoal? Formas de prevenção  para se evitar o adoecimento pelo trabalho.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 

aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.
Data e horário: 25/11/14 – 14h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito. Praça das Cerejeiras, nº 01-59, 3º andar
Palestrante: Dra. Maria Helena de Abreu
Inscrições: das 11h00 do dia 03/11/2014 às 17h00 do dia 24/11/14. As inscrições são realizadas através do 
site www.bauru.sp.gov.br.
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.

PALESTRA: “SEGURANÇA EM COMÉRCIO ELETRÔNICO”
Serão abordados os seguintes assuntos: A palestra apresenta alguns dos golpes envolvendo comércio 
eletrônico e que podem ser aplicados por meio da Internet. Alguns dos riscos a que compradores estão 
sujeitos ao usar o comércio eletrônico e os cuidados que devem ser tomados para se proteger dos riscos 
relacionados a essa modalidade de aquisição.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
no cargo de Comprador de acordo com a Lei Municipal nº 5.975/2010.
Data e horário: 07/11/14 – 09h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito. Praça das Cerejeiras, nº 01-59, 3º andar
Palestrantes: David José Françoso.
Especialista em Gestão de Organizações Públicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (2009) e MBA em Gestão de Projetos pela Anhanguera Educacional S/A (2014), possui graduação 
em Comunicação Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1992) e em Gestão 
de Tecnologia da Informação pela Anhanguera Educacional S/A (2012). Na Administração Pública 
desde 1982, atualmente é Analista de Desenvolvimento de Sistemas da Prefeitura Municipal de Bauru, 
Professor Especialista da UNIESP, Professor Assistente da Pós Graduação da Anhanguera Educacional 
S/A e Membro do Conselho Fiscal da FUNPREV, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão de 
tecnologia da informação, gestão de projetos, administração pública, gestão documental, arquivo público, 
sociedade da informação, gestão pública, cidade digital, governo eletrônico, inclusão digital, licitações, 
leilões, contratos, palestras e treinamentos. Atuou como professor para o Governo do Estado de São Paulo. 
Autor do livro "e-Bauru : Na rota para se tornar uma cidade digital".
Inscrições: das 14h30 do dia 20/10/2014 às 17h00 do dia 06/11/14. As inscrições são realizadas através do 
site www.bauru.sp.gov.br.
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.

Darlene Martin Tendolo
Secretária

Secretaria do Bem-Estar Social

CONTRATO Nº 7.357/14 - PROCESSOS Nº 29.858/13 (E-doc nº 26.779/14) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: NOVA BELLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI-ME 
- OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta anexada ao Processo Administrativo 
nº 29.858/2.013, a fornecer ao CONTRATANTE 06 (SEIS) APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO, 
melhor descrito no Anexo I do Edital nº 375/13. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 444,00 
–- MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 135/13 – PROPONENTES: 39 - ASSINATURA: 13/05/14. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.766/12 – PROCESSO Nº 33.875/12 – 
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE BAURU – LOCADOR: JAIR SANCHES VIEIRA. OBJETO: Em 
razão da necessidade de permanência no imóvel situado na Rua Dr. Antonio Prudente, nº 1-148, Jardim 
Estoril 3, nesta cidade de Bauru, visando única e exclusivamente atender finalidade pública, não residencial, 
para desenvolvimento dos serviços prestados pela Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES, as 
partes resolvem prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 4 (quatro) meses, razão pela qual o 
item 3.1. da Cláusula Terceira passa a ter a seguinte redação: “3.1. O prazo da presente locação será de 28 
(vinte e oito) meses, a contar da data de sua assinatura, ocasião em que o LOCATÁRIO deverá restituir 
o imóvel completamente desocupado, livre e desimpedido, independentemente de qualquer aviso ou 
notificação judicial ou extrajudicial, podendo ser prorrogado, caso seja conveniente para ambas às partes.” 
Considerando a prorrogação contratual discriminada na Cláusula Primeira, e o primeiro apostilamento em 
22 de novembro de 2.013, constante às fls. 101/102 do processo nº 33.875/12, será mantido o valor mensal 
de R$ 2.646,50 (dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), acrescendo ao valor do 
contrato R$ 10.586,00 (dez mil, quinhentos e oitenta e seis reais), passando de R$ 61.758,00 (sessenta e 
um mil, setecentos e cinquenta e oito reais), para R$ 72.344,00 (setenta e dois mil, trezentos e quarenta 
e quatro reais), o valor total do contrato, razão pela qual a Cláusula Décima Sexta passa a ter a seguinte 
redação: “16.1. O presente contrato, para todos os efeitos legais, terá um valor total de R$ 72.344,00 
(setenta e dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais), que será suportado pelo orçamento vigente.” - 
ASSINATURA: 28/10/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 
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Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
Recurso

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
VERA MARIZA REGINO CASÉRIO

CLASSIFICAÇÃO  FINAL DE ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR – DIRETOR DE 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA REMOÇÃO 2014.

 NOME DA CANDIDATA PONTUAÇÃO
01 Maria Luiza Mariano 65,40
02 Vera Milena dos Santos Xavier 43,20
03 Maria Aparecida Bergamaschi 43,10
04 Isabel Gimenez 38,30
05 Neide Kobayashi 37,10
06 Adriana Piccirilli Teixeira Paula 35,80
07 Lucimar Cavalieri Attuy 35,70

CLASSIFICAÇÃO FINAL  DE  ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA INFANTIL, PARA REMOÇÃO 2014.

NOME DA CANDIDATA PONTUAÇÃO
01 Silvia Cristina Pirola 45,20
02 Mariliza Lopes Offerni 41,60
03 Heloisa Lamkowski dos Santos 41,00
04 Andréa Cristina Brosco de freitas 37,90
05 Lorisnéia Silva Martinez 37,80
06 Simone Pacheco 36,40
07 Claudia Nery Elorza 34,90
08 Rita de Cássia Zanão Ferreira 34,60
09 Fátima Aparecida Machado dos Santos 34,10
10 Eliana Aparecida Costa Ruiz 33,20
11 Sirlene Colpani 33,10
12 Adriane Oliveira Leal 32,90
13 Silvia Cristina da Silva Amador 31,20   *
14 Solange Aparecida Lopes 31,20
15 Ivete Vanin Bernardino de Souza 30,20
16 Ana Claudia da Silva 29,30
17 Regina Helena Viola dos Santos 29,00
18 Sonia Augusta Fagundes de Vergenes 28,50
19 Daniela Ferraz Vallim 27,80
20 Sandra Regina Pimenta 27,50
21 Silmara Alves da Silva 26,70
22 Rejane Leoz Borro 26,60
23 Maria Aparecida Cacita Gimenez 26,20
24 Keid Nunes Fernandes  Santos 25,20
25 Juliane Vigo Moura 25,10
26 Juice Molina Carvalho Yamamoto 25,00
27 Juliana Moura de Andrade 24,60
28 Silmara Dorta Pulido 24,40
29 Andreia Duarte Zanconato 23,50
30 Ana Paula Alves dos Santos Gonçalves 23,00
31 Shirley Okura 22,90
32 Leila Yachel Pereira 22,70
33 Maria Regina Santana 22,50
34 Elisa Ferraz Martins Piovesan 22,40
35 Renata Rafael Dainesi 21,80
36 Roberta Dittrich 21,80
37  Rose Teixeira Gaido 21,40
38 Marta dos Santos Tormena 21,00
39 Vanessa Rodrigues Tozzi  Ferreira 20,30
40 Luciana Polini Lopez 20,30
41 Luzia Magali de Lima 20,20
42 Ezildinha Garrido 20,10
43 Jeruza Karla Garcia Giotti Franceschetti 20,00
44 Tattiane Trentin Gomes 19,80
45 Ariane Pinheiro Granado Gomes 19,50
46 Ligia Gamba Contreira Alves 18,80
47 Sandra Aparecida. S. Magatti Albano 18,40
48 Elisete de Freitas Costa Araujo 18,30
49 Bruna Maneguela Gonçalves 17,40
50 Adriana Brunelli 17,20
51 Vislene Regina de Oliveira 17,20  *
52 Renata do Carmo Caetano E. de Oliveira 17,20
53 Cristiane Aparecida da Silva 17,10
54 Lucimara da Silva Bueno Antunes 16,90
55 Camila Aparecida Gonçalves Otaviano 16,20  *
56 Joyce Marquez Tozzi 16,20
57 Lucineia Aparecida Alves Ferreira 16,10
58 Larissa Lincoln Monteiro de Oliveira 15,90
59 Rosilene Rossafa da Silva 15,30
60 Patricia Teles de Souza Campos Felipe 15,10
61 Luciane Cristina Roda Rizzi Gonsales 15,00  *
62 Goretti Fidelis Kempner 15,00
63 Audrey Rodrigues dos Santos Dias 14,90  *
64 Roberta Dias da Cruz Gasparelo 14,90  *
65 Denise Kaline Muccio 14,90
66 Daiana Zocca Vides  14,10

67 Carla Soares Lopes 14,00
68 Elaine Costa Ruiz Leão 13,10
69 Kelly Cristina Pedroso Pffifer 13,10
70 Christiane Gonçalves Cabello 13,00
71 Francine Taís Francisco 12,50
72 Letícia  Fernandes Silva 12,40  *
73 Fabiana Dolores Ladeira 12,40  *
74 Deborah Miranda Alvares 12,40
75 Rochele Adriane Soares 11,90
76 Patricia Campos Pereira 11,00
77 Claudia Lopes Pereira de Abreu 10,80
78 Renata Alessandra Matiano Roda 10,40
79 Thaís Cristina Medeiros 10,20
80 Joyce de Oliverira   9,20
81 Silvana Aparecida de Souza Poloniato   8,90
82 Francine Roberta Gonçalves   8,30
83 Geisa Glacielli Hipolito Gonçalves   8,00
84 Fernanda  Pastori   7,70
85 Danusa Sartorelli R Moratelli   7,20

* critério utilizado para desempate foi o tempo de serviço.

CLASSIFICAÇÃO  FINAL  DE  ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR  
SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL,  PARA REMOÇÃO 2014.

NOME DA CANDIDATA   PONTUAÇÃO
01 Mirian Regina de Souza Franco 18,00
02 Juliana Jordão Gimenes Campesi  17,60
03 Juliana Merielle  dos Santos 17,20
04 Ivania Ferrucio de Souza 16,10
05 Mariza Rodrigues Borges Cardoso  15,90
06 Fabiana Silveira Fernandes 14,70
07 Maria Luiza Andreazza Ribeiro     14,60
08 Vanessa Silva de O . Antonetti 14,40
09 Sintia Otuka Rossi 14,30
10 Juliana Brosco de Freitas Maciel 14,00
11 Janaina Fernanda Gasparoto Fusco 13,40
12 Luciana Furlan dos Santos 12,70 *
13 Michely Fernanda Mantovani da Silva 12,70   
14 Cristina Biazon  Kami Mura 10,50
15 Flavia Outeiro Pinto 10,20
16 Andreza Cristina Morais 10,00
17 Denise Neves de Freitas Silva   9,20
18 Maria Carolina Canale S.  Rodrigues   9,10
19 Vanessa Marinho Cunha Pescarollo   8,90
20 Andréa Araujo Ferreira dos Santos   8,00
21 Anaí Garcia Salla   7,60
22 Claudete Ferreira da Silva Alves de Sá   6,50  *
23 Michele Karina Delamano da Silva   6,50
24 Vania Lenharo Fassina   6,10
25 Bianca Marini Momesso   5,90  
26 Denise Aparecida Ortega Sales   5,60
27 Vanessa Bentes de Miranda   4,70
28 Nathalie Jodar de Barros Santos   4,40
29 Maria Cristina Chimenes  Galves   2,20

* critério utilizado para desempate foi o tempo de serviço.

CLASSIFICAÇÃO  PARA INGRESSO DAS ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO – PROFESSOR 
ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL EM 2014

 NOME DA CANDIDATA
61 Mariana Formente Rodrigues Mendes
63 Silvia Guimarães Paes de Almeida
64 Dewborah Miranda Alvares
66 Cristiane Martins Oliveira da Silva
69 Ana Claudia da Silva
70 Iara Benicio de Souza
71 Ana Lucia da Paula Santana
72 Dirce Sayuri Koike Costa
75 Claudia Regina de Souza Galdino
76 Débora Carina Sandoli
77 Angela Nunes da Silva
82 Danielly Aline Dionizio Paini
84 Talitha Canaver Alvares
85 Erika de Campos Rosa
86 Ana Maria Aguilhar Salles  
88 Priscila de Lima p. Costa
90 Suellen Correa
91 Jaqueline Stela Vilas Boas Sanches
92 Natache Santana da Silva
93 Bruna da Costa Scota
95 Debora Regina Fontanezzi
96 Ingrid Belanga da Silva
97 Natalia Ferreira
99 Rosa de Andrade Alves
100 Gilssara Aparecida Braite 
101 Adriana c. Cardoso de Oliveira
105 Ana Carla Boconcelo  
106 Catharina Andrade da Silva
108 Valdelice Donizete  
109 Vera Lucia Mattos dos Santos 
110 Renata Aparecida Bueno Antunes  
111 Rose Meire de Queiroz 
112 Rosangela dos Santos Oliveira
114 Roberta Morais Losilla dos Santos 
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ENSINO FUNDAMENTAL
A Secretaria Municipal da Educação por meio do Departamento de Ensino Fundamental Republica a 
Classificação Final do Concurso de Remoção 2014.

CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO DE REMOÇÃO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO – QUE TIVERAM 
SUAS SALAS SUPRIMIDAS PARA O ANO DE 2015.

NOME TOTAL DE PONTOS
1º Ana Luzia de Oliveira Costa 29,50
2º Monica Isabel Malta Francese 26,70
3º Waldinéia Terezinha José da Cunha Fimenes 20,30
4º Renata Vasconcellos Sanchez 19,10

OBS* De acordo com a Lei nº 6.217 de 28 de maio de 2012 em seu artigo 28 do Capítulo VII que dispõe 
sobre a Supressão de Classe.
* As professoras que tiveram suas classes suprimidas terão prioridade na escolha, isto é, as vagas existentes 
na Rede Municipal da Educação serão oferecidas primeiramente a elas, seguindo uma classificação por 
tempo de serviço e títulos.

CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO DE REMOÇÃO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO 

NOME TOTAL DE PONTOS
1º Maria Therezinha Machado Bonora 41,50
2º Luciane Renata Batista Zanata 33,10
3º Andréa Cristina Brosco de Freitas 32,70
4º Lorisnéia Silva Martinez 30,80
5º Fernanda Marcela Delgado Palomo 28,90
6º Silvana Maria Lozano Verdó 28,00
7º Marcelo dos Santos Carneiro 27,30
8º Fabio Schwarz Soares dos Santos 27,20
9º Cybelle Cristina Ferreira do Amaral 26,90
10º Luciane Kanako Yamada Basílio 26,70
11º Ana Lídia Gazza Medina 26,30
12º Andre Luis Cordeiro Garcia**Matrícula: 28.772 25,70
13º Priscila de Meneses Silva 25,30
14º Ghislaine Teixeira de Macêdo 25,20
15º Lenice Santos Furquim Kobata 24,80
16º Cilene Bruschi da Silva Santos* 24,10
17º Cintia Mesquita * 24,10
18º Ivanete Santos da Rocha 23,90
19º Ana Elisa Vendramini 23,80
20º Luciane de Oliveira Coelho 23,40
21º Solange Aparecida Lopes 23,10
22° André Luis Cordeiro Garcia**Matrícula: 29.590 23,00
23º Daniela Turini Mendes 22,80
24º Silvia Cristina Pirola Cerigatto 22,50
25º Jeruza Karla Garcia Giatti 22,30
26º Marta Isabel de Faria 22,10
27º Bruna Albieri Cruz 22,00
28º Luciana Oliveira de Alvarenga 21,90
29º Ana Paula Martins da Silva 21,30
30º Maria Simone Destefani Oldani 21,00
31º Erika Cristina Beu Leandro 20,80
32º Milena Aparecida Vendramini Sato* Matrícula 29.165** 20,60
33º Renata do Carmo Caetano Erasmo de Oliveira* 20,60
34º Elisete de Freitas Costa Araujo* 20,20
35º Flaviana Belgo Sant`Ana* 20,20
36º Sidnéia Aparecida Bellizotti Souza 20,00
37º Claudia Fonseca Menezes 19,70
38º Zenilda Dourados de Macedo 19,50
39º Rosana Cruz de Sousa* 19,00
40 º Milena Aparecida Vendramini Sato* Matrícula 29.487** 19,00
41º Claudia Fernanda Baravieira Gimenes Gandara 18,90
42º Priscilla Carrara Garcia 18,70
43º Miriam Emilia de Azevedo Coelho Furquim Pereira 18,10
44º Renata Alessandra Martiano Roda 17,80
45º Marcela Mara Porto da Silva 17,60
46º Deborah Carla Montanher Dadamos 17,50
47º Karina Maria Rampazzo Campos Carneiro 17,40
48º Luciana Sichiere Maximino 17,30
49º Daniela Cristina Derencio de Lima 16,60
50º Vanessa Pereira Varjão 16,30
51º Audrey Rodrigues dos Santos Dias 15,80
52º Esny Gonçalves Diniz 15,50
53º Juliana Maria Cantatore Kamimura Ferreira 14,20
54º Rosemari Rodrigues Crescione 13,40

* Critério de desempate maior tempo de exercício no cargo de lotação, do qual deseja se remover, na 
carreira do magistério municipal (item 6.5.1, contido nas disposições gerais do Edital de Concurso de 
Remoção 2014).
** Servidor possui 02 (dois) contratos.

CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO DE REMOÇÃO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO – ENQUADRADOS 
NESTA CATEGORIA APÓS LEI 5.999 DE 30/11/2010.

NOME TOTAL DE PONTOS
55º Sarah Cristina Laurentino da Silva 22,70
56º Marta dos Santos Tormena* 20,70
57º Claudia de Oliveira Lazari* 20,70
58º Juliana Henrique Silvério Bernardo 20,40
59º Elaine Cristina Albertini da Silva Leite 20,30
60º Elaine Gulinelli de Moraes* 20,10
61º Lorena Christina de Anchieta Garcia* 20,10

62º Gabriela Bijos Lima Onorato 19,00
63º Deize Gulinelli de Moraes 19,80
64º Natacha Paola Crusco 19,60
65º Ediléia Fátima da Silva Peluzzo 18,90
66º Fernanda Aline Colénzio Levorato 18,80
67º Lucilene Aguiar de Castro 18,70
68º Letícia Borin Ferreira 18,50
69º Vislene Regina de Oliveira* 18,10
70º Heloisa Vasques Azevedo dos Santos Martinho* 18,10
71º Valneide Buss Alves 17,80
72º Bárbara Rodrigues Takatama 17,70
73º Luciana Pavan Ribeiro dos Santos Batista* 17,60
74º Maria Rosineire Cruz Favaretto* 17,60
75º Sueli Gomes da Costa 17,40
76º Natália Gavaldão 17,20
77º Edileide Ferreira de Lima 17,10
78º Kéthlen Dayane Rodrigues Tereciani 17,00
79º Larissa Lincoln Monteiro de Oliveira 16,70
80º Célia da Silva Schreiber Palma 16,60
81º Janaina Fernanda Gasparoto Fusco 16,50
82º Eliana Regina de Andrade 16,20
83º Josiane Faxina 16,10
84º Francini Barbosa Crepaldi de Souza 15,80
85º Natália Maria Prestes Santos 15,70
86º Maria Luiza Andreazza de Oliveira 15,50
87º Tatiana Garcia Alves 15,40
88º Paula Michelle Paini da Costa* 15,10
89º Sandra de Abreu Sampaio Moura Von Glehn* 15,10
90º Vanessa Marcuci 15,00
91º Ednilson André de Moraes Peres* 14,80
92º Denise Aparecida Ciafrei Dadamos* 14,80
93º Samanta dos Santos Arruda Ferreira * 
Matricula: 29.213** 14,70
94º Gislaine de Oliveira Rocha* 14,70
95º Maria Cristina Hortelan da Silva* 14,70
96º Sandra Regina Sobreira Garcia 14,00
97º Simone Andrade Dário* 13,80
98º Rita de Cassia Veronezi Sasso Camargo* 13,80
99º Alessandra Venancio Zulian 13,50
100º Suzi da Silva 13,40
101º Cristianini Janaina Ferreira dos Santos 13,30
102º Ana Cecília da Silva Bittencourt 12,80
103º Marília Barreto do Amaral Camargo - Matrícula 28.645 ** 12,70
104º Karina Bortolotti 12,40
105º Solange Aparecida da Silva Freitas 11,80
106º Daniela Duarte Zuliani* 11,70
107º Getulio Amâncio* 11,70
108º Samanta dos Santos Arruda Ferreira* Matrícula: 30.269** 11,70
109º Fernanda Aline Bergamo Baio 11,60
110º Jully Cristina Freitas de Mello* 11,40
111º Sorânia Moreno Lopes* 11,40
112º Eliane Inês Fuzetti Elorza 10,80
113º Rosana Faria Prestes Matos Redondo* 10,60
114º Lilian Mara Campos Carvalho* 10,60
115º Iara Cristina da Costa 10,40
116º Fernanda Raquel Capossi 10,30
117º Marília Barreto do Amaral – Matrícula 29.495** 9,90
118º Melissa Juliana Madureira Silva 9,10
119º Luciane Rodrigues da Costa 7,50
120º Talitha Cannever Alvares 6,80

* Critério de desempate maior tempo de exercício no cargo de lotação, do qual deseja se remover, na 
carreira do magistério municipal (item 6.5.1, contido nas disposições gerais do edital de concurso de 
remoção 2014).
** Servidor possui 02 (dois) contratos.

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO DE REMOÇÃO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 1º AO 5º 
ANO 

NOME TOTAL DE PONTOS
1º Maria Osvalda de Castro Feitosa Cristovam 17,80
2º Juliana de Lima Conrado 14,50
3º Simone Andrade Dario 10,40
4º Gilse Maria Duarte Rodrigues 6,00
5ºJanaina Pimentel de Melo 5,20

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO DE REMOÇÃO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO 
– INGRESSANTES DE 2014
OBS* CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 31/2011 – PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 
BAURU NO DIA 03/05/2011.

Class do 
Concurso NOME

32º Emilene de Fátima Oliveira Martins Raduan 
34º Patrícia Ghiraldelli Santos Lima
35º Maria dos Anjos Ribeiro Rodrigues
36º Elizangela Jacobini Lopes

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO DE REMOÇÃO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO 
– INGRESSANTES DE 2014
OBS* CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 64/2011 – PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 
BAURU NO DIA 01/10/2011.
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Class do 
Concurso NOME

01º Luciana Cordeiro Garcia Martins
03º Rosana Maria Alvares 
04º Jaqueline Stela Vilas Boas Sanches
05º Darzi Luiz Gapello

CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO DE REMOÇÃO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO

GEOGRAFIA
NOME TOTAL DE PONTOS

1º Tânia Maria Venturin Sgorlon 14,90
2º Alexandre Junqueira Prado Gasparotti Nunes 13,70

HISTÓRIA
NOME TOTAL DE PONTOS

1ºJesuína Santos Carrilho Lucon 36,30
LINGUA PORTUGUESA

NOME TOTAL DE PONTOS
1º Rozana Cleis Rodrigues 18.10
OBS* De acordo com a Lei nº 6.217 de 28 de maio de 2012 em seu artigo 28 do Capítulo VII que dispõe 
sobre a Supressão de Classe.
* As professoras que tiveram suas classes suprimidas terão prioridade na escolha, isto é, as vagas existentes 
na Rede Municipal da Educação serão oferecidas primeiramente a elas, seguindo uma classificação por 
tempo de serviço e títulos.

LINGUA PORTUGUESA
NOME TOTAL DE PONTOS

1º Marisa Soares de Oliveira 25,40
2º Luiz Antonio Galvão de França 22,40

ARTE
NOME TOTAL DE PONTOS

1º Denise Márcia Maluley Vallim Weiser 15,40
2º Rochelle Fonte Mazetto 15,20

EDUCAÇÃO FÍSICA
NOME TOTAL DE PONTOS

1º Aguida Maria da Silva Gomes 13,00
INGLÊS

NOME TOTAL DE PONTOS
1º Márcia Pacheco de Carvalho Frias 8,80

MATEMÁTICA
NOME TOTAL DE PONTOS

1º Suzana Maria Pereira dos Santos 36,50

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO DE REMOÇÃO DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 6º AO 
9º ANO.
OBS* SERÁ DIVULGADA EM DATA OPORTUNA, TENDO EM VISTA SUA REALIZAÇÃO 
SOMENTE APÓS O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS DOS PROFESSORES ESPECIALISTAS 
NAS UNIDADES ESCOLARES.
CONFORME PUBLICADO DO DIÁRIO OFICIAL DE BAURU NOS DIAS 26/08, 28/08 e 30/08/2014 
- PAGINA 08.

CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO DE REMOÇÃO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA- JOVENS E ADULTOS.

NOME TOTAL DE PONTOS
1º Roberta Maria Siqueira Cirne                                                                                                                37,70
2° Dulcineia Carvalho França de Almeida 25,20
3º Rosangela Cristina Nunes Pereira 24,10
4º Adriana Yara Dantas C. Minozzi                                                23,00
5º Josilaine Aparecida Alcantara Parejo                                                   20,00
6º Lucia Coelho Negrini                                                                                 16,60
7º Luciana Cristina Dias                                                                      0,0

CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS DO CONCURSO DE REMOÇÃO DA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – 
ESPECIAL 

NOME TOTAL DE PONTOS
1º Ana Paula Alves dos Santos 33,20
2º Luciana Vecchi de Oliveira Camargo 29,60
3º Renata Rodrigues Costa 24,90
4º Narci Alves dos Santos 23,00
5º Beatriz Alencar Brasil da Rua 22,50
6º Valdirene C. de Oliveira Dorse0 20,30
7º Maria O. de C. Feitosa Cristovam 19,90
8º Lorinisa KanaaK da Costa 19,40
9º Carla Alves 18,16
10º Lucilia Nunes Nascimento 16,26
11º Adriana Ortega Pereira 16,20
12º Ana Flávia Aparecida Galdino Massoni 14,14

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO DE REMOÇÃO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO EDUCAÇÃO BÁSICA – ESPECIAL 

NOME TOTAL DE PONTOS
1º Rubia Carla Donda da Silva 14,20

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO DE REMOÇÃO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO EM EDUCAÇÃO BÁSICA – ESPECIAL INGRESSANTES 
2014 - REFERENTE AO CONCURSO 2011

Class do 
Concurso NOME

11º Ednéia Terezinha de Jesus
12º Solange dos Santos Mesquita
13º Fernanda Zanini
16º Marilsa Peixoto Duarte Escaquete
18º Priscila de Lima P. Costa

*As vagas que surgirem até 04/12/2014 serão oferecidas no ato da remoção.
RETIFICAÇÃO:
A Divisão de Educação Especial informa a alteração da data de publicação das vagas iniciais, informadas 
no D.O.B. nos dias 26/08, 28/08 e 30/08/2014, onde sê lê 02/12, leia-se 11/11, 13/11 e 18/11/2014.

A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO 
FUNDAMENTAL PUBLICA

RELAÇÃO DE VAGAS PARA REMOÇÃO.

CARGOS VAGOS PARA REMOÇÃO DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO

EMEFs MANHÃ TARDE HORÁRIO ATP
ALZIRA CARDOSO 01(S)

01(R)
01(S)
01(R)

Quarta das 17h45 às 20h45

CLAUDETE DA SILVA VECCHI 01(S)
01(R)

01(L)
02(S)
01(R)

Terça das 17h15 às 20h15

CÔNEGO ANIBAL DIFRÂNCIA 01(R) 03(S) Terça e Quinta das 17h15 às 18h45

DIRCE B. GUEDES DE AZEVEDO 02(S)
01(R)

04(S)
01(R)

Terça das 17h15 às 20h15

ETELVINO RODRIGUES 
MADUREIRA

03(S)
01(R) 01(R)

Quinta das 17h45 às 20h45

GERALDO ARONE 01(S)
01(R)

03(S)
01(R)

Quinta das 17h45 às 20h45

IVAN ENGLER DE ALMEIDA 01(S)
01(R) 02(S)

*1º ao 5º ano – Quinta das 17h30 
às 20h30

*6º ao 9º ano – Quinta das 18h 
às 21h

JOSÉ FRANCISCO JUNIOR 01(S)
01(R)

01(L)
01(S)
01(R)

Terça das 17h35 às 20h35

JOSÉ ROMÃO 04(S)
01(R) 01(R)

Quinta das 17h30 às 20h30

LOURDES DE OLIVEIRA 
COLNAGHI

02(S)
01(R)

03(S)
01(R)

Segunda das 17h30 às 20h30

MARIA CHAPARRO COSTA 01(S)
01(R)

02(S)
01(R)

Terça das 17h35 às 20h35

NACILDA DE CAMPOS 01(R) 02(S) Quinta das 17h15 às 20h15

NER - LYDIA A. NAVA CURY 01(R) 01(L)
02(S)

*1º ao 5º ano Quinta das 17h20 às 
20h20

*6º ao 9º ano Quinta das 18h às 
21h

SANTA MARIA 01(R) 02(S) Quinta das 17h10 às 20h10

THEREZA TARZIA
02(S)
01(R)

01(L)
04(S)
01(R)

Terça das 17h45 às 20h45

WALDOMIRO FANTINI 01(S)
01(R)

01(L)
01(R)

Quarta das 17h15 às 20h15

TOTAL 00(L) 05(L)
20(S) 31(S)
16(R) 11(R)

Legenda: L = Classe Livre S = Classe para Substituição R= Reforço
* 03 Vagas em Substituição ao Professor Coordenador – Pedagógico, aguardando eleição para definição de 
período. ( EMEF Claudete Vecchi e EMEF José Francisco Júnior – Zé do Skinão.)

CARGOS VAGOS PARA REMOÇÃO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO

HISTÓRIA
CÔNEGO ANIBAL DIFRÂNCIA 20 aulas Terça e Quinta das 17h15 às 18h45
NACILDA DE CAMPOS 16* aulas Quinta das 17h15 às 20h15
CÔNEGO ANIBAL DIFRÂNCIA 08* aulas Terça e Quinta das 17h15 às 18h45

NER - LYDIA A. NAVA CURY 12*
aulas Quinta das 18h às 21h

*Para fins de remoção de sede, a jornada do Especialista em Educação – Prof. de Educação Básica 
Fundamental – 6º ao 9º ano, deverá ser composta por 20 aulas  semanais, ficando como sede a U.E. com 
maior número de aulas.

GEOGRAFIA

IVAN ENGLER DE ALMEIDA 12* aulas Quinta das 18h às 21h
NER - LYDIA A. NAVA CURY 12* aulas Quinta das 18h às 21h
CÔNEGO ANIBAL DIFRÂNCIA 08* aulas Terça e Quinta das 17h15 às 18h45

*Para fins de remoção de sede, a jornada do Especialista em Educação – Prof. de Educação Básica 
Fundamental – 6º ao 9º ano, deverá ser composta por 20 aulas  semanais, ficando como sede a U.E. com 
maior número de aulas.
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PORTUGUÊS
IVAN ENGLER DE ALMEIDA 06* aulas Quinta das 18h às 21h
NER – LYDIA A. NAVA CURY 06*aulas Quinta das 18h às 21h
CÔNEGO ANIBAL DIFRÂNCIA 24* aulas Terça e Quinta das 17h15 às 18h45
CÔNEGO ANIBAL DIFRÂNCIA 12* aulas Terça e Quinta das 17h15 às 18h45
NACILDA DE CAMPOS 06* aulas Quinta das 17h15 às 20h15
SANTA MARIA 12*aulas Quinta das 17h10 às 20h10

*Para fins de remoção de sede, a jornada do Especialista em Educação – Prof. de Educação Básica 
Fundamental – 6º ao 9º ano, deverá ser composta por 24 aulas  semanais, ficando como sede a U.E. com 
maior número de aulas.

CIÊNCIAS
SANTA MARIA 12*aulas Quinta das 17h10 às 20h10

*Para fins de remoção de sede, a jornada do Especialista em Educação – Prof. de Educação Básica 
Fundamental – 6º ao 9º ano, deverá ser composta por 20 aulas  semanais, ficando como sede a U.E. com 
maior número de aulas

MATEMÁTICA
NER – LYDIA A. NAVA CURY 24*aulas Quinta das 18h às 21h
NACILDA DE CAMPOS 06* aulas Quinta das 17h15 às 20h15

*Para fins de remoção de sede, a jornada do Especialista em Educação – Prof. de Educação Básica 
Fundamental – 6º ao 9º ano, deverá ser composta por 24 aulas  semanais, ficando como sede a U.E. com 
maior número de aulas.

ARTE
ALZIRA CARDOSO 08*Aulas Quarta das 17h45 às 20h45
CLAUDETE DA SILVA VECCHI 06*Aulas Terça das 17h15 às 20h15
CÔNEGO ANIBAL DIFRÂNCIA 08*Aulas Terça e Quinta das 17h15 às 18h45
GERALDO ARONE 07*aulas Quinta das 17h45 às 20h45
JOSÉ FRANCISCO JUNIOR 18*aulas Terça das 17h35 às 20h35
JOSÉ ROMÃO 07*aulas Quinta das 17h30 às 20h30
LOURDES DE OLIVEIRA COLNAGHI 15*aulas Segunda das 17h30 às 20h30
MARIA CHAPARRO COSTA 20*aulas Terça das 17h35 às 20h35
MARIA CHAPARRO COSTA 07*aulas Terça das 17h35 às 20h35
NER - LYDIA A. NAVA CURY 18*aulas 1º ao 5º ano Quinta das 17h20 às 20h20

*6º ao 9º ano Quinta das 18h às 21h
THEREZA TARZIA 04*aulas Terça das 17h45 às 20h45
WALDOMIRO FANTINI 10*aulas Quarta das 17h15 às 20h15

*Para fins de remoção de sede, a jornada do Especialista em Educação – Prof. de Educação Básica 
Fundamental – 6º ao 9º ano, deverá ser composta por 20 aulas  semanais, ficando como sede a U.E. com 
maior número de aulas.

EDUCAÇÃO FÍSICA
CLAUDETE DA SILVA VECCHI 09*Aulas Terça das 17h15 às 20h15
CÔNEGO ANIBAL DIFRÂNCIA 12*Aulas Terça e Quinta das 17h15 às 18h45
DIRCE B. GUEDES DE AZEVEDO 06*aulas Terça das 17h15 às 20h15
ETELVINO RODRIGUES MADUREIRA 06*aulas Quinta das 17h45 às 20h45
GERALDO ARONE 09*aulas Quinta das 17h45 às 20h45
JOSÉ FRANCISCO JUNIOR 05*aulas Terça das 17h35 às 20h35
JOSÉ ROMÃO 11*aulas Quinta das 17h30 às 20h30
LOURDES DE OLIVEIRA COLNAGHI 02*aulas Segunda das 17h30 às 20h30
NACILDA DE CAMPOS 12*aulas Quinta das 17h15 às 20h15
NER - LYDIA A. NAVA CURY 10*aulas 1º ao 5º ano Quinta das 17h20 às 20h20

*6º ao 9º ano Quinta das 18h às 21h
SANTA MARIA 20*aulas Quinta das 17h10 às 20h10
THEREZA TARZIA 08*aulas Terça das 17h45 às 20h45

*Para fins de remoção de sede, a jornada do Especialista em Educação – Prof. de Educação Básica 
Fundamental – 6º ao 9º ano, deverá ser composta por 20 aulas  semanais, ficando como sede a U.E. com 
maior número de aulas.

INGLÊS
CÔNEGO ANIBAL DIFRÂNCIA 04*Aulas Terça e Quinta das 17h15 às 18h45
DIRCE B. GUEDES DE AZEVEDO 14*Aulas Terça das 17h15 às 20h15
ETELVINO RODRIGUES MADUREIRA 14*aulas Quinta das 17h45 às 20h45

IVAN ENGLER DE ALMEIDA 04*aulas
*1º ao 5º ano – Quinta das 17h30 às 

20h30
*6º ao 9º ano – Quinta das 18h às 21h

NACILDA DE CAMPOS 06*aulas Quinta das 17h15 às 20h15
NER - LYDIA A. NAVA CURY 04*aulas 1º ao 5º ano Quinta das 17h20 às 20h20

*6º ao 9º ano Quinta das 18h às 21h
LOURDES DE OLIVEIRA COLNAGHI 13*aulas Segunda das 17h30 às 20h30
GERALDO ARONE 16*aulas Quinta das 17h45 às 20h45

WALDOMIRO FANTINI 12*aulas Quarta das 17h15 às 20h15
*Para fins de remoção de sede, a jornada do Especialista em Educação – Prof. de Educação Básica 
Fundamental – 6º ao 9º ano, deverá ser composta por 20 aulas  semanais, ficando como sede a U.E. com 
maior número de aulas.

CARGOS VAGOS PARA REMOÇÃO DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – 
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO

EMEFs MANHÃ TARDE
ALZIRA CARDOSO 00 00
CLAUDETE DA SILVA VECCHI 00 01
CÔNEGO ANIBAL DIFRÂNCIA 00 02
DIRCE B. GUEDES DE AZEVEDO 00 01
ETELVINO RODRIGUES MADUREIRA 00 00
GERALDO ARONE 00 01

IVAN ENGLER DE ALMEIDA 00 00
JOSÉ FRANCISCO JUNIOR 00 00
JOSÉ ROMÃO 00 00
LOURDES DE OLIVEIRA COLNAGHI 00 00
MARIA CHAPARRO COSTA 00 01
NACILDA DE CAMPOS 00 01
NER - LYDIA ALEXANDRINA NAVA CURY 00 00
SANTA MARIA 00 01
THEREZA TARZIA 00 00
WALDOMIRO FANTINI 00 00

TOTAL 00 08

* As vagas, aos Especialistas em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – 6º ao 9º 
ano, serão oferecidas após o processo de atribuição de aulas.

Secretaria de Esportes e Lazer
Roger Barude Camargo 

Secretário

CONTRATO Nº 7.527/14 - PROCESSO Nº 27.767/14 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
BAURU - CONTRATADA: GIL SPORTS LTDA - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos 
de sua proposta anexada ao Processo Administrativo nº. 27.767/2.014, a fornecer ao CONTRATANTE, 
LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) ÁREAS DE TATAMES, PARA A REALIZAÇÃO DAS COMPETIÇÕES 
DE TAEKWONDO, JUDÔ E KARATÊ NOS JOGOS ABERTOS DE BAURU 2.014. OS TATAMES 
FICARÃO A DISPOSIÇÃO DO COMITÊ ORGANIZADOR PELO PERÍODO DE 17 A 29/11/2.014. 
Conforme descrição no Anexo I do Edital 405/2.014 .– PRAZO: 03 meses – VALOR TOTAL: 
R$ 35.699,98– MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/12 – PROPONENTES: 01 - 
ASSINATURA: 15/10/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

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

Secretaria de 
Economia e Finanças 

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário

Diretora: Ana Raquel Fernandes

NOTIFICAÇÃO 42/2014
Em cumprimento ao Art.2º da Lei Federal nº 9.452 de 20/03/97, ficam notificados todos os partidos políticos, 
os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, o recebimento dos 
recursos federais, abaixo discriminados.

28/10/2014 ISS SIMPLES 24.056,37
28/10/2014 FUNDEB 1.795.951,93
28/10/2014 IPI 20.670,27
30/10/2014 FPM 736.777,19
30/10/2014 FUNDEB 106.320,17
30/10/2014 ITR 952,23

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: ANA RAQUEL FERNANDES

PROC FORNECEDOR DOCUMENTO   VALOR  
58721/13 ANDREA FRANCESCHETTI MONTEIRO 6  R$            1.317,50 
38252/14 ASSOCIAÇÃO WISE MADNESS 20  R$            2.000,00 
30034/13 BIOSANI IND COM PROD MED ODONTC 11542  R$          37.378,00 
30034/13 BIOSANI IND COM PROD MED ODONTC 11566  R$            4.845,00 
5456/14 CARDOSO & CARDOSO COM FRUTAS 2167  R$            7.256,40 
4544/14 CECAM - CONS CON.CONTAB.ADMIN.MUN 45710  R$          13.192,21 
5469/14 CIMED IND MEDICAMENTOS LTDA 19079  R$            5.487,00 
20007/14 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP. 4358  R$            1.431,13 
20007/14 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP. 4357  R$            2.253,98 
20007/14 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP. 4355  R$            5.863,00 
20007/14 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP. 4356  R$               442,00 
30528/11 CONS INT.PROM.SOC REG.BAURU-CIPS SETEMBRO  R$          37.192,96 
36304/13 DUPATRI HOSP COM IMP EXPORT LTDA 392730  R$            6.349,64 
21144/13 ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA 27745  R$          24.000,00 
59778/14 EMIL SHAYEB NETO VALETES-EPP 3  R$            8.000,00 
4864/14 EVERTON MASSUCATE - ME 2035  R$          16.896,00 

58430/13 EXTINORPI EXTINT NORTE PIONEIRO 
LTDA 8829  R$            3.886,00 

18404/13 GOGLIANO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 177  R$               883,34 
24623/13 GRAMACON COM. GRAMAS MAT. CONST. 636  R$          30.306,87 
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25000/11 H AIDAR PAV E OBRAS LTDA 520  R$        371.763,15 
64887/11 IMPRENSA OF ESTADO S/A - IMESP 817506, 81926  R$            1.548,79 
64887/11 IMPRENSA OF ESTADO S/A - IMESP 816447  R$               737,52 
31212/14 IND COM PROD LIMPEZA MACATUBA 4852  R$               757,25 
31212/14 IND COM PROD LIMPEZA MACATUBA 4853  R$               706,25 
37673/13 IND COM PROD LIMPEZA MACATUBA 4854  R$               127,50 
29393/14 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 53584  R$               173,16 
29393/14 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 53660  R$            3.240,90 
36304/13 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 53593  R$               667,50 
57634/13 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 53583  R$            2.996,70 
36304/13 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 53527  R$            4.083,20 
36304/13 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 53577  R$          27.643,80 
23007/14 IPIRANGA PROD PETROLEO S/A 151006  R$          45.574,00 
23007/14 IPIRANGA PROD PETROLEO S/A 151322  R$          36.496,00 
4867/14 JBS S/A 278454, 278453  R$               716,69 
46063/13 KALUANA COM. MAT. ESC PAP EIRELI 1324  R$               105,60 

720/11 L B R ENG E CONSULTORIA LTDA 9396  R$          26.481,16 
50587/13 L.Z.P. RODRIGUES & CIA IND COM ALIM 3442  R$               178,00 
50587/13 L.Z.P. RODRIGUES & CIA IND COM ALIM 3443  R$               178,00 
50587/13 L.Z.P. RODRIGUES & CIA IND COM ALIM 3444  R$               178,00 
54728/13 LABORATORIO PROTESE VIEIRA LTDA 375  R$            5.556,59 
7411/14 MARTINI COM IMPORTACAO LTDA 31179  R$               639,22 

28610/14 NUTRICIONALE COM ALIMENTOS LTDA 186010  R$               625,00 
12585/13 OSIRIS DE AZEVEDO E SOUZA NEGRÃO 13920  R$               510,16 
4859/14 PÃES 5 ESTRELAS DE MARILIA LTDA 1516,1517,1521,

132,1533  R$               169,80 
4859/14 PÃES 5 ESTRELAS DE MARILIA LTDA 1522  R$                 33,96 
4859/14 PÃES 5 ESTRELAS DE MARILIA LTDA 1518,1523  R$               135,84 
5469/14 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA 317761  R$                 39,20 
53477/13 RAFAEL NORI ME 6406  R$            8.350,00 
8155/13 REAL DIST ARTIGOS INFORMÁTICA 16162  R$          10.350,00 
8155/13 REAL DIST ARTIGOS INFORMÁTICA 16160  R$            5.175,00 
8155/13 REAL DIST ARTIGOS INFORMÁTICA 16501  R$            2.587,50 
40081/13 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 75006  R$          23.600,00 
37667/13 S Y YUHARA ME 3894  R$               510,00 
37673/13 S Y YUHARA ME 3895  R$               257,90 
31212/14 SANTEC FAB COM PROD LIMPEZA LTDA 1746  R$               413,00 
31212/14 SANTEC FAB COM PROD LIMPEZA LTDA 1769  R$               197,00 
31212/14 SANTEC FAB COM PROD LIMPEZA LTDA 1747  R$               623,00 
12271/13 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA 11493  R$               153,65 
27902/14 SISTEL COM SERV ELETRO-ELET LTDA 577  R$            2.686,90 
27902/14 SISTEL COM SERV ELETRO-ELET LTDA 579  R$            1.175,72 
27902/14 SISTEL COM SERV ELETRO-ELET LTDA 578  R$               537,37 
39488/13 SP LOCACAO DE GERADORES LTDA ME 165  R$            1.375,00 
31212/14 SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA - EPP 4526  R$            3.652,62 
31212/14 TERRÃO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA 40999  R$            1.164,00 
31212/14 TERRÃO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA 41000  R$          12.416,00 
36304/13 TRM COM MEDICAMENTOS LTDA 15021  R$               430,40 
30034/13 TRM COM MEDICAMENTOS LTDA 14828  R$            4.954,97 

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Valcirlei Gonçalves da Silva

Secretário
Avenida Alfredo Maia, 1-10 – Vila Falcão – Fone:- 3239-2766 e 3234-6849

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.

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES:
PORTARIA Nº 071/2014

Valcirlei Gonçalves da Silva, Secretário Municipal do Meio Ambiente, fazendo uso das suas atribuições legais 
conforme Decreto nº 4705/86, RESOLVE:
DESIGNAR: A partir de 30/10/2014, portaria nº 071/2014, designa o servidor MARCOS CÉSAR DOS SANTOS 
GOMES, RG nº 24.760.667-4, matrícula nº 31.014, para exercer a função de confiança de CHEFE DA SEÇÃO DE 
RESERVA ECOLÓGICA, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conforme protocolo/e-doc nº 64.719/2014. 
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 funções essenciais do cargo efetivo de GUARDA-PARQUE:
- Participar de operações especiais (blitz).
- Atender situações de emergência.
- Informar ao superior hierárquico e/ou Órgão competente a presença de infratores nos locais fiscalizados.
- Averiguar denúncias e irregularidades.
- Fiscalizar, monitorar e patrulhar área pré-estabelecida, seu cercamento e/ou delimitação, de forma motorizada ou 
não, em torres de vigilância e monitoramento ou em solo.
- Prevenir e impedir atos ou ações que coloquem em risco a integridade de áreas pré-estabelecidas, da fauna e flora.
- Fiscalizar e acompanhar atividades de pesquisas e recuperação ambiental.
- Prevenir e combater incêndios florestais.

VALCIRLEI GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO: 56054/2014
INTERESSADO: Juliano Aparecido Garcia
ENDEREÇO: Rua Colômbia, nº 3-04, Terra Branca
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Espatódea localizada na lateral do imóvel (Rua Chiyo Otake)
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 53065/2014
INTERESSADO: Condomínio do Edifício Residencial Ilha Bela
ENDEREÇO: Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 6-60, Jardim Paulista
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Flamboyant localizado à esquerda do imóvel (1ª árvore à esquerda do imóvel)
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 55072/2014
INTERESSADO: Alcides Florêncio
ENDEREÇO: Rua Nelson Mortari, nº 9-78, Jardim Ouro Verde
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Ficus localizada na lateral do imóvel (Rua Armínio Cândido do Carmo)
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROCESSO: 53872/2014
INTERESSADO: Napoleão Fontanari Neto
ENDEREÇO: Rua Martins Fontes, nº 3-65, Independência
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Monguba localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Poda de limpeza executada pela Secretaria
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

RECURSOS DEFERIDOS DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

Processo: 12794/2014 – Auto de Infração nº 022-B
Interessado: Sylvia Silveira de Cardoso Lima

Processo: 59608/2014 – Auto de Infração nº 308-B
Interessado: Telma Cristina Prado

Secretaria dos 
Negócios Jurídicos

Maurício Pontes Porto
Secretário

DECISÃO
Pelos motivos constantes nos autos do processo administrativo nº 21.141/13, nos termos do que preceitua 
o §4º do art. 109, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, DECIDO DAR PROVIMENTO 
PARCIAL ao recurso interposto pela empresa D.B.M. GOMES – ME, mantendo-se a aplicação da 
penalidade de multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, no total de 05 (cinco) dias, porém revendo o 
valor da multa, passa a ter o valor total de R$ 3.598,28 (três mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e 
oito centavos), pelo inadimplemento da Ata de Registro de Preços nº 149/13.
Oficie-se a Recorrente da presente decisão.
Bauru, 28 de outubro de 2.014.

DR. MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
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Secretaria de Obras
Sidnei Rodrigues

Secretário
PORTARIA S.O Nº 016/14

Sidnei Rodrigues, Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE
Com base no decreto nº 10088 de 20 de Setembro de 2.005, AUTORIZAR os servidores abaixo 
relacionados a dirigir a Viaturas Oficial no atendimento dos serviços da Secretaria Municipal de Obras, por 
um período de 06 (seis) meses com todas as responsabilidades cabíveis ,quando da insuficiência, aferida no 
momento da utilização, dos servidores ocupantes de cargo de motoristas.
Nome Matricula CNH Categoria
Evandro da Silva Pinto 23.175 00644020926 B
José Rodrigo de Oliveira 29.948 02161066830 B
Leandro Garcia Ferreira 30.344 01163117652 AD
Luiz Eduardo Aparecido Camargo 29.937 02078929819 AB
Nelson Albertini 12.786 01807818515 D

REGISTRE-SE E CUMPRE-SE
Bauru, SP, 3 de Novembro de 2014.

SIDNEI RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Secretaria de Planejamento
Paulo Roberto Ferrari

Secretário
DIVISÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS

RELAÇÃO DE PROCESSOS LIBERADOS NO PERÍODO DE 01/10/14 A 31/10/14 
APROVAÇÃO/HABITE-SE/OUTROS

PROCESSO INTERESSADO
35935/2014 FATIMA APARECIDA PAVAN
37616/2014 DRIELLI APARECIDA ALMEIDA
46393/2014 JOSÉ ERNESTO CARDIA
36913/2014 MARCOS ANTONIO DOS ANJOS
22823/2014 PEDRO MOREIRA REIS
69429/2013 PAULO ROBERTO BRESSAN
52273/2014 RONALDO RODRIGUES GATO 
13618/2014 VALDECI ANTONIO CARDOSO 
11355/2011 LUCIO VALLIN DA COSTA FILHO
03666/2013 LUDMILA EMILLY MENEZES
42488/2013 EDSON MICHELINI
04674/2014 ADRIANO FRANCISCO ZANNI DE ANDRADE
73352/2013 HERMES RICARDO DIAS NETO
70395/2013 JOSEANA APARECIDA RIBAS
58072/2013 MARVIO SILVA RICCI
40074/2014 CAROLINE MARINS MESSIAS
66980/2013 EDILSON GOMES DE MORAES
71845/2013 CARLOS DE SOUZA BARBOSA
41405/2014 DIEGO ANTUNES DE SOUZA
47414/2014 JOÃO RICARDO CHAVES
48243/2014 PAULO CESAR CASANOVA DUTRA
45353/2014 LUCAS FRASSON MARCHANT
42125/2014 KLEBER RIBEIRO LEITE
45453/2014 MARLENE COSTA
48943/2014 MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME
49724/2014 MARIA APARECIDA DA SILVA
46956/2014 JOÃO PAULO MALDONATO BERNARDO
43387/2014 RUBENS BELÍSSIMO 
07245/2014 JOÃO PARREIRA DE MIRANDA
66996/2013 JANIELE DANTAS MOURA
41943/2014 DARCY DELASTRA
39190/2014 NIVALDO GONÇALVES
44813/2014 ELISVAN FERREIRA DOS SANTOS
46173/2014 ROSELAINE MOREIRA CORREIA 
42295/2014 ROGERIO DE PAULA LIMA
48045/2014 LUCAS CAMPOS BARBOSA
47931/2014 CARLOS ALBERTO DA SILVA
45273/2014 JURANDYR APARECIDO PALUDETTO
21671/2014 VERA LUCIA VIEIRA 
44580/2008 VALERIA PRADO PEREIRA 
53679/2014 JASON CESAR BREGA
20226/2014 JUVENAL BUENO DE CAMARGO
33404/2014 ADRIANO DE SOUZA COSTA
36867/2014 IRINEU BICARATO
40637/2014 MAURICIO ASTORGA JUNIOR
36932/2014 MEGA COMERCIO DE METAIS

40000/2014 OTACIRZO MARQUES DE SOUZA
48192/2013 SILVANA PEREIRA DA SILVA
00597/2014 WILLIAN DIAS BARBOSA
55219/2014 EAR BRUMATI
73701/2013 MARIA FERNANDA OBERG
17894/2014 LILIAN CRISTINA MIRANDA
16202/2014 RUBENS DE SÁ MENEZES
35370/2014 MARIA JOSÉ PAQUINI FARIAS
30460/2014 FERNANDO CESAR SILVA
41047/2014 IRENE DIAS FRANCO RODRIGUES
30465/2003 JOSÉ PORFIRIO SOBRINHO
05645/1984 MARCOS KAUFFMANN
22616/2014 JITZ EMPREENDIMENTOS LTDA
66996/2013 JANIELE DANTAS MOURA
56639/2014 RONALDO RODRIGUES GATO
28582/2013 SONIA APARECIDA SIMÕES
41085/2014 Z – INCORPORAÇÕES
33259/1995 JOSÉ GUERSI
46277/2014 LEANDRO TUNES PEREIRA 
53686/2014 SILENE PEREIRA BATISTA FERMINIANO 
40289/2014 FRANZ EDER APARECIDO DA SILVA
49105/2014 DANILO LOPES MISQUIATTI 
42843/2014 ELISEU BERTINOTTI
25421/2014 THIAGO BIANCHINI
38523/2014 ROBERTO DE ALVARENGA
55559/2014 EDMAR ROBERTO BIAZETTO 
34839/2013 MOSES MUYAL
06249/2013 HELIO ROBERTO MISQUIATTI
02355/2014 IRENE PINHEIRO
47828/2008 FABIANO LEON DE OLIVEIRA 
09531/2013 ROBSON DE LUCAS
49094/2012 MARIA INES TICIANELLI
15327/2014 GUILHERME GODINO
49588/2011 RENATA SILVA
11422/2014 WAGNER DE CAMPOS
34957/2014 EMERSON EDUARDO SOARES
32099/2014 VANISA DE FATIMA MARTINS
44521/2014 Z-INCORPORAÇÕES
40811/2014 LOURDES DE SOUZA MANFRINATO
33722/2014 DECIO FIGUEIREDO JUNIOR
51278/2014 AGNALDO URBANO DA SILVA
40961/2014 DAVI APARECIDO DE SOUZA LOPES
42849/2014 ELISEU BERTINOTTI
28869/2014 EDNA BOLOGNA DE SOUZA ARANHA
47465/2014 LUCIANO ALVES DE MELLO
53006/2014 VLADIMIR BREGA FILHO
45942/2014 JOÃO VICTOR MARIN MARIANO
34553/2014 FLAVIA TEIXEIRA GOMES REIS
49461/2014 THEREZINHA FERNANDES DA ROCHA
42983/2014 NELSON DOMINGUES
42163/2014 FAUSTO BIANCHINI
74070/2013 GILMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
53615/2014 ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA
09733/2014 SEBASTIÃO MANOEL DE SOUZA
53612/2014 GILBERTO COLARES DOS SANTOS
38497/2014 ELIANA BASTAZINI
45145/2014 JANAINA FERNANDES QUEIROZ
40484/2014 FABIO ALEXANDRE JACOB
47632/2014 ELAINE CRISTINA CORREA DE SOUZA
45742/2014 LUZIA VIEIRA DE MELO
41971/2014 MONICA ZAMONARO VITORIO
45662/2014 ORLANDO ZEQUIM
43082/2014 ANTONIO HIDALGO
43568/2014 JOSE DE OLIVEIRA ROSAS
45142/2014 JANETE APARECIDA CARVALHO
45389/2014 CAROLINA MARINS MESSIAS
44280/2014 ANA PAULA DAS NEVES BRAGA
47232/2014 GELEIDE MOREIRA DE ALMEIDA
47682/2014 VERA LUCIA FERREIRA
00429/2014 ANDERSON ROMEIRO PIVA 
50960/2014 ANDRE COGO
48810/2014 FERNANDA PIRES
50412/2014 ELZA DA SILVA
43679/2014 D. SILVA IMOVEIS LTDA
54052/2014 GILSON NOBRE DA CRUZ
10368/2013 WTX BRU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
47173/2013 ALINE PARISI
70396/2013 MARLI PEREIRA DUARTE
10417/2013 LUIZ HENRIQUE FERNANDES
73672/2013 AUGUSTO VICENTE FREDERICO
60820/2013 MARIA CICERA DA SILVA
57196/2013 MARCELO VANGELIO ANASTACIO
05389/2014 ANA MARIA MORENO
63347/2013 VALERIA AKITOMI DA ROCHA
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66465/2013 RUDSON CAETANO RODRIGUES
22856/1991 VITOR MANOEL SALVADEO 
32619/2014 CARLA INACIO PUPO
37106/2014 GILBERTO GONZAGA
51851/2014 HUELDER RODRIGUES XAVIER
49166/2014 JOCINEI ROBERTO COLONHEZI
40090/2014 WELINGTON BRAZÃO FERREIRA
50912/2014 NILCE CAMARGO FERREIRA
32214/2014 SILVIA MARIA DE OLIVEIRA BACCO
43341/2014 FABIO JUNIOR DA SILVA
44022/2014 JOSÉ ROBERTO BENEDITO
34955/2014 EMERSON EDUARDO SOARES
47393/2014 CLAUDIO ISIDORO DA SILVA
40088/2014 MARCO CESAR CAMPAGNUCCI
32333/2014 DANILO PINELLI VALARELLI
48813/2014 KATIA REGINA DE OLIVEIRA 
45919/2014 WAGNER ALVES DE ALMEIDA SANTOS
24580/2014 NADIR ZANUNNI ROSINI
53581/2014 VICENTE LUCIANO SOBRINHO
43678/2014 D. SILVA IMOVEIS LTDA
50999/2014 SILVIA REGINA DOS SANTOS IZZO
47550/2014 VALDIR PINTO DE MELO
47500/2014 BONORA E COSTA CONSTRUTORA
47499/2014 BONORA E COSTA CONSTRUTORA
52441/2014 ANDRE BALDUINO
50812/2014 ITALO AUGUSTO STOPA
54622/2014 AUSTIN FERNANDES BOGALHO
33826/2014 RENATO TADEU PARREIRA PINTO
45076/2014 MARIZA DOS SANTOS
32880/2014 ROGERIO COSTA COLNAGHI
09315/2014 LUIS ARTUR THOMAZINI NEVES
19001/2014 VALDEMIR DA SILVA RAZERA
59588/2013 JOÃO PAULO CARNEIRO
53119/2014 JEAN MICHEL MISSIAS
15766/2002 NILSON CARLOS DELLA BORIN
54193/2010 SALVADOR CABELLO FILHO
74431/2013 GENEVAL VERONEZ
01238/2010 TATIANA LAURENTINO MARTINS
20626/2012 DOUGLAS PAVON NOGUEIRA
37408/2013 SOLANGE BRANDÃO
22300/2013 KARINA POPOLO
29903/2014 LUZIA APARECIDA PRADO POLIDO
16477/2014 LUZIA RODRIGUES DA SILVA
25396/2013 SOLANGE REGINA DE ASSIS
40079/2014 CAROLINE MARINS MESSIAS
34217/2013 LINA CARDOSO DOS ANJOS
02172/2013 JOSÉ CLAUDEMIR RIBEIRO
48071/2007 JOSÉ ERENIAS G. DE MATOS
13740/2013 VALDOMIRO ANTONIO DOS ANJOS
34176/2014 VANDA IRENE GAVIOLI
40516/2014 PAULO SERGIO DE ANDRADE
42858/2014 NORBERTO TAKEO
21215/2014 MOACIR GOUVEA
47932/2014 CAIO MIRANDA ZABEU
06990/2009 ERMINDO RODRIGUES
36704/2014 JADSON ALVES ESBORINI
49432/2014 LUIZ CARLOS CARNEVALLI
47882/2014 WALDEMAR COSTA
16529/2014 JOSÉ ROBERTO ANSELMO
12087/2014 ALEXANDRE RIBEIRO
41640/2005 MAURICIO DAINTON BERNARDES
49127/2014 EDNA PEREIRA DA SILVA
65382/2013 LOURDES NARIA PESTANA GARCIA
41946/2014 SANDRA REGINA GABRIEL DE MORAES
45149/2014 MARIO JORGE PEREIRA ABADE
47204/2014 GESSY DE OLIVEIRA 
39521/2014 NESTOR COPALDI
42121/2014 BRUNO LUIZ PEREIRA LIMA
36941/2014 MEGA COMÉRCIO
43511/2014 EDISON CARNEIRO GIMENES
71194/2013 KLEBER WAGNER GOMES
40429/2014 MASSAD KALIM MASSAD
41170/2014 ELISABETH ROSA DE FREITAS
42290/2014 RENATA APARECIDA DIAS
42659/2014 VILMA SOARES VIEIRA 
05796/2014 TOMIE KIHARA
40534/2014 GENTIL JOSÉ DE NICOLAI
23209/2014 MARIA CRISTINA MOREIRA VIEGAS
42950/2014 ALBERTO ALMEIDA RAMOS
48822/2014 ELI MACHADO RAIMUNDO
29066/2014 WANDELEY JOSÉ DELLAQUA
46282/2014 JOHN MAXWELL DE OLIVEIRA
22468/2014 HELDER DE OLIVEIRA CAMPOS
45456/2014 AGNALDO APARECIDO AMARAL 

48948/2014 MFMT CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA
22704/2014 NEUZA ZULATO DE OLIVEIRA 
46281/2014 LAURA MEDRADO
68941/2012 ILDO WILDE
47094/2012 MARIA LUIZA BERNARDO DIAS
15960/2014 FERNANDO BOLSONI DE CASTRO
18685/1992 JOSÉ BRANDÃO
09713/1996 MAURO DOMINGUES BUENO
20755/2013 DIEGO HENRIQUE ALVAREZ GALHARDO
73381/2013 HERIBERTO DA SILVA
07390/2014 ANDERSON CARLOS RABELLO
31895/2014 VALDEVIR DOS SANTOS
30480/2013 EDMIR ANTONIO BARBOSA
30770/2006 ANDREA ROSA SANCHEZ
61771/2012 VICTORIA SHAYEB
11955/2011 PEDRO GERALDO TROVARELLI
49125/2014 ADINAN PEREIRA COUTO
47894/2014 SIDNEI GOMES
48942/2014 MFMT
09663/2014 ELTON CAMARGO
52652/2014 MARIA DE JESUS LOPES DE SOUZA
53537/2014 LUCIANO APARECIDO ARAUJO
54897/2014 JEFFERSON SANTOS AUGUSTO
53720/2014 TARCIO OSVALDO DE FREITAS 
34874/2014 JOSUE GOMES DE MORAES
42327/2014 LUZIA ROCHA DA SILVA
38146/2014 CARLOS EDUARDO ,ARTINS RUIZ
67184/2013 HISAKO HIGA
58609/2014 MARILZA SOARES
10034/2014 ANA APARECIDA FRANCISCA DE JESUS
45899/2014 OSWALDO SBEGHEN
52486/2014 JENIFFER BARROS NUNES
16907/2014 MARYELI DA CONCEIÇÃO RAMOS
49682/2014 MAYARA DE CARVALHO FELIPE
49321/2014 CARLOS ALEXANDRE SILVA
53316/2014 PAULO ANDRÉ MAIA CASTRO 
45714/2014 ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA 
45081/2014 MARLENE CAMPOS DE SOUZA
44280/2014 ANA PAULA DAS NEVES BRAGA
41144/2014 JOSÉ EDBERTO DE FARIAS 
60991/2013 EFRAIM MARQUES
08654/2014 LARISSA VANDERLEIA MOREIRA
04021/2014 PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA
02170/2013 JOSÉ CLAUDEMIR RIBEIRO
49227/2013 LUIZ OTAVIO SANTOS
03532/2013 RAUL APARECIDO PAULA
68096/2013 AMANDA ROSA TORRES
24516/2014 MARIA APARECIDA SOARES DE SOUZA
27336/2013 ALFREDO PAIVA ARRAES
39348/2004 ADEMIR ALVES DA SILVA
48881/2014 DANIEL FERREIRA ADDAD
50955/2014 REINALDO ADRIANO RAMOS DO VALE
57583/2014 ADILSON PAULA DOS SANTOS
21071/2013 OSMERIO APARECIDO SAEZ
28251/2014 MOSES MUYAL
43302/2014 JOÃO ANTONIO MAZARO
53302/2014 RAFAEL JULIANO DA SILVA
51894/2014 JOSÉ FREITAS DA COSTA
37971/2014 FATIMA DO ROSARIO KNOLL
42834/2014 GUILHERME COELHO ROMANE
46182/2014 MARIA TEREZINHA SASI LEME
36703/2014 SANDRO SODRE
43621/2014 VAGNER FERNANDO CARDOZO 
33685/2014 MARYELI DA CONCEIÇÃO RAMOS
25414/2014 JOSÉ CARLOS LOPES RODRIGUES
42436/2014 RUTH MACHADO MONTANARI
44946/2014 TATIANA REGINA THOME DA SILVA
32177/2014 ALBERTO FARHA
28495/2014 JOSÉ APOLONIO DA SILVA
73597/2013 JOSEFA LUCIA BEZERRA DA SILVA
22786/2014 ADRIANO MARTINS
04968/2014 THAIS BERNANRDES MAGAHINI
59183/2013 IGREJA TABERNACULO DE JESUS
11022/2012 ALEXANDRE SHAYEB
74461/2013 MAURO DOMINGUES BUENO FILHO
11069/2012 MZA EMPREENDIMENTOS LTDA
15765/2013 ANDERSON DOS SANTOS LOPES
52924/2013 MARIA JOSÉ DE SOUSA
36943/2012 ANA CLAUDIA MENDES
13460/2014 OSVALDO DE JESUS ARANTES
01942/1999 PAULO ANTONIO VALERIO
40225/2012 GILBERTO RODRIGUES PRADO 
28355/2014 ODAIR GOMES DIAS
36318/2013 LEANDRO DE OLIVEIRA SEVERINO
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07713/2013 HUDSON GONÇALO GERMINO
22685/2013 IGOR OLIVEIRA DE BARROS MATHIAS
48755/2013 JEFERSON ALVES DE SOUZA
00492/2014 DANIEL FERNANDES SANTOS
33795/2013 HS EMPRESAS
11426/2014 MESSIAS CAMILO
67689/2011 GREICE ROSALIN BISPO
47681/2008 ELIAS MARTINS DA ROSA
24369/2013 JEFERSON HENRIQUE MARAFIOTI 
49262/2011 ARMANDO PERNANCHINI
06715/2011 BRUNO HENRIQUE GONÇALVES
51626/2014 GILSON NASCIMENTO DA CRUZ
62361/2013 SILVIA MARIA DE OLIVEIRA BACCO
56787/2013 ANDREZZA ALVES JANINI
12964/2014 AUREA CRISTINA AIELLO
65047/2013 GUSTAVO JOSÉ DA SILVA
66575/2012 MOACYR BOEMER NETO 
54620/2014 AUSTIN FERNANDES BOGALHO
50460/2014 ROSEMEIRE CORREIA RAMOS
48851/2014 VANESSA KELLEN MARTINS
47899/2014 APARECIDA ARAPONGAS
53120/2014 ERIC AUGUSTO RIBEIRO
45320/2014 DEVANY DE FATIMA LEITE CARDOSO 
31494/2014 MARIA FATIMA JACINTHO
50759/2014 MIGUEL AMARO FURTADO
03017/2014 TIAGO JOSÉ DA SILVA
45625/2014 ALINE GABRIELA DALPINO
47538/2014 CONSTRUTORA CVF
38908/2014 CCL CASTILHO ME
38904/2014 EDVALDO BALTAZONI
37664/2014 RAQUEL BASTOS MARQUES 
33916/2014 MARIA BARBOSA
50688/2014 ANTONIO CESAR BALBO MARTINS
22244/2013 DIRCE DA SILVA MACEDO
19410/2009 INVESTIMENTOS REGINA 
30070/2014 BISPADO DE BAURU
38393/2014 VITOR DEL GAUDIO FRANCISCO
39381/2014 RIVAIR DA SILVA
28142/2014 VANIA MARIA FORTUNATO
38240/2014 ANDREIA ZILIO PEREIRA
38660/2014 ROSANGELA GUEDES DE ARAUJO
42820/2014 JOSÉ CARLOS MACHADO
44008/2014 MARISTELA DOS SANTOS SAVIOLI
31377/2014 LUZIA DE FATIMA MARQUE PAULO
53899/2014 EVERTON TEIXEIRA GARCIA
47540/2014 CONSTRUTORA CVF
43657/2014 GENTIL APARECIDO RODRIGUES
41352/2014 SERGIO PASSEROTTI
17890/2014 CARLOS ROBERTO FREITAS
73467/2013 MICHELE MADI RIBEIRO
56172/2014 NIVALDO QUEIROGA SILVA
25206/2014 ROSANGELA APARECIDA FIRMINO
45754/2014 JEFFERSON TALES RIOS JUNIOR
40966/2014 MARIA APARECIDA BRAZ FERNANDES
37316/2014 ANTONIO CARLOS RAMOS
46250/2014 DORACILDE CANAVER PRIOLO
45039/2014 ALDAIR APARECIDO LOURENÇO
44979/2014 VANDERLEI CAMPOS
61225/2013 CARLOS EDUARDO BELLIN MALAVOLTA
35089/2014 DAMIÃO FRANCISCO PEREIRA
06962/2013 WALDIR RODRIGUES DA SILVA
32231/2013 MANACÁ ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
50129/2014 ARNO NIEWERTH
45430/2014 EDVAL KUIZ DE SOUZA
32809/2014 PATRICIA AVELINO 
30465/2003 JOSÉ PORFIRIO SOBRINHO
73035/2013 AÁRECIDA PASSARIN DOS SANTOS
01036/2014 JOÃO BRUNO FRANCISCO
63817/2013 ROMIR RIBEIRO FARIAS
27853/2014 MRR CERESINI CONSTRUÇÕES
21040/2013 LEON  SOUZA MASTRANGELI
21318/2013 DANIEL JULIO ANDRÉ
12983/2013 HELDER PASSOS PEREIRA 
33895/2013 LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA
39668/2013 ANA MARIA MIDENA CAPELLI 
52289/2014 VALERIA VENDRAMIN MACIEL 
44330/2014 DW NEGOCIOS IMOBILIARIOS
06641/1998 ADAO JOSÉ CARLOS MARTINS
20416/2013 CARLOS ALBERTO ALEM 
68218/2013 CARLOS ALBERTO ALEM 
44145/2008 CESAR ANTONIO BASTOS CAMARINHA
44774/2014 NEIMAR VITOR PAVARINI
41636/2014 EVERALDO LUIZ DE SOUZA
09531/2014 PAULO ROBERTO MOREIRA

69512/2013 MARCELO FRANCISCO
46802/2014 FERNANDES PIERONI E CIA.
09349/2014 ELLENDE GERALDO VALENTIM
25805/2014 MILTON FERREIRA DE LIMA
38663/2014 CAROLINA VERONESE CATTO
39856/2014 JAIR APARECIDO BIANCONCINI
60132/2014 RITA DE CASSIA ROCHA
03687/2014 NELSON BARTOLOMEU 
54909/2014 THAYLA RAMALHO SILVA MACHADO 
53882/2014 CICERO BARBOSA
55101/2014 DIEGO AUGUSTO CAPARROZ DENARDI
57163/2014 NILSON CARLOS MEDEIROS
58831/2014 JACKSON CELEGHIN RODRIGUES
49508/2014 TAISE APARECIDA VENCESLAU
45246/2014 VALERIA DIAS MOURA
50990/2014 JOSÉ ANTONIO RAVAGNAN
28374/2014 MANOEL COUTINHO JUNIOR
30284/2014 ANGELO VANDERLEI DE FREITAS 
36834/2014 EVANDRO VENTRILHO
45644/2014 JERONIMO POMPEU DE SOUZA
37504/2014 MARIFRAN EMPREENDIMENTOS
68007/2013 DANILO RODRIGUES DOS ANJOS
53292/2014 JOSÉ MARCIO LOPES
42602/2014 ARNO NIEWERTH
35074/2014 MARTA MARIA RESEGUE
50258/2014 VANIA BENTES DE MIRANDA
56524/2014 PAULO CESAR DE SOUZA COSTA
35616/2014 CARLOS ROBERTO RAZERA DA COSTA
55577/2014 LETICIA CELESTINO MARIANO
34980/2014 ELAINE INES TEODORO 
30482/2014 BENEDITO FERREIRA DA SILVA
38940/2014 JUIMAR SEBASTIÃO DOS SANTOS
49130/2014 JULIANO VIEIRA LISBOA
50477/2014 LUIZ NUNES
56056/2014 EUCLIDES RODRIGUES DOS SANTOS
50794/2014 DOUGLAS ALVES MOREIRA
51571/2014 ALINE FERNANDA DE PAIVA MONTAGNOLI
50049/2014 PARREIRA E CIA. IMOBILIARIA
50790/2014 LUCINEIA MARTINS
46635/2014 ANTONIO JOSÉ FRANCISCO
52932/2014 SERGIO HENRIQUE CORDEIRO
49292/2014 RITA DE CASSIA ROMANI
45298/2014 FERNANDO CESAR ATHAYDE
53300/2014 VICTOR SANTANA DE OLIVEIRA 
37110/2013 LETICIA AVILA PEREIRA PEDRO
41740/2014 BRUNO DE OLIVEIRA MASSARI LOPES
32915/2014 ECILEIDE DE FATIMA GARCIA 
47219/2014 SERGIO ANTONIO ALVES DOS SANTOS 
52030/2014 FABIO HASHIMOTO
47559/2014 LFSP EMPREENDIMENTOS LTDA 
51953/2014 ISMAEL ALEXANDRE DA SILVA
28351/2013 LUIZ APARECIDO LOPES
08731/2014 MARIA DA SILVA GOMES
47873/2014 JOSÉ NIVALDO BASSI JUNIOR
55516/2014 LUCIANO CARLOS VITORIO 
51636/2014 MARIA IRANI LISBOA
50796/2014 DIRCEU DE JESUS MENDONÇA
55531/2014 ADEMAR CARLOS
59185/2014 SERGIO LIMÃO 
52810/2014 EDIMILSON SENA E SILVA
52574/2014 ARLINDO DE SOUZA LEITE
37575/2014 MARIA CAROLINA CANTERAS SCARILLO FALOTICO CORREA
52056/2014 DURVAL JORDÃO JOGA
30777/2014 BONASSI COMÉRCIO DE CABIDES AGRICOLAS
23200/2014 BUTROS ODONTOLOGIA
36389/2014 ADILSON GONÇALVES DA SILVA
48352/2014 DEVANI RIBEIRO KAUFFMANN
55235/2014 AFFONSO DEL REY BRACELLO
53919/2014 DAVY DO CARMO GAMELLA
47633/2013 ANDREZA RODRIGUES
56815/2014 CONCEIÇÃO COELHO
44933/2014 ANDREIA BRAZ RIOS
55512/2014 LUZIA BATISTA DE FREITAS
35997/2012 OSLAIN CAMPOS SANTANA 
19480/1992 PAULO ROBERTO DA SILVA   
17383/2006 GLAUCO MANOEL BICAS
17284/1997 POSTO SEM LIMITES
50373/2010 RESIDENCIAL FIRENZE
47722/2014 MARCELO ANTONIO DE PAULA JOGA 
55858/2014  RODRIGO LAVRAS ALCASSA
48233/2014 JOSE SALES DA SILVA FILHO
53987/2014 ILANA PRISCILA DA SILVA BESSAO
19349/2014 JOSE VIDAL DA LUZ
60817/2013 IOCHITSUGUI  HOKAMA
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48508/2014 CLAUDIONOR DOS SANTOS VIANA
50893/2014 ANTONIO CESAR BARBOSA DA SILVA
45694/2014 EDEILSON MIGUEL
33342/2014 SENDY CRISTINA DA SILVA SANTOS
53452/2014  SERGIO APARECIDO 
48044/2014 JOSE ANDRE MONTES AMARINS
53272/2012 LEGIÃO MIRIM DE BAURU
51378/2014 THIAGO AUGUSTO PEREIRA
21661/2011 ANTONIO FERREIRA
49611/2014 RICARDO PIRES PADILHA
50484/2014 BRUNO POLATO LAZARI
56498/2014 VALDEMIR DA SILVA RAZERA
49087/2014 JOSE ROBERTO GONÇALVES
11523/2014 ALINE DAIANE FERRARI 
38065/2010 CARLOS EDUARDO AFFONSO 
19568/2011    WAGNER APARECIDO DE SOUZA
60357/2013  ALMIR JOSE MARTINS JUNIOR

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO 12062
Aos  dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, à RUA ALFREDO RUIZ (2/0085/006), 
15-26, VILA MESQUITA, verificando que, o Sr. SERGIO LUIZ AMARAL GARCIA, mesmo após ciência, 
dada através da Notificação nº 4.948, de que deveria regularizar o imóvel citado acima (apresentar o Projeto 
Aprovado), no prazo de doze meses, a notificação não foi atendida, persistindo na infração. Infringindo 
assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 6152/11 dando cumprimento ao artigo 11 da Lei 6152/11 lavramos o 
presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).  (Recebido 
por AR)

AUTO DE INFRAÇÃO 11986
Aos  vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, à RUA EZEQUIEL RAMOS 
(1/0015/007), QT. 7, CENTRO, verificando que, a empresa Comercial Martins de Veiculos Ltda, mesmo 
após ciência, dada através da Notificação nº 4.340, de que deveria regularizar o imóvel citado acima 
(apresentar o Projeto Aprovado), no prazo de doze meses, a notificação não foi atendida, persistindo na 
infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 6152/11 dando cumprimento ao artigo 11 da Lei 
6152/11 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais).  (AR não recebido)

AUTO DE INFRAÇÃO 11973
Aos  vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, à AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 
(1/0113/018), QT. 7, CENTRO, verificando que, o Sr. RICARDO BORTONI, mesmo após ciência, dada 
através da Notificação nº 7.983, de que deveria regularizar o imóvel citado acima (apresentar o Projeto 
Aprovado), no prazo de doze meses, a notificação não foi atendida, persistindo na infração. Infringindo 
assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 6152/11 dando cumprimento ao artigo 11 da Lei 6152/11 lavramos 
o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).  (AR não 
recebido)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício Lei 6152/11  Nº 211/14, o Espólio  de Paulo Valle, para que no prazo de 12 
(DOZE) meses, sendo este improrrogável, a ser contado a partir da publicação deste documento, providencie 
a apresentação do PROJETO APROVADO, referente ao imóvel situado a AVENIDA RODRIGUES 
ALVES 09-68/70, cadastrado na P.M.B. 1/0055/011, onde consta Vossa Senhoria como responsável. 
Conforme a Lei Municipal nº 6152/2011, no Artigo 1º Fica estipulado o prazo de 12 (doze) meses, a partir 
do recebimento de notificação por fiscais da Secretaria Municipal de Planejamento, para que as construções 
clandestinas concluídas, regulares e irregulares, sejam regularizadas junto à Prefeitura Municipal, mediante 
a apresentação do projeto para a sua aprovação, sem a imposição das penalidades previstas nesta legislação. 
Face ao exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação 
do Artigo 11 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor venal predial do imóvel. § 1º - Independente do cálculo do valor venal, o valor mínimo da multa 
não poderá ser inferior a R$ 300,00 (trezentos reais) e o valor máximo não superior a R$ 2.500,00 (dois mil 
e quinhentos reais) devendo esses valores serem reajustados anualmente pelo índice oficial adotado pelo 
Município. (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício Lei 6152/11  Nº 336/14, o Banco America do Sul S/A, para que no prazo de 
12 (DOZE) meses, sendo este improrrogável, a ser contado a partir da publicação deste documento, 
providencie a apresentação do PROJETO APROVADO, referente ao imóvel situado a RUA RIO BRANCO 
05-05, cadastrado na P.M.B. 1/0013/002, onde consta Vossa Senhoria como responsável. Conforme a Lei 
Municipal nº 6152/2011, no Artigo 1º Fica estipulado o prazo de 12 (doze) meses, a partir do recebimento 
de notificação por fiscais da Secretaria Municipal de Planejamento, para que as construções clandestinas 
concluídas, regulares e irregulares, sejam regularizadas junto à Prefeitura Municipal, mediante a 
apresentação do projeto para a sua aprovação, sem a imposição das penalidades previstas nesta legislação. 
Face ao exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação 
do Artigo 11 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor venal predial do imóvel. § 1º - Independente do cálculo do valor venal, o valor mínimo da multa 
não poderá ser inferior a R$ 300,00 (trezentos reais) e o valor máximo não superior a R$ 2.500,00 (dois mil 
e quinhentos reais) devendo esses valores serem reajustados anualmente pelo índice oficial adotado pelo 
Município. (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício Lei 6152/11  Nº 301/14, o Sr. THEOPHILO TRABULSI, para que no prazo 
de 12 (DOZE) meses, sendo este improrrogável, a ser contado a partir da publicação deste documento, 
providencie a apresentação do PROJETO APROVADO, referente ao imóvel situado a RUA AGENOR 

MEIRA 03-54/84, cadastrado na P.M.B. 1/0003/008, onde consta Vossa Senhoria como responsável. 
Conforme a Lei Municipal nº 6152/2011, no Artigo 1º Fica estipulado o prazo de 12 (doze) meses, a partir 
do recebimento de notificação por fiscais da Secretaria Municipal de Planejamento, para que as construções 
clandestinas concluídas, regulares e irregulares, sejam regularizadas junto à Prefeitura Municipal, mediante 
a apresentação do projeto para a sua aprovação, sem a imposição das penalidades previstas nesta legislação. 
Face ao exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação 
do Artigo 11 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor venal predial do imóvel. § 1º - Independente do cálculo do valor venal, o valor mínimo da multa 
não poderá ser inferior a R$ 300,00 (trezentos reais) e o valor máximo não superior a R$ 2.500,00 (dois mil 
e quinhentos reais) devendo esses valores serem reajustados anualmente pelo índice oficial adotado pelo 
Município. (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício Lei 6152/11  Nº 325/14, a Sra. GISELA APARECIDA MARCARI, para que 
no prazo de 12 (DOZE) meses, sendo este improrrogável, a ser contado a partir da publicação deste 
documento, providencie a apresentação do PROJETO APROVADO, referente ao imóvel situado a RUA 
PRES. KENNEDY 8-69, cadastrado na P.M.B. 1/0008/011, onde consta Vossa Senhoria como responsável. 
Conforme a Lei Municipal nº 6152/2011, no Artigo 1º Fica estipulado o prazo de 12 (doze) meses, a partir 
do recebimento de notificação por fiscais da Secretaria Municipal de Planejamento, para que as construções 
clandestinas concluídas, regulares e irregulares, sejam regularizadas junto à Prefeitura Municipal, mediante 
a apresentação do projeto para a sua aprovação, sem a imposição das penalidades previstas nesta legislação. 
Face ao exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação 
do Artigo 11 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor venal predial do imóvel. § 1º - Independente do cálculo do valor venal, o valor mínimo da multa 
não poderá ser inferior a R$ 300,00 (trezentos reais) e o valor máximo não superior a R$ 2.500,00 (dois mil 
e quinhentos reais) devendo esses valores serem reajustados anualmente pelo índice oficial adotado pelo 
Município. (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício Lei 6152/11  Nº 323/14, a Sra. MARCELA LEMOS DE ROSIS, para que 
no prazo de 12 (DOZE) meses, sendo este improrrogável, a ser contado a partir da publicação deste 
documento, providencie a apresentação do PROJETO APROVADO, referente ao imóvel situado a RUA 
ANTONIO ALVES 7-75, cadastrado na P.M.B. 1/0007/017, onde consta Vossa Senhoria como responsável. 
Conforme a Lei Municipal nº 6152/2011, no Artigo 1º Fica estipulado o prazo de 12 (doze) meses, a partir 
do recebimento de notificação por fiscais da Secretaria Municipal de Planejamento, para que as construções 
clandestinas concluídas, regulares e irregulares, sejam regularizadas junto à Prefeitura Municipal, mediante 
a apresentação do projeto para a sua aprovação, sem a imposição das penalidades previstas nesta legislação. 
Face ao exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação 
do Artigo 11 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor venal predial do imóvel. § 1º - Independente do cálculo do valor venal, o valor mínimo da multa 
não poderá ser inferior a R$ 300,00 (trezentos reais) e o valor máximo não superior a R$ 2.500,00 (dois mil 
e quinhentos reais) devendo esses valores serem reajustados anualmente pelo índice oficial adotado pelo 
Município. (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício Lei 6152/11  Nº 326/14, o Sr. GERSON FERRAZ SAMPAIO JUNIOR, 
para que no prazo de 12 (DOZE) meses, sendo este improrrogável, a ser contado a partir da publicação 
deste documento, providencie a apresentação do PROJETO APROVADO, referente ao imóvel situado a 
RUA PRES. KENNEDY 08-77/81, cadastrado na P.M.B. 1/0008/012, onde consta Vossa Senhoria como 
responsável. Conforme a Lei Municipal nº 6152/2011, no Artigo 1º Fica estipulado o prazo de 12 (doze) 
meses, a partir do recebimento de notificação por fiscais da Secretaria Municipal de Planejamento, para 
que as construções clandestinas concluídas, regulares e irregulares, sejam regularizadas junto à Prefeitura 
Municipal, mediante a apresentação do projeto para a sua aprovação, sem a imposição das penalidades 
previstas nesta legislação. Face ao exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo 
estipulado, implicará a aplicação do Artigo 11 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no 
valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor venal predial do imóvel. § 1º - Independente do cálculo do valor 
venal, o valor mínimo da multa não poderá ser inferior a R$ 300,00 (trezentos reais) e o valor máximo não 
superior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) devendo esses valores serem reajustados anualmente 
pelo índice oficial adotado pelo Município. (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício Lei 6152/11  Nº 312/14, a Sra. KATIA MARIA SERRA DE SOUZA, para que no 
prazo de 12 (DOZE) meses, sendo este improrrogável, a ser contado a partir da publicação deste documento, 
providencie a apresentação do PROJETO APROVADO, referente ao imóvel situado a RUA GUSTAVO 
MACIEL 05-08, cadastrado na P.M.B. 1/0005/025, onde consta Vossa Senhoria como responsável. 
Conforme a Lei Municipal nº 6152/2011, no Artigo 1º Fica estipulado o prazo de 12 (doze) meses, a partir 
do recebimento de notificação por fiscais da Secretaria Municipal de Planejamento, para que as construções 
clandestinas concluídas, regulares e irregulares, sejam regularizadas junto à Prefeitura Municipal, mediante 
a apresentação do projeto para a sua aprovação, sem a imposição das penalidades previstas nesta legislação. 
Face ao exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação 
do Artigo 11 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor venal predial do imóvel. § 1º - Independente do cálculo do valor venal, o valor mínimo da multa 
não poderá ser inferior a R$ 300,00 (trezentos reais) e o valor máximo não superior a R$ 2.500,00 (dois mil 
e quinhentos reais) devendo esses valores serem reajustados anualmente pelo índice oficial adotado pelo 
Município. (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 1904/14, o Senhor JOSE GUILHERME SANTINHO, RUA 
CNSO. PAULA SOUSA, 363, CIDADE UNIVERSITARIA, CAMPINAS - SP, em cumprimento aos 
dispostos no Artigo 14 da Lei Municipal nº 5825/09 O rebaixamento de guias será autorizado única e 
exclusivamente pela Secretaria Municipal de Planejamento § 2º O rebaixamento de guias será permitido 
nos locais onde existam garagens ou áreas para estacionamento sendo que, nos casos onde se trata de área 
para estacionamento, a distância do recuo, da testada do imóvel à parede da edificação, deverá ser, no 
mínimo, de 4,50m (quatro metros e cinquenta centímetros), não se autorizando, em nenhuma hipótese, 
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distância de recuo menor que esta. § 3º Só será autorizado o rebaixamento de 50% (cinquenta por cento) 
da testada do imóvel,quando a mesma tiver dimensão igual ou superior a 10 (dez) metros, excetuando-se 
as curvaturas das esquinas onde o rebaixamento não será autorizado .§ 4º Nos locais que não atendam as 
condições deste artigo, as guias que estiverem rebaixadas deverão ser reerguidas., para que no prazo de 
30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, seja providenciado o reerguimento das guias, 
ou apresente autorização para o rebaixamento no imóvel situado a RUA GUSTAVO MACIEL, 20-40, 
VL AMERICA, cadastrado na P.M.B. 2/0199/006, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso 
o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação 
vigente. Face ao exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará 
a aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 
(seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 1204/14, o Senhor ANTONIO CARLOS FERNANDES 
FERREIRA, RUA RIO BRANCO, 13-28, CENTRO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no 
Artigo 14 da Lei Municipal nº 5825/09 O rebaixamento de guias será autorizado única e exclusivamente pela 
Secretaria Municipal de Planejamento § 2º O rebaixamento de guias será permitido nos locais onde existam 
garagens ou áreas para estacionamento sendo que, nos casos onde se trata de área para estacionamento, a 
distância do recuo, da testada do imóvel à parede da edificação, deverá ser, no mínimo, de 4,50m (quatro 
metros e cinquenta centímetros), não se autorizando, em nenhuma hipótese, distância de recuo menor que 
esta. § 3º Só será autorizado o rebaixamento de 50% (cinquenta por cento) da testada do imóvel,quando 
a mesma tiver dimensão igual ou superior a 10 (dez) metros, excetuando-se as curvaturas das esquinas 
onde o rebaixamento não será autorizado .§ 4º Nos locais que não atendam as condições deste artigo, as 
guias que estiverem rebaixadas deverão ser reerguidas., para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da publicação desta Notificação, seja providenciado o reerguimento das guias, ou apresente autorização 
para o rebaixamento no imóvel situado a RUA RIO BRANCO, 13-28, CENTRO, cadastrado na P.M.B. 
1/0098/004, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá 
ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face ao exposto, informamos que 
caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a 
imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). 
(Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 2562/14, o Sr. CARLOS EDUARDO CORREA DE GODOY, 
RUA MQ. DE PINEDO, 12-16, JD. EUROPA, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
5º da Lei Municipal nº 5825/09 É proibido nos passeios, canteiros, jardins, vias, áreas e logradouros 
públicos, exceto nos casos em que exista uma legislação especifica autorizando, ou um alvará expresso e 
circunstanciado, de uso temporário, a obstrução através da exposição ou depósito de animais, mercadorias, 
objetos, mostruários, materiais de construção, entulhos, terra e resíduos de qualquer natureza, a colocação 
de cartazes, faixas, placas e assemelhados, pouco importando as dimensões do mesmo, bem como executar 
atividades que possam derramar óleo, gordura, graxa, tinta, líquidos de tinturarias, nata de cal ou de 
cimento, preparar concreto ou argamassa, lavar ou reparar veículos ou qualquer tipo de equipamento, bem 
como outras situações assemelhadas às descritas acima. § 2º Constitui-se como obstrução do passeio ou 
logradouro público, a colocação de materiais, objetos fixos ou móveis, de qualquer tamanho, tipo ou espécie, 
que impeça total ou parcialmente, ainda que por um curto período de tempo, o trânsito de pedestres, de 
carrinhos de bebê ou assemelhados, e de pessoas portadoras de deficiência física., informamos que estamos 
NOTIFICANDO Vossa Senhoria, para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da publicação 
deste documento, providencie a desobstrução do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA MQ. 
DE PINEDO, 12-16, JD. EUROPA, cadastrado na P.M.B. 2/0492/002, onde consta Vossa Senhoria como 
responsável. Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará 
na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 
(seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 673/14, a IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, 
RUA FELICISSIMO ANTONIO PEREIRA, 1-29, VL FRANCISCO, BAURU - SP, em cumprimento aos 
dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores 
de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir 
passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, 
degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e 
demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para 
que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio 
público, referente ao imóvel situado a RUA LUIZ TADEU FRANCELOSO BERRO, JD MENDONÇA, 
cadastrado na P.M.B. 4/3202/012, onde consta essa entidade como responsável, caso o passeio público 
seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Face o exposto, 
informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da 
citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais 
e trinta centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 1294/14, o Sr. DIAMANTINO RIBEIRO COELHO, RUA 
PREF. ALVES DE LIMA, 4-64, VL INDEPENDENCIA, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no 
Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, 
a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio 
público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus 
ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais 
normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para que no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, 
referente ao imóvel situado a RUA ERNESTO MONTE, cadastrado na P.M.B. 4/0915/023, onde consta 
Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa 
de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias 
até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade 
de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 1455/14, o Sr. RUBENS FLORINO PANDOLFI, RUA 13 
DE MAIO, CENTRO, PIRAJUI - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 
5825/09 Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que 
situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; 
II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo 
às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas 
na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado 
a RUA RAJA GEBARA, cadastrado na P.M.B. 2/0572/013, onde consta Vossa Senhoria como responsável, 
caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 
1º § 6º). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará 
na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 
(seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 416/14, a Sra. MARINA PARENTE MOTTA LUIZ, AVENIDA 
NAÇÕES UNIDAS, 5-60, CENTRO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei 
Municipal nº 5825/09 Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, 
desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao 
seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem 
como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre 
acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, 
referente ao imóvel situado a RUA ANTONIO DA GRAÇA LEITE, JD MARILIA, cadastrado na P.M.B. 
4/3178/012, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá 
ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Face o exposto, informamos que caso 
não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com 
a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 976/14, a Sra. ROSANGELA CRISTINA CASTILHO, RUA 
JOSE RODRIGUES CORDEIRO, 8-96, TANGARAS, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no 
Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, 
a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio 
público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus 
ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais 
normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para que no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio 
público, referente ao imóvel situado a RUA JOSE RODRIGUES CORDEIRO, TANGARAS, cadastrado na 
P.M.B. 3/3031/007, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, 
deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Face o exposto, informamos 
que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, 
com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 973/14, o Sr. GILMAR NUNES, RUA VALDI JOSE BUENO, 
4-85, TANGARAS, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 
Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados 
em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - 
Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às 
normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas 
na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado a 
RUA VALDI JOSE BUENO, TANGARAS, cadastrado na P.M.B. 3/3031/004, onde consta Vossa Senhoria 
como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade 
(Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo 
estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no 
valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 462/14, o Sr. CARLOS DENARDI, RUA FERNANDO DE 
ARAUJO, 1-15, JD ELDORADO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei 
Municipal nº 5825/09 Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, 
desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao 
seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem 
como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre 
acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, 
referente ao imóvel situado a RUA FERNANDO DE ARAUJO, JD ELDORADO, cadastrado na P.M.B. 
4/3369/002, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá 
ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Face o exposto, informamos que caso 
não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com 
a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09  Nº 461/14, o Sr. ANTONIO CASTRO PEREIRA, RUA 
FERNANDO DE ARAUJO, 1-07, JD ELDORADO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no 
Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a 
qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público 
em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou 
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rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas 
sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para que no prazo de 
90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, 
referente ao imóvel situado a RUA FERNANDO DE ARAUJO, QT. 1, JD ELDORADO, cadastrado na 
P.M.B. 4/3369/001, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, 
deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Face o exposto, informamos 
que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, 
com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos). (Recebido por AR)

COMUNICADO
Comunicamos que conforme a denúncia anônima do processo 24.277/14, o local em questão foi vistoriado 
e notificado, sendo constatado no dia 26/09/14 a limpeza do passeio público e a retirada do muro que 
invadia a área pública.

COMUNICADO
Comunicamos a desinterdição da empresa Mauricio Pacífico de Camargo – ME - CNPJ 10.906.209/0001-
72, em 29 de outubro de 2014, visto estar com o Certificado de Licenciamento Integrado para a atividade 
exercida sob. Nº 309020.2014-50, emitido em 29/09/2014.

José Fernando Casquel Monti
 Secretário

Secretaria de Saúde

A Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde-DGTES divulga:
Treinamento(s) para servidores lotados junto a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru.

Treinamento/Capacitação
“Gestão de conflitos e suas cautelas éticas frente ao cotidiano clínico no serviço público”

Público Alvo: Cirurgiões Dentistas, Atendentes de Consultório Odontológico, Técnicos de 
Higienização Dentária da Secretaria Municipal de Saúde.

Data: 26/11/2014
Horário: Das 08h00min às 17h00min (com intervalo)
Local: SENAC - Bauru
Palestrante: Prof. Dr. Arsenio Sales Peres (FOB/USP)

Inscrições:

-Início: 03/11/2014 
-Encerramento: Até as 16h00min do dia 25/11/2014.
-As inscrições deverão ser encaminhadas ao email dgtes_saude@bauru.sp.gov.br ou 
heltonmoura@bauru.sp.gov.br, contendo:
-Nome completo (sem abreviações)
-Cargo
-Local de trabalho
-Telefone para contato

 Total de vagas
40 vagas para a Seção de Odontologia/Divisão de Unidades Ambulatoriais/
Escolas
40 vagas aos demais setores da Secretaria Municipal de Saúde

Realização DUA/DNS/Seção de Odontologia. Apoio DGTES.
Maiores informações DGTES - Fone: 3104-1466

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL SMS Nº 05 /2014

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”, 
regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital,  para o provimento de cadastro 
de reserva do Cargo Público Efetivo de TÉCNICO EM SAÚDE – TÉCNICO DE ENFERMAGEM, 
descrito no Capítulo II deste Instrumento. 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: 
Rosilene Maria dos Santos Reigota, Maria Eugênia Guerra Mutro , Daniela Cristina da Silva, Elisangela 
Aparecida Rodrigues Borges e sob a coordenação de Marcela da Silva Santos Camargo e Beatriz Rabello 
Gobbo, sendo todos os membros nomeados através da Portaria GP nº 71/2014, obedecidas as normas deste 
Edital. 
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, § 1º, inciso V da Lei Municipal nº 
5.950/10, membro da Comissão Examinadora. 
3.  O Concurso destina-se ao preenchimento de cadastro de reserva relativo ao cargo efetivo descrito no 
Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste Edital. 
4. Os candidatos aprovados integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação 
dentro do prazo de validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em 
relação aos cargos remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.  
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), pelo Regime Jurídico Único do Servidor 

Público Municipal de Bauru (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 legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais. 
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, 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 27 de janeiro de 2015. 
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)¹ Escolaridade/Pré-
requisito Vencimento² Benefícios³

J o r n a d a 
básica de 
trabalho4

V a l o r 
Inscrição

T é c n i c o 
em Saúde / 
Técnico de 
Enfermagem

CR

Conclusão do 
Ensino Médio e do 
Curso Técnico de 
Enfermagem, bem 
como Registro no 
COREN/SP.

R$ 1.500,81

R$ 285,00

+
Vale 

Transporte, 
desde que 

preenchidos 
os requisitos 

legais.

30 horas / 
semanais R$ 20,00

Notas: 
Vaga(s)¹: Cadastro de Reserva. 
Vencimentos²: Referência Salarial C1/Grade dos Técnicos em Saúde  (Lei Municipal n° 5.950/10). 
Benefícios³: Vale Alimentação (R$ 285,00 – Lei Municipal nº 5.365/06) + Vale Transporte (desde que 
preenchidos os requisitos legais- Lei Municipal nº 4.214/97- terá o direito se o salário não ultrapassar o 
teto de R$ 2.300,00 ) + Vale Refeição (R$ 150,00 – Lei Municipal nº 5.365/06) (somente aos que forem 
submetidos a jornada de 12x36 horas/semanais) + Adicional de serviço na importância de 8% (oito por 
cento) sobre a classe “C-1” dos cargos o qual corresponde a cada categoria profissional, aos servidores do 
Departamento de Urgência e Unidades de Pronto Atendimento – DUUPA que será pago por dia trabalhado 
àqueles que estiverem em escala normal de trabalho nos dias de feriado e ponto facultativo decretados pelo 
Município por 12 (doze) horas trabalhadas e de 4% (quatro por cento) sobre a mesma classe aos servidores 
de 06 (seis) horas por dia trabalhado. (Artigo 9º da Lei municipal 6564/14).
Jornada de Trabalho4: Quando lotado junto aos serviços de atendimento ininterruptos, estará sujeito 
a jornada especial de 36 horas de trabalho semanais/regime de plantão, recebendo a título de jornada 
suplementar acréscimo pecuniário proporcional à jornada realizada sobre o salário base (artigo 29 e 30 da 
Lei5950/10). 
Adicional de Insalubridade/Periculosidade – a concessão ou não dos adicionais de insalubridade ou 
periculosidade, fica condicionada à produção de laudo do setor técnico responsável, em conformidade com 
os requisitos dispostos no Decreto Municipal nº 11.396/2010.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO: 
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas: 
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81; 
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 (titular do diploma ou do certificado de conclusão 
do curso técnico de Enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado no órgão competente) e 
os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 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. 
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CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o Concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas por meio eletrônico 
(internet), através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 9h00min. do dia  25 
(vinte e cinco) de novembro de 2014 às 16h00min. do dia  11 (onze) de dezembro de 2014, (horário de 
Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos: 
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas 
as orientações deste,  previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura. 
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”. 
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS. 
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: TÉCNICO EM SAÚDE – 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM  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 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 ou 3104-1469.
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 da Prova: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
temporárias ou permanente, 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  25 (vinte e cinco) de novembro de 2014 a 11 
(onze) de dezembro 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 30 (trinta) de janeiro de 2015, 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 29 (vinte e nove) de 
janeiro de 2015. 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 30 (trinta) de janeiro de 2015 confirmar o recebimento do 
e-mail junto a Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, através do telefone: (14) 3104-1466 
ou (14) 3104-1469.
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 alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14 e na Lei 
Municipal nº 5.215/04 e Decreto Municipal nº 12.585/14, 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 a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco). 
4. O candidato portador com deficiência, antes de inscrever-se no presente Concurso deverá verificar se as 
atribuições do cargo são compatíveis com deficiência de que é portador. 
5. 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. 
6. 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. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
V deste Edital, atendimento especial, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 
necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e alterações. 
8. 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. 
8.1) 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 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 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. 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 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, no período de 25 (vinte e cinco) de 
novembro de 2014 a  11 (onze) de dezembro de 2014. 
10. 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 tal finalidade. 
11. 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. 
12. 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. 
13. 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: 

13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo. 
13.2) 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 13. 
13.3) 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. 
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o 
candidato será eliminado do certame. 
13.5) 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. 

14. 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 
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com estrita observância à ordem classificatória. 
15. 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. 
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato. 
17. 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. 
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 20 (vinte) de dezembro de 2014. 
19. 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 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas. 
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos 
deverão apresentar na Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, da Secretaria Municipal de 
Saúde de Bauru, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/SP, CEP: 17.014-273, no 
dia 25 de novembro de 2014 a 27 de novembro de 2014, das 9h00min. às 16h00min., documento hábil 
a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município de 
Bauru/SP, juntamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente preenchido via internet 
nos termos indicados no Capítulo IV. 
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade 
do doador, a data da doação, com assinatura do responsável pelo hospital/Banco de Sangue, número 
do documento e carimbo do responsável do setor / área / departamento ou carteira de doação de 
sangue do corrente ano, com carimbo do setor responsável (original e cópia). 
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
designados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação. 
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo. 
8. As decisões sobre o requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição efetivada serão publicadas no Diário 
Oficial do Município em 29 (vinte e nove) de novembro de 2014.
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, poderá 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 N º 
Questões Peso Caráter Duração da 

Prova
T é c n i c o 
em Saúde – 
Técnico de 
Enfermagem

P r o v a 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30

100 Eliminatório e 
classificatóri0 03 horas

Legislação SUS 10

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Saúde – Técnico de 
Enfermagem será composto por Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos: 
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) 
pontos, prevista para realizar-se no dia 01 (primeiro) de fevereiro de 2015, será composta por 40 
(quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com  4 (quatro) alternativas cada uma, versando 
sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 
(uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas. 
 
CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA: 
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação, 
no Diário Oficial do Município de Bauru, em 27 (vinte e sete) de Janeiro de 2015. 
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes do Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial de Bauru. 
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. 
9. 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, agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, 
palmitop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 player, relógio com banco de dados) e outros 
equipamentos similares, bem como protetor auricular, sendo que o descumprimento desta instrução 
implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
11. Ao ingressar na sala para realização da prova, todos os candidatos deverão lacrar os seus pertences 
em saco plástico fornecido pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógios digitais, etc.), uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de sinal 
sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
11.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
11.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os 
itens necessários à execução da prova (óculos, caneta esferográfica, lápis, etc.). 
11.3) O saco plástico tratado no Item 11 só poderá ser violado após a saída do candidato do local estabelecido 
para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO: 
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Saúde – Técnico de Enfermagem 
terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,50 (dois inteiros e cinquenta décimos) pontos 
a cada questão correta.  Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por 
cento) de acerto na Prova Objetiva. 
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em 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 2003 (Estatuto do 
Idoso); 
 b) maior número de acertos obtidos nas questões de conhecimentos específicos da Prova 
Objetiva; 
 c) maior número de acertos obtidos nas questões de Legislação do SUS 
 d) tiver a maior idade entre os candidatos.

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 subseqüente 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 isenção da Taxa de Inscrição; 
b) 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 Saúde. Não serão aceitos recursos interpostos por 
fax-símile, telex, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste Edital. 
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e 
que constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente. 
6. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital: 
 a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame; 
 b) indicação do cargo para o qual o concorreu o Recorrente; 
 c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos; 
 d) qualificação completa do candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço 
residencial e telefone(s) para contato); 
 e) indicação de seu número de inscrição. 
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 f) e estar devidamente assinado pelo candidato Recorrente.
7. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru. 
8. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e as provas serão corrigidas 
de acordo com o gabarito final divulgado, após decisão de tais recursos. 
9. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas. 
10. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo. 
11. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente. 
12. Serão preliminarmente indeferidos os recursos: 
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora; 
 b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; 
 c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente; 
 d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente. 
13. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988. 
14. Após a publicação do gabarito a prova será disponibilizada 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) – PORTAL DO CANDIDATO, podendo este 
ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos 
prescritos no Capítulo XIII.

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 pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada 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 no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 
1.574/71); 
 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; 
 e) for considerado inapto pela perícia médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
 a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de 
Nascimento/Certidão de Casamento atualizada; 
 b) a apresentação da Cédula de Identidade RG expedida no estado em que residir na data da 
nomeação; 
 c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto 
Permanente e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo; 
 d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral; 
 e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o 
candidato não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável 
pelo imóvel onde reside; 
 f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou 
exonerado(a) do serviço público municipal, estadual ou federal; 
 g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
 h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social – PIS e/ou no Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP); 
 i) apresentação de Certidão de Casamento atualizada ou Escritura Pública de União Estável 
atualizada; 
 j) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral 
acompanhado do comprovante de votação na última eleição; 
 k) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante 
apresentação do Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
 l) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos 
para investidura no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no 
Capítulo III item f deste edital); 
 m) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante 
de regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
 n) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de: 
 n.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos 
últimos 05 (cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 
180 (cento e oitenta) dias. 
 n.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados 
onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas a no máximo 90 
(noventa) dias. 
 o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental; 
 p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório; 
6. Para posse não serão aceitas fotocópias não autenticadas.

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 da Saúde de Bauru, localizado na Rua José Aiello, 3-30, Vila Santa Clara, Bauru/
SP, 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 71/2014.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

Participar de planejamento /orientação da equipe de saúde: Participar do planejamento e programação 
da assistência de Enfermagem.  Participar da equipe de saúde. Zelar pela segurança individual e coletiva, 
utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços. Executar ações 
preventivas na área de Enfermagem e integrar programas da equipe de saúde: Atuar na prevenção e 
controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica. Atuar no 
controle sistemático da infecção hospitalar. Atuar no controle sistemático de danos físicos que possam 
ser causados a pacientes durante a assistência de saúde. Participar nos programas e nas atividades de 
assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e 
auto  risco, de higiene e segurança do trabalho, bem como de acidentes e doenças profissionais. Realizar 
ações voltadas à Saúde Coletiva no âmbito da Vigilância em Saúde (epidemiológica e do trabalhador), sob 
supervisão do Enfermeiro. Prestar assistência aos pacientes, exceto ações privativas do Enfermeiro, de 
acordo com a necessidade e seguindo as normatizações da Secretaria Municipal de Saúde: Cumprir 
prescrições da assistência de enfermagem e médica. Auxiliar na recepção, admissão e alta do usuário. 
Auxiliar no preparo para exames, consultas, cirurgias e tratamentos em serviços internos e externos 
à instituição. Acompanhar a evolução do usuário, informando e registrando sinais e sintomas. Realizar 
curativos. Aplicar nebulização. Realizar pré-consulta observando, reconhecendo, descrevendo e anotando 
os sinais e sintomas sugestivos de anormalidades durante a mesma. Orientar paciente na pós-consulta, 
quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas. Preparar e administrar medicamentos 
via oral e parenteral aos pacientes, conforme prescrição médica, registrando no prontuário e comunicando 
a equipe de saúde sinais e sintomas apresentados. Controlar e distribuir medicamentos via oral e parenteral 
aos pacientes. Executar atividades de lavagem, desinfecção e esterilização de materiais, instrumentos e 
equipamentos de acordo com método adequado para cada tipo de esterilização. Executar tarefas referentes à 
conservação e aplicação de vacina segundo o calendário oficial. Efetuar a notificação, controle e busca ativa 
de suspeito e/ou comunicantes de doenças sob vigilância ou notificação compulsória.  Manusear/instalar 
cilindros de gases medicinais, manômetros, fluxômetros, mangueiras, máscaras faciais, respiradores e 
umidificadores conectados a rede ou cilindro de O2, definindo quantitativamente o fluxo de O2 através de 
manômetro-oxigênio e/ou ar comprimido, de acordo com as orientações/regulamentações do fabricante. 
Realizar procedimentos administrativos referentes à área de Enfermagem e manter-se atualizado: 
Auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimentos de documentos pertinentes a sua área de atuação 
para assegurar a pronta localização de dados. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho. Manter-se atualizado 
em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do Setor/
Departamento.  Executar registro das atividades de enfermagem. Eventualmente auxiliar em outras 
atividades afins.

ANEXO II
Conhecimentos Específicos e Legislação do SUS

Conteúdo Programático
1. Técnicas Básicas de Enfermagem
2. Ética Profissional
3. Farmacologia
4. Normas de Imunização
5. Atendimento em urgência e emergência/Novas Diretrizes
6. Humanização no SUS
7. Saúde da Mulher
8. Saúde da Criança e Adolescente
9. Saúde do Adulto e Idoso
10. Saúde Mental
11. Biossegurança
12. Doenças infecciosas e parasitárias
13. Doenças crônico-degenerativas
14. Vigilância em Saúde/Epidemiológica e Sanitária
15. Sistemas de Informação em Saúde
16. SUS, suas principais legislações e políticas de saúde.
17. Gestão do SUS e do cuidado em saúde
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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 o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
A - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
A1 - paraplegia 
A2 - paraparesia 
A3 - monoplegia 
A4 - monoparesia 
A5 - tetraplegia 
A6 - tetraparesia 
A7 - triplegia 
A8 - triparesia 
A9 - hemiplegia 
A10 - hemiparesia 
A11 - ostomia 
Al2 - amputação ou ausência de membro 
A13 - paralisia cerebral 
A14 - nanismo 
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida. 
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica 
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica 
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° 
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores 
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ) 
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
D1 - comunicação 
D2 - cuidado pessoal 
D3 - habilidades sociais 
D4 - utilização dos recursos da comunidade 
D5 - saúde e segurança 
D6 - habilidades acadêmicas 
D7 - lazer 
D8 - trabalho 
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data: 
Nome do médico/CRM:_______________________________________________________________ 
Endereço para contato:__________________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo:___________________________________________________________________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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_de____________________________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso). 
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente). 
Termos em que, 
Pede e Espera Deferimento. 
Bauru/SP, ________ de _________________ de 2014. 
__________ (Assinatura do Candidato)__________ (Nome Completo do Candidato) 
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
30/10/2014 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
04/11/2014 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
06/11/2014 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
25/11/2014 Abertura Inscrições
11/12/2014 Encerramento Inscrições
27/01/2015 1º Edital de Convocação para Prova Objetiva
29/01/2015 2º Edital de Convocação para Prova Objetiva
31/01/2015 3º Edital de Convocação para Prova Objetiva
01/02/2015 Previsão da Realização Prova Objetiva
03/02/2015 Previsão Divulgação do Gabarito 

Bauru/SP, 30 de Outubro de 2014.
DR. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PUBLICAÇÃO DE:  30/10/2014  a  03/11/2014

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
47974/14 NEILA MAIA CAMARGO SOUZA BAURU  ME
40848/14 SOLANGE GONÇALVES
56862/14 SONIA CRISTINA MELCHIOR CANDIDO
53031/14 JANAINA DO SANTOS CELLEGHINI  FREITAS
58124/14 NELI DE SOUZA OLIVEIRA
3530/14 DIRLÉIA FERNANDA CORACINI OHOUAN – ME
31376/14 PATRICIA MIRELI NOVAES – ME
47119/14 JUREMA DE FÁTIMA BENEDITO DROGARIA ME
36095/14 C. MODOLO DROGARIA ME
25051/14 CIRURGICA SPEDO LTDA – EPP
56528/14 HUGHES & TRECENTI   ARTIGOS ESCOLARES LTDA
22390/11 VALENTIM E VALENTIM COMÉRCIO DE PIZZAS LTDA ME
35247/14 LEILA IDALGO LOPES BAURU – ME
35249/14 LEILA IDALGO LOPES BAURU – ME
52163/14 MARTINS RESTAURANTE E DANCETERIA LTDA ME

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
62514/14 EMIDIO  ANTONIO  DE  MATOS ME 037817/C-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
57952/14 MINERIN PÃO DE QUEIJO LANCHONETE LTDA  ME 60 028619/E-1

RECURSO DE AUTO  DE INFRAÇÃO  Nº 708/14   DATADO   08/10/14   NÃO  APRECIADO  POR  
JÁ TER SIDO JULGADO E PUBLICADO EM  D.O.  DIA  15/07/14  PÁGINA 11:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
34368/14 ANA LUCIA VENÂNCIO DE OLIVEIRA – ME 27395/E-1

RECURSO DE AUTO  DE INFRAÇÃO  Nº 807/14   DATADO   16/10/14   NÃO  APRECIADO  POR  
JÁ TER SIDO JULGADO E PUBLICADO EM  D.O.  DIA  28/08/14  PÁGINA 16:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

41656/14 P.S. CARDOSO  &  CIA  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE 
PRODUTOS  DE  LIMPEZA  LTDA  ME 30370E-1

RECURSO DE AUTO DE  AUTO  DE  INFRAÇÃO  NÃO  JULGADO POR PROTOCOLO FORA 
DO PRAZO LEGAL VIGENTE: 

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
51190/14 R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 037776/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA: 
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
32994/14 VICTOR HIPÓLITO DE OLIVEIRA SILVA 35592253885 17052/E-1
35052/14 EUNICE APARECIDA FRANCEZ – ME 17124/E-1
35057/14 EUNICE APARECIDA FRANCEZ – ME 19656/E-1

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
44282/14 DROGARIA MARAMBÁ LTDA ME 17083/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
33389/14 V.H. RUIZ SALGADOS – ME 5861/E-1
33391/14 V.H. RUIZ SALGADOS – ME 5860/E-1
14115/14 MARIA LUCIA VIEIRA FRANCISCO - EPP 2246/E-1
14128/14 MARIA LUCIA VIEIRA FRANCISCO – EPP 2245/E-1
14142/14 MARIA LUCIA VIEIRA FRANCISCO – EPP 2244/E-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 62185/14
INTERESSADO CELIA MARIA FAGNANI DA SILVA
REQUERENTE CELIA MARIA FAGNANI DA SILVA
CPF 158.274.388-63
CRO/SP 65.620

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
57745/14 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
35677/14 OTHONIEL ALVES PEREIRA 
35425/14 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À CRIANÇA DE 

BAURU
44372/14 CHENG WEN HUA 
46935/14 GENTIL SAITO GALDINO
44233/14 LUIS CESAR MARTINS
39028/14 SILVANA BARINI PINTO
39946/14 CLINICA NEURO BAURU LTDA – EPP 
39679/14 CESAR ESTEVES MORON
49756/14 CONCEIÇÃO MONTEIRO SILVA
48811/13 CÉLIA GIOSO DIAS SOARES
38995/14 LUZIA APARECIDA MELONI
29882/14 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS PAIVA
34413/14 LUIS GUSTAVO CLAUS DONDA
36332/14 MARIA APARECIDA ALVES

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
48848/14 LUZIA GARCIA FIGUEIREDO 032523/E-1
58765/14 GILBERTO BUENO DE OLIVEIRA 038058/C-1
35628/14 JOANA MILANI SALVALAGIO 029373/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
46947/14 DANILO XAVIER DOS RIOS 038014/C-1
51126/14 WASHINGTON CHAGAS MACEDO 029445/E-1

57637/14 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE 
E À CRIANÇA DE BAURU 24965/E-1

57638/14 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE 
E À CRIANÇA DE BAURU 24964/E-1

51109/14 JARDILINA MARIA SARAIVA 036822/C-1
36607/14 ANDRÉ BERTUZZO COMPOY 23832/E-1
44552/14 SYLVIO DE ALMEIDA PRADO ROCCHI 22442/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
44526/14 JOSÉ ÁLVARO CARLINI 13742/E-1
35351/14 LUIZ LOURENÇO CONCHINELI 18194/E-1
44705/14 ROSALIA ITIUBA SANTOS 13741/E-1
45392/14 CYNTHIA MARIA DUQUE TADEI 13731/E-1
44701/14 ALESSANDRA GIANSANTE LEÃO REGO 13707/E-1
44355/14 FERNANDO BUENO 13725/E-1
44706/14 ANGELA MARIA RAFAEL DA SILVA 13740/E-1
44358/14 MARIA ALVES DA SILVA 17619/E-1
57507/14 LEANDRO GARCIA ROCHA 17384/E-1
35701/14 CLAUDIA SIMONE REGINA OLIVEIRA CAMPOS 13709/E-1
46916/14 ANGELICA APARECIDA DA CRUZ 17467/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
39354/14 FABIANA AMORIM DE SOUZA 5055/E-1
29555/14 MARIA DE FATIMA DOS ANJOS 5059/E-1
33430/14 ELIO ERNANI DELA COLETA 5039/E-1
29843/14 LUIZ PAULO SERUGHETTE 5034/E-1
24991/14 CRISTIANE MARIA LAURIS MASSAAD 5052/E-1
22099/14 EVA FONSECA DE PAULO 5041/E-1
14829/14 AUREA OLIVIA DE OLIVEIRA 5058/E-1
30153/14 CLAUDIO ZOPONE 5051/E-1
30126/14 AGNALDO TOSHIHIKO MORI 5081/E-1
29810/14 ALBERTO BONIFACIO DA ROCHA 5082/E-1
16865/14 SANDRA MEGUMI YASUDA 5057/E-1

ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M. EM 26/08/2014
ONDE SE LÊ:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

PROCES. INTERESSADO
36583/14 PAMPLONA LOTEAMENTO LTDA
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LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
36583/14 PAMPLONA LOTEAMENTO LTDA 029372/E-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
36583/14 PAMPLONA LOTEAMENTO LTDA

PUBLICADO EM D.O.M. EM 16/09/2014
ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
36583/14 PAMPLONA LOTEAMENTO LTDA 029372/E-1

LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
36583/14 PAMPLONA LOTEAMENTO LTDA 029372/E-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
36583/14 PAMPLONA LOTEAMENTO LTDA

ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M. EM 11/10/2014
ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
56896/14 GISELE MOGGIONI DE LIMA 24787/E-1

LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
56896/14 GISELE CRISTINA MOGGIONI DE LIMA 24787/E-1

PUBLICADO EM D.O.M. EM 21/10/2014
ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
51516/14 TATIANE ALVES DE ARAUJO 20380/E-1

LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
DE ADVERTÊNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
51516/14 TATIANE ALVES DE ARAUJO 20380/E-1

SEÇÃO DE AÇÕES DE MEIO AMBIENTE

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
34754/14 BAURU TÊNIS CLUBE
34748/14 ANNA HOTEL LTDA

34757/14 ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU(CLUBE DE 
CAMPO)

58862/14 MORI MOTOR’S COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
47557/14 MARCELO ROQUE DOS SANTOS
29813/14 MARIA GILVANETE DA SILVA
39402/14 VANDA VERA PEREIRA
39065/14 MARIA ODÍLIA DE MATTOS GREGÓRIO 
36591/14 NEIDE DE MELO MARTINS PUGA
44597/14 MATEUS HENRIQUE MACHADO
24792/14 ORIVALDIR ODAIR SIMÕES
35744/14 LFSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
39684/14 NATALY JAMILE LIMA
39135/14 HENRIQUE SANTOS DA SILVA
39060/14 RENAN BENETTI DO NASCIMENTO
35412/14 FAUSTINO STRINGASCI
39124/14 OTAVIO JOSÉ JACOBIS
37144/14 ERIKA KARG 
39136/14 DUAIBS FERREIRA
29617/14 JOSÉ MARIA REAL DIAS
33444/14 JOSÉ FERREIRA GONÇALVES

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
31297/14 AUTO POSTO NUNO DE ASSIS LTDA 20223/E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
45728/14 JAD ZOGHEIB & CIA LTDA – LOJA CONFIANÇA 

RODOVIÁRIA 20257/E-1

ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M. EM 25//10/2014

ONDE SE LÊ:
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
59638/14 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA 035761/C-1

LEIA-SE:
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
59628/14 ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA 035761/C-1

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7.138/13 - PROCESSO Nº 42.529/2.013 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: OMEGA CLINIC COM. E ASSIST. EM EQUIP. MÉDICO 
HOSPITALARES LTDA - OBJETO: As partes resolvem, alterar o item 2.1 da Cláusula Segunda para acrescer mais 
12 (doze) meses ao prazo de vigência do contrato, passando a ter a seguinte redação: “2.1. O prazo de vigência deste 
contrato será de 24 (vinte e quatro) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso haja interesse 
das partes.” 2. Por via de consequência será acrescido ao valor original do contrato a importância de R$ 16.499,74 
(dezesseis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), passando de R$ 16.499,74 (dezesseis 
mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos) para R$ 32.999,48 (trinta e dois mil, novecentos 
e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos) o valor total do contrato, razão pela qual o item 4.1. da Cláusula 
Quinta do contrato original passa a ter a seguinte redação: “4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela 
contratação descrita na Cláusula Primeira a importância de R$ 32.999,48 (trinta e dois mil, novecentos e noventa e 
nove reais e quarenta e oito centavos), que será suportada pela dotação orçamentária.”  ASSINATURA: 09/10/14, 
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.915/12 - PROCESSO Nº 27.788/06- LOCATÁRIO: 
MUNICÍPIO DE BAURU - LOCADOR: ESPÓLIO DE CLAUDINO DA COSTA NEVES - OBJETO: Em razão da 
necessidade de permanência no imóvel situado na Rua Antônio Zuiani, n° 5-76, nesta cidade de Bauru, visando única 
e exclusivamente abrigar o Almoxarifado de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde, as partes resolvem 
prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 24 (vinte e quatro) meses, razão pela qual o item 3.1 da Cláusula 
Terceira passa a ter a seguinte redação: “3.1. O prazo da presente locação será de 48 (quarenta e oito) meses, a contar 
da data de 05 de outubro de 2.012 a 04 de outubro de 2.016, ocasião em que o LOCATÁRIO deverá restituir o imóvel 
completamente desocupado, livre e desimpedido, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou 
extrajudicial, podendo ser prorrogado, caso seja conveniente para ambas às partes.” 2. Resolvem ainda, alterar o 
item 4.1 da Cláusula Quarta, a fim de reajustar o valor mensal, aplicando o índice de variação do IPCA/IBGE definido 
no contrato original, passando a ter a seguinte redação: “4.1. O aluguel mensal convencionado é de R$ 7.103,00 (sete 
mil e cento e três reais), comprometendo-se o LOCATÁRIO a pagar pontualmente e no vencimento, qual seja, até o 
quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças, por meio de crédito 
em conta corrente previamente definida pelo LOCADOR.” 3. Considerando a prorrogação contratual discriminada na 
Cláusula Primeira e o reajuste definido na Cláusula Segunda do presente aditivo será acrescido ao valor original do 
contrato R$ 170.472,00 (cento e setenta mil e quatrocentos e setenta e dois reais), passando de R$ 155.630,16 (cento e 
cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e dezesseis centavos), para R$ 326.102,16 (trezentos e vinte e seis mil, 
cento e dois reais e dezesseis centavos), o valor total do contrato, razão pela qual a Cláusula Décima Quinta passa a 
ter a seguinte redação: “15.1. O presente contrato, para todos os efeitos legais, terá um valor total de R$ 326.102,16 
(trezentos e vinte e seis mil, cento e dois reais e dezesseis centavos), que será suportado pelo orçamento vigente.” – 
ASSINATURA: 23/10/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

Seção III
Editais

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital n.º 050/2014 – Processo n.º 3.904/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 029/2014 – 
Tipo: Menor preço por Lote - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DE 53 (cinquenta e três) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS COM VELOCIDADE 
MÍN. DE 20ppm, FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS POR MÊS CADA MÁQUINA, TAMANHO MÁX. 
DO PAPEL DUPLO CARTA/A3, IMPRESSÃO P/B, e 01 (uma) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS 
COM VELOCIDADE MÍN. DE 15ppm, FRANQUIA DE 2.000 PÁGINAS POR MÊS, TAMANHO 
DO PAPEL: A4, OFÍCIO, IMPRESSÃO COLORIDA incluindo manutenção preventiva e corretiva, 
além de suprimentos necessários para utilização dos equipamentos. – Interessadas: Secretarias 
Municipais da Educação, Obras, Administração (DRH e SESMET), Esporte e Lazer, Meio Ambiente, 
Planejamento, Agricultura, Negócios Jurídicos, Gabinete do Prefeito e Corpo de Bombeiros. Notificamos 
aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram 
devidamente Adjudicado em 21/10/2014 pelo pregoeiro e Homologado em 23/10/2014 pelo Sr. Prefeito, 
à empresa, da seguinte forma:
EMPRESA: CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUINAS LTDA.
LOTE 01: LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS PARA AS UNIDADES DE ENSINO E DEMAIS 
SECRETARIAS.

IT
E

M

DESCRIÇÃO QTD
MAQ MARCA

VALOR 
UNIT 

CÓPIA

QTD 
CÓPIA REF 
24 MESES

01

Serviço de locação, incluindo 
instalação, manutenção 
corretiva e preventiva e 
fornecimento de suprimentos 
para o bom e total desempenho 
de: Máquina multifuncional - 
demais especificações conforme 
anexo I do Edital Nº050/2014

53 UN
KYOCERA 

ECOSYS – FS – 
6525 MFP

0,03 6.360.000

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 190.800,00

LOTE 02: LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS PARA GP – 12º GRUPAMENTO DOS 
BOMBEIROS.
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DESCRIÇÃO QTD
MAQ MARCA

VALOR 
UNIT 

CÓPIA

QTD 
CÓPIA 
REF 24 
MESES

01

Serviço de locação, incluindo 
instalação, manutenção 
corretiva e preventiva e 
fornecimento de suprimentos 
para o bom e total desempenho 
de: Máquina multifuncional 
impressão Colorida - demais 
especificações conforme anexo I 
do Edital Nº050/2014

01 un
KYOCERA 

ECOSYS – FS 
– C2526 MFP

0,29 48.000

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 13.920,00

Bauru, 03/11/2014 – Ana Paula Marques – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 60.452/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 200/2014 – Sistema de Registro de Preço n° 250/2014– 
por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de 10 (dez) aparelhos de fax, 
50 (cinqüenta) aparelhos telefônico sem fio, 80(oitenta) aparelhos telefônico com fio e 30 (trinta) aparelhos telefônico Tipo 
HEAD FONE” FIXO. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 17/11/2014 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á 
no dia 17/11/2014 às 9h. Início da Disputa de Preços dia 17/11/2014 às 14:30h – Pregoeira: Evelyn Prado Rineri. O Edital 
completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua José Aiello nº 3-30, fone (14) 3104-
1463, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.com.br, ID 563085. 
Divisão de Compras e Licitações, 03/11/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br.  
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 58.449/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 195/2014 – Sistema de Registro de Preço n° 236/14 
– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição estimada anual de 10 (dez) Flip charter, 20 
(vinte) Quadro Branco, 50 (cinquenta) Quadro de Aviso em Cortiça, 06 (seis) tela retrátil e 06 (seis) projetor multimídia, 
para as Unidades de Saúde. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 17/11/2014 às 9h - A abertura da Sessão 
dar-se-á no dia 17/11/2014 às 9h.   Início da Disputa de Preços dia 17/11/2014 às 11h – Pregoeira: Kamila Concuruto 
Pinholi. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua José Aiello nº 
3-30, fone (14) 3104-1463, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.com.br, ID 563602.
Divisão de Compras e Licitações, 03/11/14 – compras_saude@bauru.sp.gov.br.  
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 45.822/2014 – Modalidade: Pregão Presencial SMS n° 161/2014 – Sistema de Registro de Preço n° 202/2014 
– Tipo Menor Preço por Lote – 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. 
Aberto no dia: 06/10/2014 às 08h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a 
classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 06/10/2014 e devidamente Homologado pelo Sr. Prefeito 
Municipal de Bauru em 10/10/2014, às empresas abaixo:
CAMILA APARECIDA MINARI – ME 
Item 05 – Envelope de catigut simples, agulha ½ circulo, 2cm cilíndrica nº 3/0, à R$ 2,70 unitário, Marca: Technofio – cx 
c/ 24 envelopes; 
Item 06 – Envelope de catigut simples, agulha ½ circulo, 2cm cilíndrica nº 4/0, à R$ 2,70 unitário, Marca: Technofio – cx 
c/ 24 envelopes;
Item 07 – Envelope de catigut simples, agulha ½ circulo, 2cm cilíndrica nº 5/0, à R$ 2,70 unitário, Marca: Shalon – cx 
c/ 24 envelopes;
Item 11 – Envelopes de fio de nylon para sutura 3/0, com agulha triangular de 3cm e 3/8 de circulo, à R$ 0,87 unitário, 
Marca: Procare – Caixa c/ 24 envelopes;
Item 12 – Envelopes de fio de nylon para sutura 4/0, com agulha triangular de 3cm e 3/8 de circulo, à R$ 0,87 unitário, 
Marca: Procare - Caixa c/ 24 envelopes;
Item 13– Envelope de Fio de Nylon para sutura 4/0 Infantil com agulha triangular  de 1,5cm e 3/8 de circulo, à R$ 1,712 
unitário, Marca: Shalon - Caixa c/ 24 envelopes;
Item 14 – Envelopes de fio de nylon para sutura 5/0, com agulha triangular de 2cm e 3/8 de circulo, à R$ 0,88 unitário, 
Marca: Procare - Caixa c/ 24 envelopes;
Item 15 – Envelopes de fio de nylon para sutura 6/0, com agulha triangular de 2cm e 3/8 de circulo, à R$ 0,882 unitário, 
Marca: Procare - Caixa c/ 24 envelopes;
Item 88 – Unidade de Placas de ACTICOAT 10 x 20, à R$ 227,34 unitário, Marca: Smith and Nephew/Acticoat - Caixa 
c/ 12 unidades;
Item 89 – Cobertura antimicrobiana - Placas de Curativo Acticoat Absorbent 10 x 12,5 - Unidade, à R$ 225,69 unitário, 
Marca: Smith and Nephew/Acticoat Absorbent – Caixa c/ 05 unidades;
Item 90 – Placas de ALLEVYN NON ADESIVE 10 x 20, à R$ 64,00 unitário, Marca: Smith and Nephew/Allevyn Non 
Adesive - Caixa c/ 10 unidades;
Item 91 – Curativo de COFLEX 7,5 x 4,6 m, à R$ 19,30 unitário, Marca: Coflex – Caixa com 24 unidades;
Item 99 – Metros de tubo de látex nº 200, à R$ 0,90 unitário, Marca: Lemgruber;
Item 100 – Metros de tubo de látex nº 203, à R$ 2,83 unitário, Marca: Lemgruber;
Item 101 – Par de Oliva para estetoscópio;  à R$ 1,07 unitário, Marca: Glicomed;
Item 105 – Tubo de ensaio em poliestireno com tampa flecha, à R$ 0,09 unitário, Marca: Labor Import – Pacotes com 
500 unidades;
Item 106 – Porta Lamina para citologia (tubo cilíndrico);  à R$ 0,33 unitário, Marca: Labor Import – Caixa com 03 
unidades;
CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
Item 87 – Fralda Geriátrica Tamanho G MARCA BIOFRAL – UNIDADE – MANDADO JUDICIAL, à R$ 1,22 unitario, 
Marca: Pro-Descart/Biofral Confort Plus -Pcte c/ 8 unidades;
Item 93 – Pacote de serviços para Accu-Chek Spirit, à R$ 167,74 unitário, Marca: Roche/Accu-Chek Spirit; 
Item 94 – Set de cartucho plástico com 3,15 ml esterilizado com óxido de etileno - cx c/ 25 sets, à R$ 414,87 a caixa, 
Marca: Roche/Accu-Chek;
Item 95 – Sets completos de infusão Accu-chek Tenderlink I 13/60 - cx c/ 10 sets de infusão, à R$ 521,45 a caixa, Marca: 
Roche/Accu-Chek Tenderlink;
Item 96 – Tiras reagentes para glicemia capilar ACCU CHEK, à R$ 1,28 unitário, Marca: Roche/Accu-Chek Active – 
frasco c/50 unidades;
Item 102 – Sets de infusão Accu-chek Flex Link I 10/60 - cx c/ 10 sets de infusão, à R$ 603,95 a caixa, Marca: Roche/
Accu-Chek Flex Link;
Item 103 – Tiras reagentes para glicemia capilar ACCU CHEK, à R$ 1,12 unitário, Marca: Roche/Accu-Chek Active 

Performa – frasco c/50 unidades;
CIRÚRGICA FERNANDES – COM. DE MAT. CIR. E HOSP. – SOC. LTDA
Item 01 - Tomada dupla para rede canalizada de ar comprimido, à R$ 38,16 unitário; Marca: Protec;
Item 02 - Tomada dupla para rede canalizada de oxigênio, à R$ 38,16 unitário. Marca: Protec;
Item 20 – Unidade de Sonda Endotraqueal com balão nº 6,0, à R$ 2,63 unitário, Marca: Solidor – Caixa c/ 10 unidades;
Item 21 – Unidade de Sonda Endotraqueal com balão nº 6,5, à R$ 2,63 unitário, Marca: Solidor – Caixa c/ 10 unidades;
Item 22 – Unidade de Sonda Endotraqueal com balão nº 7,0, à R$ 2,63 unitário, Marca: Solidor – Caixa c/ 10 unidades;
Item 23 – Unidade de Sonda Endotraqueal com balão nº 7,5, à R$ 2,63 unitário, Marca: Solidor – Caixa c/ 10 unidades;
Item 24 – Unidade de Sonda Endotraqueal com balão nº 8,0, à R$ 2,63 unitário, Marca: Solidor – Caixa c/ 10 unidades;
Item 25 – Unidade de Sonda Endotraqueal com balão nº 8,5, à R$ 2,67 unitário, Marca: Solidor – Caixa c/ 10 unidades;
Item 26 – Unidade de Sonda Endotraqueal com balão nº 9,0, à R$ 2,67 unitário, Marca: Solidor – Caixa c/ 10 unidades;
Item 27 – Unidade de Sonda Endotraqueal com balão nº 9,5, à R$ 2,67 unitário, Marca: Lamedid – Caixa c/ 10 unidades;
Item 28 – Unidade de Sonda Endotraqueal sem balão nº 2,5, à R$ 2,05 unitário, Marca: Solidor – Caixa c/ 10 unidades;
Item 29 – Unidade de Sonda Endotraqueal sem balão nº 3,0, à R$ 2,05 unitário, Marca: Solidor – Caixa c/ 10 unidades;
Item 30 – Unidade de Sonda Endotraqueal sem balão nº 3,5, à R$ 2,05 unitário, Marca: Solidor – Caixa c/ 10 unidades;
Item 31 – Unidade de Sonda Endotraqueal sem balão nº 4,0, à R$ 2,05 unitário, Marca: Solidor – Caixa c/ 10 unidades;
Item 32 – Unidade de Sonda Endotraqueal sem balão nº 4,5, à R$ 2,05 unitário, Marca: Solidor – Caixa c/ 10 unidades;
Item 33 – Unidade de Sonda Endotraqueal sem balão nº 5,0, à R$ 2,05 unitário, Marca: Solidor – Caixa c/ 10 unidades;
Item 34 – Unidade de Sonda Endotraqueal sem balão nº 5,5, à R$ 2,00 unitário, Marca: Solidor – Caixa c/ 10 unidades;
Item 35 – Unidade de Sonda Foley 02 vias com balão de 5cc nº 08, à R$ 2,31 unitário, Marca: Solidor – Caixa c/ 10 
unidades;
Item 36 – Unidade de Sonda Foley 02 vias com balão de 5cc nº 10, à R$ 2,31 unitário, Marca: Lamedid – Caixa c/ 10 
unidades;
Item 37 – Unidade de Sonda Foley 02 vias com balão de 5cc nº 12, à R$ 1,66 unitário, Marca: Solidor – Caixa c/ 10 
unidades;
Item 38 – Unidade de Sonda Foley 02 vias com balão de 5cc nº 14, à R$ 1,66, Marca: Solidor – Caixa c/ 10 unidades;
Item 39 – Unidade de Sonda Foley 02 vias com balão de 5cc nº 16, à R$ 1,66, Marca: Solidor – Caixa c/ 10 unidades;
Item 40 – Unidade de Sonda Foley 02 vias com balão de 5cc nº 18, à R$ 1,66, Marca: Solidor – Caixa c/ 10 unidades;
Item 41 – Unidade de Sonda Foley 02 vias com balão de 5cc nº 20, à R$ 1,66, Marca: Solidor – Caixa c/ 10 unidades;
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRURG. E HOSPITALARES LTDA
Item 78 – Unidade de Absorvente Higiênico – tipo hospitalar, à R$ 0,35 unitário, Marca: Incontinence – pct. c/20 unidades;
Item 79 – Unidade de Fralda descartável infantil com gel tamanho “P”, à R$ 0,24 unitário, Marca: Karicia – pct. c/14 
unidades;
Item 80 – Unidade de Fralda descartável infantil com gel tamanho “EG”, à R$ 0,34 unitário, Marca: Karicia – pct. c/10 
unidades;
Item 81 – Unidade de Fralda descartável infantil com gel tamanho “G”, à R$ 0,33 unitário, Marca: Karicia – pct. c/10 
unidades;
Item 82 – Unidade de Fralda descartável infantil com gel tamanho “M”, à R$ 0,29 unitário, Marca: Karicia – pct c/12 
unidades;
Item 83 – Unidade de Fralda descartável geriátrica tamanho “EG”, à R$ 0,99 unitário, Marca: Medifral – pct. c/06 
unidades;
Item 84 – Unidade de Fralda descartável geriátrica tamanho “G”, à R$ 0,83 unitário, Marca: Incontinence – pct. c/08 
unidades;
Item 85 – Unidade de Fralda descartável geriátrica tamanho “M”, à R$ 0,72 unitário, Marca: Incontinence – pct. c/08 
unidades;
Item 86– Unidade de Fralda descartável geriátrica tamanho “P”, à R$ 0,72 unitário, Marca: Medifral – pct. c/08 unidades;
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Item 42 – Unidade de Sonda estomacal (nasogástrica) descartável, longa nº 04, à R$ 0,49 unitário, Marca: Medsonda – 
Caixa c/ 10 unidades;
Item 43 – Unidade de Sonda estomacal (nasogástrica) descartável, longa nº 06, à R$ 0,50 unitário, Marca: Medsonda – 
Caixa c/ 10 unidades;
Item 44 – Unidade de Sonda estomacal (nasogástrica) descartável, longa nº 08, à R$ 0,56 unitário, Marca: Medsonda – 
Caixa c/ 10 unidades;
Item 45 – Unidade de Sonda estomacal (nasogástrica) descartável, longa nº 10, à R$ 0,59 unitário, Marca: Medsonda – 
Caixa c/ 10 unidades;
Item 46 – Unidade de Sonda estomacal (nasogástrica) descartável, longa nº 12, à R$ 0,61 unitário, Marca: Medsonda – 
Caixa c/ 10 unidades;
Item 47 – Unidade de Sonda estomacal (nasogástrica) descartável, longa nº 14, à R$ 0,62 unitário, Marca: Medsonda – 
Caixa c/ 10 unidades;
Item 48 – Unidade de Sonda estomacal (nasogástrica) descartável, longa nº 16, à R$ 0,70 unitário, Marca: Medsonda – 
Caixa c/ 10 unidades;
Item 49 – Unidade de Sonda estomacal (nasogástrica) descartável, longa nº 18, à R$ 0,78 unitário, Marca: Medsonda – 
Caixa c/ 10 unidades;
Item 50 – Unidade de Sonda estomacal (nasogástrica) descartável, longa nº 20, à R$ 0,88 unitário, Marca: Medsonda – 
Caixa c/ 10 unidades;
Item 51 – Unidade de Sonda estomacal (nasogástrica) descartável, longa nº 22, à R$ 1,01 unitário, Marca: Medsonda – 
Caixa c/ 10 unidades;
Item 52 – Unidade de Sonda para aspiração traqueal descartável, nº 04, à R$ 0,333 unitário, Marca: Medsonda – Caixa 
c/ 10 unidades;
Item 53 – Unidade de Sonda para aspiração traqueal descartável, nº 06, à R$ 0,34 unitário, Marca: Medsonda – Caixa 
c/ 10 unidades;
Item 54 – Unidade de Sonda para aspiração traqueal descartável, nº 08, à R$ 0,359 unitário, Marca: Medsonda – Caixa 
c/ 10 unidades;
Item 55 – Unidade de Sonda para aspiração traqueal descartável, nº 10, à R$ 0,368 unitário, Marca: Medsonda – Caixa 
c/ 10 unidades;
Item 56 – Unidade de Sonda para aspiração traqueal descartável, nº 12, à R$ 0,385 unitário, Marca: Medsonda – Caixa 
c/ 10 unidades;
Item 57 – Unidade de Sonda para aspiração traqueal descartável, nº 14, à R$ 0,395 unitário, Marca: Medsonda – Caixa 
c/ 10 unidades;
Item 58 – Unidade de Sonda para aspiração traqueal descartável, nº 16, à R$ 0,44 unitário, Marca: Medsonda – Caixa 
c/ 10 unidades;
Item 59 – Unidade de Sonda para aspiração traqueal descartável, nº 18, à R$ 0,50 unitário, Marca: Medsonda – Caixa 
c/ 10 unidades;
Item 60 – Unidade de Sonda Retal descartável, nº 06, à R$ 0,333 unitário, Marca: Medsonda – Caixa c/ 10 unidades;
Item 61– Unidade de Sonda Retal descartável, nº 08, à R$ 0,342 unitário, Marca: Medsonda – Caixa c/ 10 unidades;
Item 62 – Unidade de Sonda Retal descartável, nº 10, à R$ 0,36 unitário, Marca: Medsonda – Caixa c/ 10 unidades;
Item 63 – Unidade de Sonda Retal descartável, nº 12, à R$ 0,369 unitário, Marca: Medsonda – Caixa c/ 10 unidades;
Item 64 – Unidade de Sonda Retal descartável, nº 14, à R$ 0,378 unitário, Marca: Medsonda – Caixa c/ 10 unidades;
Item 65 – Unidade de Sonda Retal descartável, nº 16, à R$ 0,423 unitário, Marca: Medsonda – Caixa c/ 10 unidades;
Item 66 – Unidade de Sonda Retal descartável, nº 18, à R$ 0,468 unitário, Marca: Medsonda – Caixa c/ 10 unidades;
Item 67 – Unidade de Sonda Retal descartável, nº 20, à R$ 0,518 unitário, Marca: Medsonda – Caixa c/ 10 unidades;
Item 68 – Unidade de Sonda Retal descartável, nº 22, à R$ 0,55 unitário, Marca: Medsonda – Caixa c/ 10 unidades;
Item 69– Unidade de Sonda Uretral descartável, nº 04, à R$ 0,319 unitário, Marca: Medsonda – Caixa c/ 10 unidades;
Item 70– Unidade de Sonda Uretral descartável, nº 06, à R$ 0,345 unitário, Marca: Medsonda – Caixa c/ 10 unidades;
Item 71 – Unidade de Sonda Uretral descartável, nº 08, à R$ 0,35 unitário, Marca: Medsonda – Caixa c/ 10 unidades;
Item 72 – Unidade de Sonda Uretral descartável, nº 10, à R$ 0,358 unitário, Marca: Medsonda – Caixa c/ 10 unidades;
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Item 73 – Unidade de Sonda Uretral descartável, nº 12, à R$ 0,367 unitário, Marca: Medsonda – Caixa c/ 10 unidades;
Item 74 – Unidade de Sonda Uretral descartável, nº 14, à R$ 0,376 unitário, Marca: Medsonda – Caixa c/ 10 unidades;
Item 75 – Unidade de Sonda Uretral descartável, nº 16, à R$ 0,44 unitário, Marca: Medsonda – Caixa c/ 10 unidades;
Item 76 – Unidade de Sonda Uretral descartável, nº 18, à R$ 0,48 unitário, Marca: Medsonda – Caixa c/ 10 unidades;
Item 77 – Unidade de Sonda Uretral descartável, nº 20, à R$ 0,52 unitário, Marca: Medsonda – Caixa c/ 10 unidades;
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 
Item 16 – Par de Luva Cirúrgica Estéril nº 7,0, à R$ 0,713 unitário, Marca: Lemgruber/Front – cx c/200 pares; 
Item 17 – Par de Luva Cirúrgica Estéril nº 7,5, à R$ 0,713 unitário, Marca: Lemgruber/Front – cx c/200 pares;
Item 18 – Par de Luva Cirúrgica Estéril nº 8,0, à R$ 0,713 unitário, Marca: Lemgruber/Front – cx c/200 pares;
Item 19 – Par de Luva Cirúrgica Estéril nº 8,5, à R$ 0,7099 unitário, Marca: Lemgruber/Front – cx c/200 pares;
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 03/11/2014 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.
AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE
Processo: 45.822/2014 – Modalidade: Pregão Presencial SMS n° 161/2014 – tipo Menor Preço por Lote – Sistema de 
Registro de Preços n.º SMS 202/2014 - 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. 
Ficam convocadas as empresas relacionadas, através de seu representante credenciado no processo em epígrafe, para 
assinatura do Contrato, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis a contar da data desta publicação. 
CAMILA APARECIDA MINARI – ME 
CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CIRÚRGICA FERNANDES – COM. DE MAT. CIR. E HOSP. – SOC. LTDA
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRURG. E HOSPITALARES LTDA
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 
Bauru, 03/11/2014 - compras_bauru@saude.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S. Seção IV

Autarquias e Empresa Pública
COHAB - Companhia de Habitação 
Popular de Bauru

Edison Bastos Gasparini Júnior
Diretor Presidente

Horário de atendimento:  8h - 12h das  14h - 18h
Endereço:  Avenida Nações Unidas 30-31

Telefone Geral:  3235-9222
CEP:  17011-105

1 - Diretoria - 3235-9225 e 3235-9226
2 - Divisão de Arrecadação e Cobrança - 3235-9211e 3235-9223.
3 - Divisão Jurídico Contencioso - 3235-9209 e 3235-9210.
4 - Divisão de Contratos e Transferência - 3235-9205 e 3235-9212.
5 - Divisão de FCVS - 3235-9206 e 3235-9221.
6 - Divisão de Recursos Humanos - 3235-9208 
7 - CPD - 3235-9216 e 3235-9218.
8 - Compras - 3235-9217.
9 - Portaria - 3235-9213.
10 - Fax - 3235-9202 e 3235-9224
11 - Divisão de Contabilidade - 3235-9207 e 3235-9219.

EDITAL DE RESULTADO FINAL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2014

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB-BAURU, através do Instituto de 
Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, torna público o resultado final dos candidatos habilitados 
nas provas objetivas e prova práticas do Concurso Público nº 01/2014, destinado ao provimento de vagas 
existentes para o cargo de Motorista, descrito na Tabela I especificada no Capítulo 1 do edital de abertura.
1. Resultado final das Provas Objetivas e Provas Práticas, dos candidatos inscritos para o cargo de Motorista, 
na seguinte ordem: Cargo, número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação final, nota nas 
Provas Objetivas e classificação final geral.
1471372, ANTONIO CARLOS DE SOUZA CALCENA, 56.661, 24; 1470317, BRUNO TEODORO 
MARQUES, 63.327, 13; 1475402, ELDER AUGUSTO BARALDI, 56.661, 20; 1470689, FABIO 
FERREIRA GONÇALVES, 56.661, 21; 1472931, FELIPE ALVES LENDIMUTH, 59.994, 14; 1471259, 
HUGO CAETANO DA SILVA, 56.661, 17; 1471788, LEANDRO MARTINS TONETTI, 63.327, 12; 
1473972, LEANDRO SANTO TRIGO, 66.66, 9; 1474595, LEONARDO MESSIAS PELIÇÃO, 73.326, 
5; 1475418, LUIZ ALFREDO AZZI ILHESCA, 56.661, 23; 1473651, NILSON FABRICIO DA SILVA, 
59.994, 15; 1474038, NOZOR FIDÊNCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, 66.66, 10; 1470744, PAULO 
MORAIS DA SILVA, 56.661, 16; 1472704, PAULO VICTOR GRILO CAMPOS, 76.659, 3; 1470263, 
PEDRO VANDOCIR DE NICOLAI, 63.327, 11; 1471715, REGINALDO ARAUJO DE GODOY, 56.661, 
19; 1473401, RELDY SALOMAO REZENDE DA SILVA, 76.659, 2; 1473294, RENATO DE MELLO 
PEREIRA, 79.992, 1; 1471804, RONI DE MARCO, 56.661, 22; 1473331, ROSALVO FERREIRA 
FONSECA, 69.993, 8; 1471511, VANICIA CRISTINA BOMFIM, 69.993, 6; 1470884, VLADEMIR 
ROBERTO PEREIRA, 73.326, 4; 1474827, WALLAX VINICIUS BATISTA, 56.661, 18; 1474730, 
WALTER LACUNA JUNIOR, 69.993, 7;
2. Disposições Finais do Resultado
2.1. O resultado final do cargo de Motorista fica devidamente homologado nesta data.
2.2. O resultado final de todos os candidatos poderá ser consultado através do site do Instituto Nosso Rumo 
(www.nossorumo.org.br).

Bauru, 1 de novembro de 2014.
EDISON BASTOS GASPARINI JÚNIOR

DIRETOR PRESIDENTE DA COHAB BAURU

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Processo nº 62.126/2014 – Modalidade: 
Inexigibilidade com fulcro no inciso I, do art. 25 e caput, conforme exigido no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 - 
Interessada: Secretaria de Cultura - Objeto: AMOSTRA DE ARTE SEM BARREIRA- APRESENTAÇÃO DO BALLET 
DE CEGO – CIA FERNANDA BIANCHINI - valor total R$ 8.000,00 - Ratificação: 29/10/2014, pelo Prefeito Municipal. 
Bauru, 03/11/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 462/14 – Processo n.º 15.382/14 – Modalidade: Pregão 
Presencial nº 178/14 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, 
SENDO: BARRAS DE FERRO CA 60 E 50, CANTONEIRAS E BAGUETE, COLUNAS DE METALON, CHAPAS 
DE FERRO, TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, ARAME RECOZIDO E GALVANIZADO, CABOS DE AÇO, 
LIXAS DE PANO, BUCHAS COM PARAFUSO, BROCAS DE AÇO, ELETRODOS, REBITES E DOBRADIÇAS, 
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessadas: Secretarias Municipais de Administração, de Cultura, 
de Desenvolvimento Econômico, de Educação, de Finanças, de Bem Estar Social, de Administrações Regionais, de 
Saúde, de Meio Ambiente, de Obras, de Agricultura e Abastecimento, de Esportes e Lazer, o Gabinete do Prefeito, o 12º 
Grupamento de Bombeiros, a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – Emdurb e a Fundação 
de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – Funprev. Data do Recebimento dos envelopes 
e sessão do pregão: 18/11/14 às 08h30min na sala de reunião da Secretaria de Administração/Divisão de Licitações, sito 
à Praça das Cerejeiras nº 1-59, 2º andar, sala 2. Informações e retirada do edital na Divisão de Licitações, no horário das 
08h às 12h e das 14h às 18h e fones (14) 3235-1113 ou 3235-1337 até o dia 17/11/14, ou pelo site  www.bauru.sp.gov.br.
Bauru, 03/11/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02 - Edital nº. 368/14 - Processo n.º 
33.867/14 – Modalidade: Convite nº 030/2014 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE 
OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER BOM E NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS – Interessado: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Notificamos aos interessados 
que o prazo de recurso expirou-se em 30/10/14. A Comissão Permanente de Licitações marcou a sessão de abertura do 
envelope nº 02 “proposta” das empresas Habilitadas: KOALA COMÉRCIO DE FOGOS E ARTIGOS DE ÉPOCA 
LTDA  E GELATTI SHOWS PIROTÉCNICOS LTDA - ME para o dia 11/11/14 ás 15hs, na Secretaria Municipal da 
Administração/Divisão de Licitações, na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-900 – Bauru/SP. 
Bauru, 03/11/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital n.º 486/14 – Processo n.º 29.011/14 – Modalidade: Pregão Presencial nº 187/14 - TIPO 
MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS JOGOS ABERTOS BAURU 2014, SENDO: BOLAS 
OFICIAIS DE BASQUETE, BIRIBOL, FUTSAL, HANDEBOL, FUTEBOL E TÊNIS DE CAMPO, VÔLEI DE PRAIA E VOLEIBOL, BOMBA DE ENCHER 
DUPLA AÇÃO, KIT DEMARCADOR OFICIAL, NÚMEROS DE PEITO COM ALFINETES, PLACAR MANUAL DE PLÁSTICO, REDES OFICIAIS DE 
BASQUETEBOL, FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL, VOLEIBOL, CADEIRA OFICIAL PARA ARBITRAGEM DE VOLEIBOL, MESAS OFICIAIS E 
BOLAS DE TREINAMENTO E COMPETIÇÃO PARA TÊNIS DE MESA – Interessada: Secretaria de Esportes e Lazer. Notificamos aos interessados no processo 
licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi devidamente Adjudicado pelo pregoeiro em 03/11/14 e Homologado em 03/11/14 pelo Secretário 
Municipal de Esportes e Lazer às empresas abaixo:

LOTE Nº 01 - OBJETO: BOLAS E BOMBA DE ENCHER DUPLA AÇÃO.
FORNECEDOR: ROCA COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA – TOTAL DO LOTE – R$ 22.320,14

ITEM QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
MARCA/
MODELO

P. UNIT.
R$

P. TOTAL
R$

01 15

Bola oficial de basquete feminino 6.4,  categoria feminino, confeccionada em microfribra, na cor amarela 
com azul, com câmara airbility, forro multiaxial, miolo Slip System (lubrificado e substituível), com peso 
entre 510 a 565 gramas, circunferência entre 72 a 74 cm, Aprovada pela FIBA - Federação Internacional de 
Basketbal e Federação Brasileira de Basquetebol.

Penalty / 6.5 144,64 2.169,60

02 15

Bola oficial de basquete masculino 7.4, categoria adulto, confeccionada em microfribra, na cor amarela 
com laranja, com 
câmara airbility, forro multiaxial, miolo Slip System (lubrificado e substituível), com peso entre 600 a 650 
gramas, circunferência entre 75 a 78cm, Aprovada pela FIBA - Federação Internacional de Basketball e 
Federação Brasileira de Basquetebol.

Penalty /  7.5 149,75 2.246,25

03 4 Bola Oficial de Biribol, Composição: tecnologia TermoTec, miolo substituível e lubrificado, pressão: 5-6 
libras, Medidas: 60cm de circunferência, Peso: 280g.

Penalty / 
Biribol 43,52 174,08

04 30

Bola oficial de futsal, com 8 gomos, confeccionada com PU Ultra 100%,  acabamento e base de poliuretano 
(PU) importado e revestimento externo metalizado. Tecnologia Termotec: gomos termo-fundidos, fazendo 
com que a bola tenha 0% de absorção de água, não alterando o seu peso mesmo em campos molhados. 
Além de maior precisão, velocidade, durabilidade e menor deformação. Câmara Airbility, para maior 
retenção de ar. Miolo Slip System, removível e lubrificado. Circunferência: 62,5-63,5cm. Peso: 410-430g.

Profi / 
Diamond

 1.000
66,12 1.983,60

05 15

Bola oficial de handebol feminino H2L, em P.U, Suécia, costurada, categoria feminina/juvenil, 
confeccionada em P.U Hand Grip, com 32 gomos, cor amarelo com azul, com câmara airbility, forro 
multiaxial, miolo Slip System (lubrificado e substituível), com peso 325 a 400 gramas e circunferência 
entre 54 e 56 cm, Oficial da Confederação Brasileira de Handball, aprovada pela FIH – Federação 
Internacional de Handball.

Penalty  / 
Suecia H2 115,51 1.732,65

06 15

Bola oficial de handebol masculino H3L, em P.U, masculina, Suécia, costurada, categoria masculino, 
confeccionada em P.U Hand Grip, com 32 gomos, cor amarelo com azul, com câmara airbility, forro 
multiaxial, miolo Slip System (lubrificado e substituível), com peso 425 a 475 gramas e circunferência 
entre 58 e 60 cm, Oficial da Confederação Brasileira de Handball, aprovada pela FIH – Federação 
Internacional de Handball.

Penalty  / 
Suecia H3 123,88 1.858,20

07 40
Bola oficial de futebol de campo, com 12 gomos, confeccionada com PU, Diâmetro: 68 - 70 cm., 
Peso: 410 - 450 g., Câmara: Câmara Airbility, Construção: Termotec, Material: PU, Miolo: Slip System 
removível e lubrificado. Com aprovação e oficial da Confederação Brasileira de Futebol.

Penalty  / 
Digital T 66,96 2.678,40

08 750 Bola oficial de tênis de campo, em tubo pressurizado com 3 bolas, Oficial da Confederação Brasileira 
de Tênis (CTB).

Wilson / 
Championship 4,88 3.660,00

09 6 Bola oficial de vôlei de praia, com 12 gomos, confeccionada com microfibra. Bola Oficial da Confederação 
Brasileira de Voleibol (CBV)., tecnologia Termotec com absorção de 0% de água. 

Penalty  / 
Beach Pro 138,11 828,66

10 30

Bola oficial de voleibol pró 7.0, matrizada oficial,  confeccionada em Microfibra, com 18 gomos, na 
cor branca com azul e verde, com câmara airbility, forro multiaxial, miolo Slip System (lubrificado e 
substituível), com peso 260 a 280 gramas e circunferência entre 65 e 67 cm, Oficial da Confederação 
Brasileira de Voleyball, Aprovada pela FIVB – Federação Internacional de Voleyball.

Penalty  / 7.0 160,71 4.821,30

11 10 Bomba com bico para encher bola, dupla ação Stadium / 
Dupla Ação 16,74 167,40

LOTE Nº 02 - OBJETO: KIT DEMARCADOR OFICIAL, NÚMEROS DE PEITO COM ALFINETES, PLACAR MANUAL DE PLÁSTICO, REDES 
OFICIAIS DE BASQUETEBOL, FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL.

FORNECEDOR: MAGALI GARCIA SANTOS - ME – TOTAL DO LOTE – R$ 16.401,00
ITEM QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

MARCA/
MODELO

P. UNIT.
R$

P. TOTAL
R$

01 03 Kit demarcador oficial para quadra de vôlei de praia com ganchos. Master 97,00 291,00
02 1000 Números de peito com alfinetes Silk Bauru 1,20 1.200,00
03 04 Placar manual de plástico de mesa com numeração até 31 pontos. Vollo 179,00 716,00
04 06 Placar manual de plástico para vôlei de praia Vollo 179,00 1.074,00

05 10 Rede oficial de Basquetebol, em poliéster, nas medidas oficiais da CBB e FIBA, contendo 12 alças 
para fixação no aro e 40 cm de altura montada. Master 23,00 230,00

06 16 Rede oficial de Futebol, modelo profissional, fio 4 mm duplo malha 15 x 15 com tratamento de 
proteção U.V em nylon/polietileno, tipo modelo Federação Paulista de Futebol. Master 416,00 6.656,00

07 16 Rede oficial de Futsal, modelo profissional , fio 4mm duplo malha 10 x 10 com tratamento de 
proteção U.V em nylon / polietileno, Tipo modelo Federação Paulista de Futsal. Master 147,00 2.352,00

08 06
Rede oficial de Handebol, modelo tradicional , 4 mm duplo malha 10 x 10 de uso profissional, 
acompanha cortina de proteção com tratamento de proteção U.V em nylon / polietileno tipo modelo 
Federação Paulista de Handebol.

Master 259,00 1.554,00

09 12 Rede para Voleibol Oficial, fio de nylon (polietileno) seda (polipropileno) médio na cor preto, malha 
de 10x10cm, lona de algodão, com 5 cm de largura. Master 194,00 2.328,00

LOTE Nº 03 - OBJETO: CADEIRA OFICIAL PARA ARBITRAGEM DE VOLEIBOL.
FORNECEDOR: MAGALI GARCIA SANTOS - ME – TOTAL DO LOTE – R$ 14.100,00

ITEM QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
MARCA/
MODELO

P. UNIT.
R$

P. TOTAL
R$

01 03

Cadeira Oficial para Arbitragem de Voleibol, confeccionada em tubo de aço 1 1/2", pintura 
sintética, base em chapa de aço revestida de carpete, plataforma em madeira revestida de borracha, 
assento e encosto em espuma revestidos de PVC emborrachado, degraus galvanizados, rodas de 
silicone para facilitar o transporte, regulagem de altura para plataforma e assento, aprovada por 
Federações.

Maxi Sports / 
Hidráulica 4.700,00 14.100,00

LOTE Nº 05 - OBJETO: BOLAS DE TREINAMENTO E COMPETIÇÃO PARA TÊNIS DE MESA.
FORNECEDOR: MAGALI GARCIA SANTOS - ME – TOTAL DO LOTE – R$ 7.370,00

ITEM QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
MARCA/
MODELO

P. UNIT.
R$

P. TOTAL
R$

01 3000 Bola de tênis de mesa 1 estrela para treinamento, aprovada pela ITTF (Federação Internacional de 
Tênis de Mesa). DHS 1 1,69 5.070,00

02 500 Bola de tênis de mesa 3 estrelas para competição, aprovada pela ITTF (Federação Internacional de 
Tênis de Mesa). DHS 3 4,60 2.300,00

Observação: O lote nº 04 - Mesa oficial para Tênis de Mesa restou fracassado.
Bauru, 03/11/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.
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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

Corregedoria Administrativa 
Processo Administrativo Disciplinar Sumário Nº CORREG-09/2014, de 26/junho/2014.
Súmula de Decisão do Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru, Dr. Giasone Albuquerque Candia, nos Autos do Processo Administrativo Disciplinar Sumário 
de Portaria Nº CORREG-009/2014, de 26/junho/2014: IMPUTAR ao servidor JAIRO ALVES 
DA SILVA, Encanador, matrícula 100.729, a responsabilidade civil pelo extravio da tampa lateral 
esquerda da motocicleta de prefixo 68, ocorrido em 05/08/2013, com fundamento nos arts. 41 e seguintes 
da Lei Municipal nº 5.804/2009, e 20 e seguintes da Lei Municipal nº 3.781/94.
Bauru, 03/11/20144.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
Lei Municipal nº 6.366, de 17 de junho de 2013

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – PQP
Requerimento para concessão da Progressão por Qualificação Profissional (PQP), regulamentada pela Lei 
Municipal nº 6.366/2013.

REQUERIMENTOS DEFERIDOS
Nome E-doc Situação Data da concessão

Arion Fernando Salles Malastri 1874/2014 Deferido 01/09/2014

DECISÃO DE RECURSO
Nome E-doc Situação Data da concessão

André Luiz Ferreira 2070/2013 Deferido 22/11/2013

PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR ESCOLARIDADE – PQPE
Requerimento para concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal nº 6.366/2013.

DECISÃO DE RECURSO
Nome E-doc Situação

Dauri Cristiano Simeli 1699/2013 Indeferido
A Comissão de Desenvolvimento Funcional

Bauru, 03 de novembro de 2014

CONCURSO PÚBLICO
MOTORISTA

CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento do candidato:
Claudio Augusto Bonfim, RG 13.501.252-1-SSP-SP,  
no Departamento de Água e Esgoto - Serviço de Recursos Humanos, na Rua Padre João, nº 11-25, para tratar 
de assunto referente a nomeação, conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 8163/2010-
DAE e decisão judicial proferida nos autos da Ação nº 0031242-41.2012.8.26.0071, que tramitou pela 1ª 
Vara da Fazenda Pública em Bauru, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do dia 04/11/2014, data da 
publicação no Diário Oficial de Bauru, ou seja, nos dias 04, 05, 06, 07 e 10 de novembro de 2014. O não 
comparecimento no prazo estipulado, será considerado como desistência da vaga referente ao cargo de 
motorista.

CONCURSO PÚBLICO
OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA

CONVOCAÇÃO
Solicitamos o comparecimento da candidata:
Neuza Borges de Carvalho, RG 218872914-SSP-SP,  14ª classificada,
no Departamento de Água e Esgoto - Serviço de Recursos Humanos, na Rua Padre João, nº 11-25, para 
tratar de assunto referente a nomeação, conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 
1.455/2013-DAE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do dia 04/11/2014, data da publicação no 
Diário Oficial de Bauru, ou seja, nos dias 04, 05, 06, 07 e 10 de novembro de 2014. O não comparecimento 
no prazo estipulado, será considerado como desistência da vaga referente ao cargo de Operador de Rádio 
e Telefonia.

Solicitamos também a apresentação dos documentos abaixo relacionados, sendo uma cópia 
acompanhado de seu original:
Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado;
Cadastro de Pessoa Física (CPF);
Cartão do PIS ou PASEP;
Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
Certificado de reservista, se do sexo masculino;
Comprovante de conclusão do Ensino Médio Completo; 
Certidão de Casamento;
Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; 
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; 
02 fotos 3x4 recentes e iguais;
Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor do Fórum (Jardim 
Bela Vista); (somente orginal)
Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretaria de Segurança Pública; (somente orginal)
Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela Prefeitura 
Municipal) (somente orginal)
Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Bauru, 30 de outubro de 2014.

CONCURSO PÚBLICO
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

CONVOCAÇÃO
Solicitamos o comparecimento do candidato:
Paulo Sérgio da Rocha, RG 139135650-SSP-SP,  19º classificado,
no Departamento de Água e Esgoto - Serviço de Recursos Humanos, na Rua Padre João, nº 11-25, para tratar 
de assunto referente a nomeação, conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 10895/2011-
DAE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do dia 04/11/2014, data da publicação no Diário Oficial 
de Bauru, ou seja, nos dias 04, 05, 06, 07 e 10 de novembro de 2014. O não comparecimento no prazo 
estipulado, será considerado como desistência da vaga referente ao cargo de Operador de Estação de 
Tratamento de Esgoto.
Solicitamos também a apresentação dos documentos abaixo relacionados, sendo uma cópia 
acompanhado de seu original:
Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado;
Cadastro de Pessoa Física (CPF);
Cartão do PIS ou PASEP;
Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
Certificado de reservista, se do sexo masculino;
Comprovante de conclusão do Ensino Médio Completo; 
Certidão de Casamento;
Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; 
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; 
02 fotos 3x4 recentes e iguais;
Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor do Fórum (Jardim 
Bela Vista); (somente orginal)
Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretaria de Segurança Pública; (somente orginal)
Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela Prefeitura 
Municipal) (somente orginal)
Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Bauru, 30 de outubro de 2014.

CONCURSO PÚBLICO
AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS 

(AJUDANTE GERAL)
CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento da candidata:
Luciana Perpétua Farias, RG 77226273, 25ª classificada,
no Departamento de Água e Esgoto - Serviço de Recursos Humanos, na Rua Padre João, nº 11-25, para 
tratar de assunto referente a nomeação, conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 
741/2012-DAE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do dia 04/11/2014, data da publicação no Diário 
Oficial de Bauru, ou seja, nos dias 04, 05, 06, 07 e 10 de novembro de 2014. O não comparecimento no 
prazo estipulado, será considerado como desistência da vaga referente ao cargo de Agente Operacional de 
Serviços Gerais (Ajudante Geral).
Solicitamos também a apresentação dos documentos abaixo relacionados, sendo uma cópia 
acompanhado de seu original:
Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado;
Cadastro de Pessoa Física (CPF);
Cartão do PIS ou PASEP;
Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
Certificado de reservista, se do sexo masculino;
Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental Completo; 
Comprovação de no mínimo 06 (seis) meses de experiência na função;
Certidão de Casamento;
Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; 
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; 
02 fotos 3x4 recentes e iguais;
Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor do Fórum (Jardim 
Bela Vista); (somente orginal)
Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretaria de Segurança Pública; (somente orginal)
Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela Prefeitura 
Municipal) (somente orginal)
Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Bauru, 30 de outubro de 2014.
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CONCURSO PÚBLICO – ATENDENTE
CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento dos candidatos:  
Sr. Evandro Silva, CPF 276.438.298-70, 12º classificado,
Sra. Eliane Pereira, CPF 360.895.548-80, 13ª classificada,
Sr. Ricardo Peres, CPF 299.757.368-82, 14º classificado,
no Departamento de Água e Esgoto, no Serviço de Recursos Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data desta publicação, ou seja, nos dias 04, 05, 06, 07 e 10 de novembro de 2014,  para tratar de 
assunto relacionado a Nomeação conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 4765/2013-
DAE. O não comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga de 
Atendente.
Solicitamos também  a apresentação dos documentos abaixo relacionados:
Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado; 
(original e 01 cópia)
Cadastro de Pessoa Física (CPF);(original e 01 cópia)
Cartão do PIS ou PASEP;(original e 01 cópia)
Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; (original e 01 cópia)
Certificado de reservista, se do sexo masculino; (original e 01 cópia)
Comprovante de conclusão do Ensino Médio completo, 3º colegial concluído;  (original e 01 cópia)
Certidão de Casamento,  (original e 01 cópia)
Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; (original e 01 cópia)
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; (original e 01 cópia)
02 fotos 3x4 recentes e iguais.
Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor no Fórum (Jardim 
Bela Vista) 
Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretária de Segurança Pública,
Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela Prefeitura 
Municipal)
Carteira de Trabalho e Previdência Social
Bauru, 30 de outubro de 2014.

CONCURSO PÚBLICO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento da candidata:
Cristiane Rodrigues da Silva, RG 47140651-x-SSP-SP, inscrição 9141361, 27ª classificada,
no Departamento de Água e Esgoto, no Serviço de Recursos Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data desta publicação, ou seja, nos dias 04, 05, 06, 07 e 10 de novembro de 2014,  para tratar de 
assunto relacionado a Nomeação conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 6383/2011-
DAE. O não comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga de 
Assistente Administrativo.
Solicitamos também  a apresentação dos documentos abaixo relacionados:
Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado; 
(original e 01 cópia)
Cadastro de Pessoa Física (CPF);(original e 01 cópia)
Cartão do PIS ou PASEP;(original e 01 cópia)
Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; (original e 01 cópia)
Certificado de reservista, se do sexo masculino; (original e 01 cópia)
Comprovante de conclusão do Ensino Médico completo;  (original e 01 cópia)
Certidão de Casamento,  (original e 01 cópia)
Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; (original e 01 cópia)
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; (original e 01 cópia)
02 fotos 3x4 recentes e iguais.
Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor no Fórum (Jardim 
Bela Vista) 
Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretária de Segurança Pública,
Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela Prefeitura 
Municipal)
Carteira de Trabalho e Previdência Social
Bauru, 30 de outubro de 2014.

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA:

Portaria nº 502/2014-DAE:
NOMEANDO, a Sra. MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS, RG nº 13.341.274-SSP-SP, a Sra. 
ANDREA BELLI FLORIANO, RG nº 20.072.350-9-SSP-SP, o Sr. CLODOALDO DONIZETI FERRAZ 
DA SILVA, RG nº 20.562.528-9-SSP-SP, sob coordenação do Sr. DANILO ALBIERI PEREIRA, RG nº 
46.755.264-2-SSP-SP,  e da Sra. ANA PAULA SOARES EVANGELISTA, RG nº 22.647.185-8-SSP-SP, 
para em COMISSÃO, realizarem Concurso Público para o preenchimento de 01 (uma) vaga, e as que por 
ventura vierem a ocorrer, para o cargo efetivo de AJUDANTE DE OBRAS, Grupo B, Classe C, Nivel 1.
Bauru, 09 de outubro de 2014.

Portaria nº 503/2014-DAE:
NOMEANDO, a Sra. MARIA CÉLIA MINETO FERRAGUT, RG nº 9.710.134-5-SSP-SP, o Sr. EDNILSON 
CELSO FERNADES, RG nº 21.166.907-6-SSP-SP, o Sr. SIDNEI GUERRA, RG nº 15.608.095-3-SSP-
SP, sob coordenação da Sra. ANDRESSA DE BARROS CARPI, RG nº 45.923.871-1-SSP-SP,  e da Sra. 
ANA AUGUSTA SIQUEIRA MATIAZZO, RG nº 20.064.790-8-SSP-SP, para em COMISSÃO, realizarem 
Concurso Público para o preenchimento de 01 (uma) vaga, e as que por ventura vierem a ocorrer, para o 
cargo efetivo de AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO, Grupo C, Classe C, Nivel 1.
Bauru, 09 de outubro de 2014.

Portaria nº 504/2014-DAE:
NOMEANDO, a Sra. MARIA CÉLIA MINETO FERRAGUT, RG nº 9.710.134-5-SSP-SP, o Sr. 
EDNILSON CELSO FERNADES, RG nº 21.166.907-6-SSP-SP, o Sr. JOSÉ MURILO KERDAHI LEITE 
DE CAMPOS, RG nº 11.225.422-SSP-SP, o Sr. ANDRÉ LUIS DAMETO, RG nº 20.064.868-SSP-SP, 

sob coordenação do Sr. DANILO ALBIERI PEREIRA, RG nº 46.755.264-2-SSP-SP, Sr. FERNANDO 
JOSE ALONSO, RG nº 20.306.424-SSP-SP,  e da Sra. CRISTIANE BURIN, RG nº 18.477.838-4-SSP-
SP, para em COMISSÃO, realizarem Concurso Público para o preenchimento de 01 (uma) vaga, e as que 
por ventura vierem a ocorrer, para o cargo efetivo de AUXILIAR DE MECÂNICO DE MÁQUINAS E 
VEÍCULOS, Grupo B, Classe C, Nivel 1.
Bauru, 09 de outubro de 2014.

Portaria nº 505/2014-DAE:
NOMEANDO, a Sra. MARIA SILVIA MINETO, RG nº 14.326.115-0-SSP-SP, a Sra. ANDREA 
BELLI FLORIANO, RG nº 20.072.350-9-SSP-SP, o Sr. CLAUDENIR DE SOUZA MEIRA, RG nº 
23.880.948-1-SSP-SP, sob coordenação do Sr. DANILO ALBIERI PEREIRA, RG nº 46.755.264-2-SSP-
SP, e da Sra. ANA PAULA SOARES EVANGELISTA, RG nº 22.647.185-8-SSP-SP, para em COMISSÃO, 
realizarem Concurso Público para o preenchimento de 01 (uma) vaga, e as que por ventura vierem a ocorrer, 
para o cargo efetivo de ENCANADOR, Grupo D, Classe C, Nivel 1.
Bauru, 09 de outubro de 2014.

Portaria nº 506/2014-DAE:
NOMEAR, a Sra. MARIA SILVIA MINETO, RG nº 14.326.115-0-SSP-SP, o Sr. NIVALDO ARANDA, 
RG nº 9.914.884-SSP-SP, o Sr. JOSÉ MURILO KERDAHI LEITE DE CAMPOS, RG nº 11.225.422-SSP-
SP, o Sr. ANDRÉ LUIS DAMETO, RG nº 20.064.868-SSP-SP, sob coordenação da Sra. ANDRESSA 
DE BARROS CARPI, RG nº 45.923.871-1-SSP-SP, do Sr. CÉSAR AUGUSTO EZIAS PRADO, RG nº 
20.563.133-SSP-SP, e da Sra. SIMONE DE OLIVEIRA RODRIGUES, RG nº 42.147.871-8-SSP-SP, para 
em COMISSÃO, realizarem Concurso Público para o preenchimento de 01 (uma) vaga, e as que por ventura 
vierem a ocorrer, para o cargo efetivo de MECÂNICO DE MANUTENÇÃO, Grupo H, Classe C, Nivel 1.
Bauru, 09 de outubro de 2014.

Portaria nº 507/2014-DAE:
NOMEANDO, a Sra. SUZANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, RG nº 20.558.262-X-SSP-SP, o Sr. 
NIVALDO ARANDA, RG nº 9.914.884-SSP-SP, o Sr. IVALDO BRESSAN, RG nº 12.912.545-SSP-
SP, o Sr. CLAUDENIR DE SOUZA MEIRA, RG nº 23.880.948-1-SSP-SP, sob coordenação do Sr. 
DANILO ALBIERI PEREIRA, RG nº 46.755.264-2-SSP-SP, e da Sra. CRISTIANE BURIN, RG nº 
18.477.838-4-SSP-SP, para em COMISSÃO, realizarem Concurso Público para o preenchimento de 01 
(uma) vaga, e as que por ventura vierem a ocorrer, para o cargo efetivo de PEDREIRO, Grupo C, Classe 
C, Nivel 1.
Bauru, 09 de outubro de 2014.

Portaria nº 514/2014-DAE:
NOMEANDO a Sra. ALEXSSANDRA NATALIA DOS SANTOS, RG.nº 43.420.202-2-SSP-SP, para o 
cargo efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Grupo E, Classe C, Nível 1, a partir do dia 20 de 
outubro de 2014.
Bauru, 20 de outubro de 2014.

Portaria nº 515/2014-DAE:
NOMEANDO o Sr. DANIEL BARTHOLOMEU, RG.nº 24.347.273-0-SSP-SP, para o cargo efetivo de 
ENCANADOR, Grupo D, Classe C, Nível 1, a partir do dia 20 de outubro de 2014.
Bauru, 17 de outubro de 2014.

Portaria nº 516/2014-DAE:
NOMEANDO o Sr. RONALDO LUIZ DE CAMPOS, RG.nº 28.739.137-1-0-SSP-SP, para o cargo efetivo 
de ENCANADOR, Grupo D, Classe C, Nível 1, a partir do dia 20 de outubro de 2014.
Bauru, 17 de outubro de 2014.

Portaria nº 517/2014-DAE:
NOMEANDO o Sr. ANDRÉ LUIZ VICENTE, RG.nº 53.556.292-5-SSP-SP, para o cargo efetivo de 
ENCANADOR, Grupo D, Classe C, Nível 1, a partir do dia 20 de outubro de 2014.
Bauru, 17 de outubro de 2014.

Portaria nº 518/2014-DAE:
NOMEANDO  o Sr. ARIOMAR MIRANDA, RG.nº 22.876.716-7-SSP-SP, para o cargo efetivo de 
ENCANADOR, Grupo D, Classe C, Nível 1, a partir do dia 20 de outubro de 2014.
Bauru, 17 de outubro de 2014.

Portaria nº 519/2014-DAE:
EXONERANDO A PEDIDO o servidor Sr. GENILDO VIEIRA, portador do R.G.nº 33.701.788-8-SSP-SP, do 
cargo efetivo de Agente Operacional de Serviços Gerais, a partir do dia 20 de outubro de 2014, de acordo 
com documento administrativo nº 6212/2014-DAE.
Bauru, 17 de outubro de 2014.

Portaria nº 520/2014-DAE:
NOMEAR  o Sr. GENILDO VIEIRA, RG.nº 33.701.788-8-SSP-SP, para o cargo efetivo de ENCANADOR, 
Grupo D, Classe C, Nível 1, a partir do dia 20 de outubro de 2014.
Bauru, 17 de outubro de 2014.

Portaria nº 524/2014-DAE:
EXONERANDO A PEDIDO o servidor Sr. VALDECIR FERREIRA, portador do R.G.nº 30.541.810-5-SSP-
SP, do cargo efetivo de Ajudante de Obras, a partir do dia 21 de outubro de 2014, de acordo com documento 
administrativo nº 2233/2014-DAE.
Bauru, 20 de outubro de 2014.

Portaria nº 525/2014-DAE:
NOMEANDO  o Sr. VALDECIR FERREIRA, RG.nº 30.541.810-5-SSP-SP, para o cargo efetivo de 
ENCANADOR, Grupo D, Classe C, Nível 1, a partir do dia 21 de outubro de 2014.
Bauru, 20 de outubro de 2014.
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Portaria nº 526/2014-DAE:
NOMEANDO  o Sr. MAURO EPIFÂNIO, RG.nº 12.666.582-5-SSP-SP, para o cargo efetivo de 
ENCANADOR, Grupo D, Classe C, Nível 1, a partir do dia 24 de outubro de 2014.
Bauru, 21 de outubro de 2014.

Portaria nº 527/2014-DAE:
NOMEANDO  o Sr. VANDERLEI DA SILVA LUCIO, RG.nº 40.550.637-5-SSP-SP, para o cargo efetivo 
de ENCANADOR, Grupo D, Classe C, Nível 1, a partir do dia 24 de outubro de 2014.
Bauru, 21 de outubro de 2014.

Portaria nº 528/2014-DAE:
NOMEANDO o Sr. SIDINEI DE MELO PEREIRA, RG.nº 29.056.080-9-SSP-SP, para o cargo efetivo de 
ENCANADOR, Grupo D, Classe C, Nível 1, a partir do dia 24 de outubro de 2014.
Bauru, 21 de outubro de 2014.

Portaria nº 530/2014-DAE:
NOMEANDO  o Sr. LUIS ALBERTO KLAUS, RG.nº 12.632.621-6-SSP-SP, para o cargo efetivo de 
ENCANADOR, Grupo D, Classe C, Nível 1, a partir do dia 24 de outubro de 2014.
Bauru, 21 de outubro de 2014.

Portaria nº 531/2014-DAE:
NOMEANDO  o Sr. ADILSON SEVERINO, RG.nº 23.494.332-4-SSP-SP, para o cargo efetivo de 
ENCANADOR, Grupo D, Classe C, Nível 1, a partir do dia 24 de outubro de 2014.
Bauru, 23 de outubro de 2014.

HOMOLOGAÇÃO
ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDOR

HOMOLOGO, nos termos da legislação vigente e considerando resultado da Avaliação de Desempenho, 
a aprovação do Estágio Probatório, do servidor Sr. Martins Aristides Conchinelo, matrícula 102683, 
confirmando sua efetivação no cargo de Motorista, com efeitos retroativos a partir de 03 de outubro de 
2014.

Bauru, 22  de outubro de 2014
Giasone Albuquerque Candia

Presidente

HOMOLOGAÇÃO
ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDOR

HOMOLOGO, nos termos da legislação vigente e considerando resultado da Avaliação de Desempenho, 
a aprovação do Estágio Probatório, do servidor Sr. Emerson Luiz Moretto Sandi, matrícula 102.686, 
confirmando sua efetivação no cargo de Leiturista e Entregador de Avisos, com efeitos retroativos a partir 
de 20 de outubro de 2014.

Bauru, 23 de outubro de 2014
Giasone Albuquerque Candia

Presidente

HOMOLOGAÇÃO
ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDOR

HOMOLOGO, nos termos da legislação vigente e considerando resultado da Avaliação de Desempenho, 
a aprovação do Estágio Probatório, do servidor Sr. Fabio Augusto Gandara Soares, matrícula 102.687, 
confirmando sua efetivação no cargo de Leiturista e Entregador de Avisos, com efeitos retroativos a partir 
de 19 de outubro de 2014.

Bauru, 23 de outubro de 2014
Giasone Albuquerque Candia

Presidente

HOMOLOGAÇÃO
ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDOR

HOMOLOGO, nos termos da legislação vigente e considerando resultado da Avaliação de Desempenho, 
a aprovação do Estágio Probatório, do servidor Sr. Jurandir Eloi dos Santos, matrícula 102.460, 
confirmando sua efetivação no cargo de Leiturista e Entregador de Avisos, com efeitos retroativos a partir 
de 17 de outubro de 2014.

Bauru, 23 de outubro de 2014
Giasone Albuquerque Candia

Presidente

HOMOLOGAÇÃO
ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDORA

HOMOLOGO, nos termos da legislação vigente e considerando resultado da Avaliação de Desempenho, 
a aprovação do Estágio Probatório, da servidora Sra. Elieni Guedes Pinheiro, matrícula 102688, 
confirmando sua efetivação no cargo de Técnico Químico, com efeitos retroativos a partir de 14 de outubro 
de 2014.

Bauru, 23 de outubro de 2014
Giasone Albuquerque Candia

Presidente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato nº 115/2014- DAE
Processo Administrativo nº 3449/2014-DAE
Pregão Presencial nº 088/2014-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Torino Informática Ltda.
Assinatura: 27/10/2014

Objeto:  Aquisição de computadores tipo desktop, monitores de LED 20” e 23”, notebooks, servidor 
corporativo e tablet 10”, demais especificações na cláusula primeira do Contrato e Anexo I do Edital:
a-) Item 01 – 39 unidades – Computadores tipo desktop completos, Marca/Modelo: HP Prodesk 600 G1.
b-) Item 02 – 04 unidades – Monitores de led 20”, Marca/Modelo: HP V206HZ .
c-) Item 03 – 06 unidades – Monitores de led 23”, Marca/Modelo: Elite Dysplay E231 23”.
d-) Item 04 – 04 unidades - Notebook com HD convencional, Marca/Modelo: HP Probbok 640 G1.
e-) Item 05 – 01 unidade - Notebook com HD SSD, Marca/Modelo: HP Probbok 640 G1.
f-) Item 06 – 02 unidades - Servidor coorporativo – gabinete torre,  Marca/Modelo: ProLiant ML 350p 
Generation 8 (Gen8).
g-) Item 09 – 01 unidade - Tablet 10”, Marca/Modelo: Galaxy Note Pro 12.2 SM-P905M.
Nota de Empenho Ordinário nº 2563, de 27 de outubro de 2014.
Valor do Contrato: R$ 185.480,00 (Cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais).
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei Federal nº 
8.666/93 e ulteriores alterações.

Contrato nº 117/2014- DAE
Processo Administrativo nº 5985/2014-DAE
Carta Convite nº 008/2014-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Integra Bauru Assessoria Empresarial Ltda.
Assinatura: 27/10/2014
Objeto: Contratação de empresa para realização de avaliação clínica (periódico) para o Departamento de Água e 
Esgoto (DAE) de Bauru/SP, conforme especificações contidas no Anexo I do Contrato.
a-) Item 01 – 685 unidades - AVALIAÇÕES CLÍNICAS, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e 
mental, bem como avaliação dos exames complementares realizados pelos servidores, com emissão da ASO – 
Atestado de Saúde Ocupacional.
Nota de Empenho Ordinário nº 2565, de 27 de outubro de 2014.
Valor do Contrato: R$ 11.645,00 (Onze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais).
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei Federal nº 
8.666/93 e ulteriores alterações.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL
Nº 8666/93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

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

Informações
Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, 
no horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146 ou (14) (14) 3235-6172 ou (14) 3235-6168. 
Os editais do DAE estarão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br. Os 
editais de Pregão Eletrônico também poderão ser acessados através do site www.licitacoes-e.com.br, onde 
se realizarão as sessões de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 6.129/2014 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 143/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE HORAS DE CAMINHÃO 
PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.  
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 17/11/2014 às 09:00 
horas.
Pregoeiro Titular: Daniele Pompílio Moreno Vialôgo
Pregoeiro Substituto: Aline Coutinho Goulart
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 3.480/2014 - DAE
Pregão Presencial nº 144/2014 - DAE
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES ANO/MODELO MÍNIMO 2014/2015, NOVOS SEM QUE 
TENHAM SIDO SUBMETIDOS A EMPLACAMENTO ANTERIOR, TIPO 3/4, P.B.T. MÍNIMO DE 
8.150 KG, EQUIPADO COM CABINE SUPLEMENTAR, BANHEIRO QUÍMICO E BAÚ OFICINA 
INSTALADOS, TIPO 3/4 P.B.T. MÍNIMO DE 8.150 KG, EQUIPADO COM CABINE SUPLEMENTAR 
COM BANHEIRO QUÍMICO E CARROCERIA DE MADEIRA INSTALADOS, E TRUCK TRAÇADO, 
EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE CAPACIDADE 12M3 INSTALADA, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.  
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 18/11/2014 às 09:00 
horas.
Pregoeiro Titular: Márcio Fabiano Battaiola 
Pregoeiro Substituto: Daniele Pompílio Moreno Vialôgo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÃO DE ERRATA – DAE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na publicação de 30/10/2014
Processo Administrativo nº 3.479/2014 - DAE
Pregão Presencial nº 118/2014 - DAE
Onde se lê:
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 30/10/2014 e seu 
objeto adjudicado conforme segue: 
Leia-se:
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado parcialmente pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 
30/10/2014 e seu objeto adjudicado conforme segue: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
087/2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo n.º 4.167/2.014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 121/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Te em ferro fundido dúctil, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital. 
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Inasa – Indústria Nacional de Saneamento Ltda
Lote 01 – Ítens nº 01 ao 02:
Ítem 01 – 30 Peça – TE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, conforme NBR 7675, com bolsas junta 
elástica, diâmetro nominal DN: 100 mm (4”), para tubo FºFº dúctil e PVC DEFOFO.
OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou seja: do ano corrente ou 
imediatamente anterior.
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de fabricação e DN 
correspondente.
3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, conforme normas 
vigentes.
Valor Unitário: R$ 142,00 - Marca/Modelo: Inapi   
Ítem 02 – 25 Peça – TE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, conforme NBR 7675, com bolsas junta 
elástica, diâmetro nominal DN: 150 mm (6”), para tubo FºFº dúctil e PVC DEFOFO.
OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou seja: do ano corrente ou 
imediatamente anterior.
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de fabricação e DN 
correspondente.
3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, conforme normas 
vigentes.
Valor Unitário: R$ 189,60 - Marca/Modelo: Inapi   
Lote 02 – Ítens nº 03 ao 04:
Ítem 03 – 20 Peça – TE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, conforme NBR 7675, com bolsas junta 
elástica, diâmetro nominal DN: 200 mm (8”), para tubo FºFº dúctil e PVC DEFOFO.
OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou seja: do ano corrente ou 
imediatamente anterior.
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de fabricação e DN 
correspondente.
3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, conforme normas 
vigentes.
Valor Unitário: R$ 271,28 - Marca/Modelo: Inapi   
Ítem 04 – 15 Peça – TE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, conforme NBR 7675, com bolsas junta 
elástica, diâmetro nominal DN: 250 mm (10”), para tubo FºFº dúctil e PVC DEFOFO.
OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou seja: do ano corrente ou 
imediatamente anterior.
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de fabricação e DN 
correspondente.
3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, conforme normas 
vigentes.
Valor Unitário: R$ 504,96 - Marca/Modelo: Inapi   
Lote 04 – Ítem nº 06:
Ítem 06 – 04 Peça – TE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, conforme NBR 7675, com bolsas junta 
elástica, diâmetro nominal DN: 350 mm (14”), para tubo FºFº dúctil e PVC DEFOFO.
OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou seja: do ano corrente ou 
imediatamente anterior.
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de fabricação e DN 
correspondente.
3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, conforme normas 
vigentes.
Valor Unitário: R$ 1.000,00 - Marca/Modelo: Inapi   
Lote 05 – Ítem nº 07:
Ítem 07 – 05 Peça – TE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, conforme NBR 7675, com bolsas junta 
elástica, diâmetro nominal DN: 400 mm (16”), para tubo FºFº dúctil e PVC DEFOFO.
OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou seja: do ano corrente ou 
imediatamente anterior.
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de fabricação e DN 
correspondente.
3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, conforme normas 
vigentes.
Valor Unitário: R$ 1.400,00 - Marca/Modelo: Inapi   
Lote 06 – Ítem nº 08:
Ítem 08 – 05 Peça – TE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, conforme NBR 7675, com bolsas junta 
elástica, diâmetro nominal DN: 450 mm (18”), para tubo FºFº dúctil e PVC DEFOFO.
OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou seja: do ano corrente ou 
imediatamente anterior.
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de fabricação e DN 
correspondente.
3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, conforme normas 
vigentes.
Valor Unitário: R$ 1.680,00 - Marca/Modelo: Inapi   

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 27/10/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
088/2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo n.º 4.167/2.014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 121/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Te em ferro fundido dúctil, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital. 
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: HDS Comercial, Hidráulica e Saneamento Ltda.
Lote 03 – Ítem nº 05:
Ítem 05 – 03 Peça – TE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, conforme NBR 7675, com bolsas junta 
elástica, diâmetro nominal DN: 300 mm (12”), para tubo FºFº dúctil e PVC DEFOFO.
OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou seja: do ano corrente ou 
imediatamente anterior.
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de fabricação e DN 
correspondente.
3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, conforme normas 
vigentes.
Valor Unitário: R$ 680,00 - Marca/Modelo: HDS   
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 27/10/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
089/2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo n.º 4.167/2.014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 121/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Te em ferro fundido dúctil, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital. 
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: J E Braga Materiais - EPP
Lote 09 – Ítens nº 21 ao 23:
Ítem 21 – 06 Peça – TE DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, conforme NBR 7675, 
com bolsas junta elástica, diâmetro nominal DN: 300 mm x 150 mm, para tubo FºFº dúctil e PVC 
DEFOFO. (12” x 6”).
OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou seja: do ano corrente ou 
imediatamente anterior.
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de fabricação e DN 
correspondente.
3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, conforme normas 
vigentes.
Valor Unitário: R$ 739,30 - Marca/Modelo: Inap    
Ítem 22 – 06 Peça – TE DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, conforme NBR 7675, 
com bolsas junta elástica, diâmetro nominal DN: 300 mm x 200 mm, para tubo FºFº dúctil e PVC 
DEFOFO. (12” x 8”).
OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou seja: do ano corrente ou 
imediatamente anterior.
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de fabricação e DN 
correspondente.
3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, conforme normas 
vigentes.
Valor Unitário: R$ 691,40 - Marca/Modelo: HDS    
Ítem 23 – 06 Peça – TE DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, conforme NBR 7675, 
com bolsas junta elástica, diâmetro nominal DN: 300 mm x 250 mm, para tubo FºFº dúctil e PVC 
DEFOFO. (12” x 10”).
OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou seja: do ano corrente ou 
imediatamente anterior.
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de fabricação e DN 
correspondente.
3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, conforme normas vigentes. 
Valor Unitário: R$ 739,30 - Marca/Modelo: HDS    
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 27/10/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
090/2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo n.º 4.167/2.014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 121/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Te em ferro fundido dúctil, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital. 
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Angolini e Angolini Ltda  
Lote 12 – Ítens nº 30 ao 33:
Ítem 30 – 04 Peça – TE DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, conforme NBR 7675, 
com bolsas junta elástica, diâmetro nominal DN: 450 mm x 250 mm, para tubo FºFº dúctil e PVC 
DEFOFO. (18” x 10”).



66 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 04 DE NOVEMBRO DE 2.014

OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou seja: do ano corrente ou 
imediatamente anterior. 
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de fabricação e DN 
correspondente.
3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, conforme normas vigentes. 
Valor Unitário: R$ 1.660,80 - Marca/Modelo: Angolini    
Ítem 31 – 04 Peça – TE DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, conforme NBR 7675, 
com bolsas junta elástica, diâmetro nominal DN: 450 mm x 300 mm, para tubo FºFº dúctil e PVC 
DEFOFO. (18” x 12”).
OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou seja: do ano corrente ou 
imediatamente anterior.
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de fabricação e DN 
correspondente.
3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, conforme normas vigentes. 
Valor Unitário: R$ 2.032,00 - Marca/Modelo: Angolini    
Ítem 32 – 04 Peça – TE DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, conforme NBR 7675, 
com bolsas junta elástica, diâmetro nominal DN: 450 mm x 350 mm, para tubo FºFº dúctil e PVC 
DEFOFO. (18” x 14”).
OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou seja: do ano corrente ou 
imediatamente anterior.
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de fabricação e DN 
correspondente.
3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, conforme normas vigentes. 
Valor Unitário: R$ 2.191,70 - Marca/Modelo: Angolini     
Ítem 33 – 04 Peça – TE DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, conforme NBR 7675, 
com bolsas junta elástica, diâmetro nominal DN: 450 mm x 400 mm, para tubo FºFº dúctil e PVC 
DEFOFO. (18” x 16”).
OBS.: 1) Serão aceitos materiais com no máximo 02 anos de fabricação; ou seja: do ano corrente ou 
imediatamente anterior.
2) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de fabricação e DN 
correspondente.
3) Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
4) Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, conforme normas 
vigentes.
Valor Unitário: R$ 2.114,40 - Marca/Modelo: Angolini    
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 27/10/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO - DAE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo n.º 4.020/2.014 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 130/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de 
peças e acessórios de reposição original, novas, PARA MÁQUINAS JCB, com maior percentual de 
desconto sobre a TABELA DE PEÇAS DO FABRICANTE JCB, conforme especificações contidas no 
Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados que o recurso apresentado pela licitante Auxter Soluções em Máquinas e 
Equipamentos Ltda, foi devidamente analisado pela Pregoeira, no qual, opinou pelo seu indeferimento, 
mantendo a decisão de declarar vencedora do certame a licitante Ferrarini Comércio de Peças para 
Tratores Ltda – EPP, decisão esta acolhida pela Autoridade Competente desta Autarquia. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 020/2014

Processo Administrativo nº 5.259/2013 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 130/2013
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru 
Compromissária: Comercial Concorrent Eireli - EPP
.Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital. 
- Lote 01:  Ítens nº 01 ao 07 –  Amido de milho e outros:
Ítem 01 – 170 - Kg – Amido de milho, em embalagens de 1,0 kg a 5,0 kg;  produto amilaceo extraido 
do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de 
sujidades, parasitas e larvas; validade minima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em embalagem 
plástica, flexivel, termosselada; e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC número 
263 de 22/09/05 ANVISA e alterações posteriores, com estimativa de consumo médio mensal de 14 kg.
Valor Unitário: R$ 4,35 Marca/Modelo: Sustentare
Ítem 02 – 300 - Kg –Farinha de mandioca torrada, tipo único, em embalagens de 500 g à 5 kg; torrada; tipo 
único, da mandioca torrada; na cor caracteristica; isenta de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 7 
meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; e suas condições deverão 
estar de acordo com a Portaria RDC 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 25 kg.
Valor Unitário: R$ 4,78 Marca/Modelo: Capivariana
Ítem 03 – 300 - Kg –Farinha de milho bijú, tipo único, classe amarelo, em embalagens de 500 g à 5 kg; tipo 
biju, do grão de milho torrado; na cor amarela; isenta de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 7 
meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atoxico; e suas condições deverão 
estar de acordo com a Portaria RDC 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 25 kg.

Valor Unitário: R$ 3,82 Marca/Modelo: Capivariana
Ítem 04 – 80 - Kg –Farinha de rosca, em embalagens de 500 g à 5,0 kg; seca, fina, ligeiramente torrada; 
de cor amarelada; isenta de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da entrega, 
acondicionado em saco plástico transparente; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria RDC 
263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo 
médio mensal de 12 kg.
Valor Unitário: R$ 4,77 Marca/Modelo: Capivariana
Ítem 05 – 60 - Kg –Trigo para quibe, integral, quebrado e torrado, em embalagens 500 g à 5 kg; integral, 
quebrado e torrado; isento de sujidades, parasitas e larvas; livre de livre de mofo e materiais terrosos; 
acondicionado em saco plastico transparente, atóxico; validade minima de 10 meses a contar da data 
da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a legislação atual vigente; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 05 kg.
Valor Unitário: R$ 4,88 Marca/Modelo: Capivariana
Ítem 06 – 200 - Kg –Farinha de trigo especial, em embalagens de 1,0  a 5,0 kg; especial; obtida do trigo 
moído, limpo, desgerminado; de cor branca; isenta de sujidades, parasitas e larvas; livre de fermentação, 
mofo e materiais terrosos; validade mínima 3 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico; e suas condições deverão estar de acordo com a (Portaria NR 354/96) ; produto 
sujeito a verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 16 kg.
Valor Unitário: R$ 2,82 Marca/Modelo: Tia Ofélia
Ítem 07 – 200 - Kg –Fubá de milho simples, em embalagens de 500 g à 5 kg; simples, do grão de milho 
moído; de cor amarela; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; com ausência de umidade, fermentação, 
ranço; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 04 meses a contar da entrega, em saco 
plástico transparente, atóxico; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria RDC 263 de 22 
de setembro de 2005; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela anvisa, com estimativa de consumo médio mensal de 16 kg.
Valor Unitário: R$ 2,09 Marca/Modelo:  Capivariana
- Lote 02:  Item nº 08 – Açúcar refinado especial.
Ítem 08 – 6.000 - Kg –Açúcar refinado especial, em embalagem de 01 a 05 kg; obtido da cana de açúcar, 
refinado granulado; com aspecto cor, cheiro próprio; com teor de sacarose mínimo de 99% pp e umidade 
máxima de 0,4% pp; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais 
ou vegetais; em embalagem plástica; validade minima de 12 meses a contar da data de entrega; e suas 
condições deverão estar de acordo com a Resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações 
posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 
750 kg.
Valor Unitário: R$ 1,92 Marca/Modelo:  Caravelas
- Lote 03:  Item nº 09 – Azeite de Oliva Virgem.
Ítem 09 – 240 - Litro –Azeite de oliva virgem, em latas de 500 ml a 1.000 ml; óleo comestível; azeite 
de oliva; virgem, puro; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da 
entrega, em lata; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com 
a Resolução RDC 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 20 Litros.
Valor Unitário: R$ 16,87 Marca/Modelo: Lisboa
- Lote 06:  Ítens nº 14 a 20 – Creme de leite e outros.
Ítem 14 – 40 - Kg –Creme de leite, caixa tetra pak de 200 g a 1,0 kg; creme de leite; apresentando teor de 
matéria gorda mínima de 25%, com validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega; embalado 
em caixa cartonada; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA-146,de 07/03/96; e sua 
posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo médio 
mensal de 03 Kg.
Valor Unitário: R$ 11,31 Marca/Modelo: Jussara
Ítem 15 – 40 - Kg –Leite condensado, integral, em embalagens tetra pak de 200 à 1,0 kg; leite condensado; 
composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional); de consistência cremosa e textura homogênea; 
validade mínima 10 meses a contar da entrega; acondicionado em caixa cartonada; Resolução RDC 259 de 
20 de setembro de 2002 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega, com 
estimativa de consumo médio mensal de 03 Kg.
Valor Unitário: R$ 9,80 Marca/Modelo: Marajoara
Ítem 16 – 30 - Litro –Leite de côco, em frasco de vidro de 1 litro; leite de côco; natural, concentrado, 
açucarado; obtido do endosperma de côco; procedente de frutos sãos e maduros; isento de sujidades, 
parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade mínima de 14 meses a contar da entrega, 
em frasco de vidro; e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução 272 de 22 de setembro de 
2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, com estimativa de 
consumo médio mensal de 02 Litros.
Valor Unitário: R$ 9,37 Marca/Modelo: Vitacoco
Ítem 17 – 48 - Kg –Pêssego em calda, em latas de 420g a 470g; pêssego em calda, lata com peso drenado 
de 420g a 470g, composto e obtido de frutas inteiras; sem caroço; cozido com água e açúcar; preparado 
com frutas sãs e limpas; isento de sujidades, parasitas e larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; 
sem adição de aromatizante e coloração artificial; com validade mínima de 12 meses a contar da data da 
entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e sua 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo médio 
mensal de 04 Kg.
Valor Unitário: R$ 12,73 Marca/Modelo: GB
Ítem 18 – 48 - Kg –Ameixa em calda, lata de 400g; ameixa em calda, lata com peso drenado de 400g, 
composto e obtido de frutas inteiras; sem caroço; cozido com água e açúcar; preparado com frutas sãs 
e limpas; isento de sujidades, parasitas e larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; sem adição de 
aromatizante e coloração artificial; com validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega; e suas 
condições deverão estar de acordo com a Resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e sua alteracoes 
posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 
04 Kg.
Valor Unitário: R$ 17,17 Marca/Modelo: Tozzi
Ítem 19– 48 - Kg –Goiabada em barra, tradicional, em embalagem de 500g, goiabada em barra, tradicional, 
embalagem de 500g a 1kg; em embalagem tetra pak, sendo tetra pak íntegra sem marcas de umidade e 
bolor, ou lata íntegra, sem amassado, estufado e ferrugem; com validade mínima de 12 meses a contar da 
data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução 272 de 22 de setembro de 2005 
e sua alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo 
médio mensal de 04 Kg.
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Valor Unitário: R$ 5,00 Marca/Modelo: Cepera
Ítem 20 – 12 - Kg –Côco branco ralado fino, desidratado, sem açúcar, em embalagem de 0,500 g à 1 kg; 
ralado fino, desidratado, sem açúcar; amêndoas de côco puro; obtido por processo tecnológico adequado; 
isento de impurezas, sujidades e ranço; validade mínima de 10 meses a contar da entrega, em embalagem 
plástica apropriada; suas condições deverão estar de acordo com Resolução 272 de 22 de setembro de 2005 
e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo 
médio mensal de 01 Kg.
Valor Unitário: R$ 21,80 Marca/Modelo: Bom Coco
- Lote 08:  Ítens nº 22 a 24 – Macarrão tipo espaguete e outros.
Ítem 22 – 300 - Kg –Macarrão tipo espaguete, nº 08, com ovos em embalagens de 0,500 g à 5 kg, massa 
alimenticia; seca para macarronada; formato espaguete; cor amarela; obtida pelo amassamento da farinha 
de trigo especial; ovos e demais substâncias permitidas; nº 8; isenta de corantes artificiais, sujidades, 
parasitas, admitindo umidade máxima 13%; acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico, com 
validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o 
(RES.  12/01 ANVISA/MS), (RES.363/05 ANVISA); produto sujeito a verificação no ato da entrega, com 
estimativa de consumo médio mensal de 25 Kg.
Valor Unitário: R$ 3,88 Marca/Modelo: Paulista
Ítem 23 – 300 - Kg –Macarrão tipo parafuso, com ovos, em embalagens de 500 g a 5 kg; massa alimentícia; 
seca para macarronada; formato parafuso; cor amarela; obtida pelo amassamento da farinha de trigo 
especial; ovos e demais substâncias permitidas; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo 
umidade máxima 13%; acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 
10 meses a partir da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (RES. RDC 12/01 
ANVISA/MS), (RES.363/05 ANVISA); produto sujeito a verificação no ato da entrega, com estimativa de 
consumo médio mensal de 25 Kg.
Valor Unitário: R$ 3,88 Marca/Modelo: Paulista
Ítem 24 – 200 - Kg –Macarrão tipo tortilhone, em embalagens de 500 g a 1,0 kg; massa alimentícia; seca 
para macarronada; formato tortilhone; cor amarela; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; 
ovos e demais substâncias permitidas; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade 
máxima 13%; acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses 
a partir da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (RES.RDC 12/01 ANVISA/
MS), (RES.363/05 ANVISA); produto sujeito a verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo 
médio mensal de 25 Kg.
Valor Unitário: R$ 5,00 Marca/Modelo: Paulista
Lote 09:  Ítens nº 25 a 31 – Extrato de Tomate e outros.
Ítem 25 – 160 - Kg –Extrato de tomate concentrado, lata, pesando de kg 4,0 a 4,1 Kg, extrato de tomate; 
simples, concentrado; produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico; 
preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais; isento de 
sujidades e fermentação; validade mínima de 14 meses a contar da entrega, acondicionado em lata com 
envazamento a vácuo pesando entre 4,000 kg a 4,100 kg; e suas condições deverão estar de acordo com a 
Resolução RDC 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega, com 
estimativa de consumo médio mensal de 25 Kg.
Valor Unitário: R$ 3,94 Marca/Modelo: Xavantes
Ítem 26– 160 - Kg –Molho a base de catchup, em galão de 2,0 Kg a 4,0 Kg, molho a base de catchup, 
composto a base de polpa e suco de tomate, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, admitindo no 
máximo 35% de resíduos secos, de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprio, isento de sujidades e 
seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, acondicionado em galão plástico; e suas 
condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto 
sujeito a verificação no ato da entrega, validade mínima de 12 meses a contar da entrega, com estimativa 
de consumo médio mensal de 13 Kg.
Valor Unitário: R$ 3,74 Marca/Modelo: Konsumo
Ítem 27– 90 - Kg –Maionese tradicional, balde de 2,0 kg a 3,0 kg; maionese; emulsão cremosa obtida com 
ovos e óleos vegetais; com adição de condimentos; substâncias comestíveis e sem corantes; de consistência 
cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor próprios; isento de sujidades e seus ingredientes de 
preparo em perfeito estado de conservação; acondicionada em galão plástico; validade mínima 04 meses 
a contar da entrega, hermeticamente fechado; e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução 
RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, com estimativa 
de consumo médio mensal de 07 Kg.
Valor Unitário: R$ 4,03 Marca/Modelo: Konsumo
Ítem 28– 160 - Kg –Mostarda (condimento preparado), galão de 2,0 a  4,0 kg; mostarda; composto de 
vinagre, óleo, pó, açúcar, sal e outras substâncias permitidas; de consistencia cremosa, cor amarela, cheiro 
e sabor próprio; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; 
acondicionado em galão plástico; e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 276/05 
e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, validade mínima de 12 meses 
a contar da entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 13 Kg.
Valor Unitário: R$ 3,60 Marca/Modelo: Konsumo
Ítem 29– 60 - Frasco –Molho inglês, embalagem 900ml; produto preparado à base de extrato de carne; 
acrescido de vinagre, água, açúcar, caramelo, sal cravo, canela e ingredientes permitidos; com aspecto cor, 
cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em frasco plástico; validade 
mínima de 11 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução 
RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, com estimativa 
de consumo médio mensal de 05 Frascos.
Valor Unitário: R$ 4,80 Marca/Modelo: Cremy
Ítem 30– 64 - Litro –Molho de soja, tipo japonês ( shoyo ), em embalagens de 900 à 05 l; molho de shoyo; 
obtido pela fermentação da soja cozida; admitindo condimentos e cereais permitidos; adição de outras 
substâncias alimentícias; na forma líquida de cor marrom escuro; isento de sujidades e seus ingredientes 
de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionado em frasco plástico transparente, atóxico; 
validade a contar da entrega 23 meses, com tampa inviolável e fechada; e suas condições deverão estar de 
acordo com a Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 
entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 05 Litros.
Valor Unitário: R$ 5,27 Marca/Modelo: Ynomoto
Ítem 31– 40 - Frasco –Molho de pimenta vermelha, em embalagens de 900 ml; molho de pimenta; composto 
de água, polpa de pimenta vermelha, vinagre, sal e especiarias genuínas e puras; de consistência liquida; 
ausência de coliformes fecais, salmonelas e seus ingredientes de primeira qualidade; frasco de plástico de 
900ml; estar de acordo com a NTA Resolução 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações vigentes; 

produto sujeito a verificação no ato da entrega, validade mínima de 12 meses a contar da entrega, com 
estimativa de consumo médio mensal de 03 Frascos.
Valor Unitário: R$ 5,17 Marca/Modelo: Arrifana
Lote 10:  Item nº 32 – Vinagre Agrin Tinto.
Ítem 32– 1.400 - Frasco –Vinagre Agrin Tinto, em frascos de 750 ml; vinagre; agrin, fermentado acético de 
álcool e vinho tinto; resultante da fermentação de álcool (90%) com vinho tinto (10%); isento de corantes 
artificiais, acidos orgânicos em minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso, e detritos de animais 
e vegetais, com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado frascos de 750ml, 
com tampa inviolável, hermeticamente fechado; e suas condições deverão estar de acordo com a Instrução 
Normativa n. 36 de 14/10/1999 mapa, Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito 
a verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 03 Frascos.
Valor Unitário: R$ 1,35 Marca/Modelo: Castelo
Lote 11:  Ítens nº 33 a 41 – Açafrão e Outros.
Ítem 33– 05 - Kg –Açafrão (cúrcuma), em pó, sache 30g a 250g; açafrão (cúrcuma), com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio; contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, isento 
de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega; acondicionado 
em pacote plástico; e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução 276/05 e suas alterações 
posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 
02 Kg.
Valor Unitário: R$ 30,07 Marca/Modelo: NSF
Ítem 34– 01 - Kg –Alecrim, sache de 30g a 250g; alecrim em pó, moído; obtido a partir das folhas secas, 
desidratadas; limpas; de cor marron esverdeado; com aspecto, cor, cheiro, sabor próprio; isento de mofo e 
substâncias estranhas; acondicionado em saco plástico transparente e atóxico; resistente e vedado; e suas 
condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto 
sujeito a verificação no ato da entrega, validade mínima de 12 meses a contar da entrega, com estimativa 
de consumo médio mensal de 83 g.
Valor Unitário: R$ 20,63 Marca/Modelo: NSF
Ítem 35– 01 - Kg –Canela em pó fino, sache de 30g a 250g, canela; em pó fino homogênea; obtida da 
casca de espécimes vegetais genuínos; grãos sãos e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom 
claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua 
espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; suas condições deverão estar de acordo 
com a Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, 
validade mínima de 12 meses a contar da entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 83 g.
Valor Unitário: R$ 28,25 Marca/Modelo: NSF
Ítem 36– 01 - Kg –Coentro, em pó, sache de 30g a 250g, coentro em pó, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio; contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega; acondicionado em pacote 
plástico; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 276/05 e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 83 g.
Valor Unitário: R$ 34,67 Marca/Modelo: NSF
Ítem 37– 01 - Kg –Noz moscada em pó, sache de 30g a 250g; noz moscada; em pó; constituída de amêndoas 
secas e moídas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isenta de fermentação, mofo e substâncias 
estranhas; acondicionado em pacote plástico, validade mínima de 12 meses a contar da fabricação; e suas 
condições deverão estar de acordo com a Resolução 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 83 g.
Valor Unitário: R$ 49,00 Marca/Modelo: NSF
Ítem 38– 03 - Kg –Curry em pó, sache de 30g a 250g; em pó; obtido da mistura de várias espécies de 
pimenta; curcuma, gengibre, canela e outras especiarias; podendo ser adicionado de sal e amido; com 
aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 16 meses 
a contar da data da entrega; acondicionado em pacote plástico; e suas condições deverão estar de acordo 
com a Resolução 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, com 
estimativa de consumo médio mensal de 250 g.
Valor Unitário: R$ 34,95 Marca/Modelo: NSF
Ítem 39– 02 - Kg –Orégano em pó, sache de 30g a 250g, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; contendo 
identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, isento de sujidades, parasitas e larvas, 
validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; acondicionado em pacote plástico; e suas 
condições deverão estar de acordo com a Resolução 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 166 g.
Valor Unitário: R$ 35,50 Marca/Modelo: NSF (orégano em folhas).
Ítem 40– 02 - Kg –Páprica doce, em pó, sache de 30g a 250g, páprica doce, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
proprio; contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega; acondicionado em pacote 
plástico; e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução 276/05 e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 166 g.
Valor Unitário: R$ 30,90 Marca/Modelo: NSF 
Ítem 41– 01 - Kg –Páprica picante, em pó, sache de 30g a 250g, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; 
contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, isento de sujidades, parasitas e 
larvas, validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega; acondicionado em pacote plástico; e suas 
condições deverão estar de acordo com a Resolução 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 83 g.
Valor Unitário: R$ 30,90 Marca/Modelo: NSF 
Lote 12:  Ítens nº 42 a 48 – Gelatina em pó e Outros.
Ítem 42– 100 - Kg –Gelatina em pó, em embalagem de 01 Kg, sabor artificial de morango, colorido artificial. 
pó para preparo de gelatina; sabor morango; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante; aroma 
natural de morango; corantes artificiais e outras substâncias permitidas; qualidade ingredientes sãos e 
limpos, umidade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a contar da entrega, acondicionado embalagem 
apropriada; e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 273 de 22 de setembro de 2005 
e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo 
médio mensal de 8 Kg.
Valor Unitário: R$ 7,32 Marca/Modelo: Sustentare
Ítem 43– 100 - Kg –Gelatina em pó, em embalagem de 01 Kg, sabor artificial de abacaxi, colorido artificial. 
pó para preparo de gelatina; sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante; aroma 
natural de abacaxi; corantes artificiais e outras substâncias permitidas; qualidade ingredientes sãos e 
limpos, umidade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a contar da entrega, acondicionado embalagem 
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apropriada; e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 273 de 22 de setembro de 2005 
e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo 
médio mensal de 8 Kg.
Valor Unitário: R$ 7,33 Marca/Modelo: Sustentare
Ítem 44– 100 - Kg –Gelatina em pó, em embalagem de 01 Kg, sabor artificial de limão, colorido artificial; 
pó para preparo de gelatina; sabor limão; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante; aroma 
natural de limão; corantes artificiais e outras substâncias permitidas; qualidade ingredientes sãos e 
limpos,umidade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a contar da entrega, acondicionado embalagem 
apropriada; e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 273 de 22 de setembro de 2005 
e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo 
médio mensal de 8 Kg.
Valor Unitário: R$ 7,33 Marca/Modelo: Sustentare
Ítem 45– 130- Kg –Gelatina em pó, em embalagem de 01 Kg, sabor artificial de framboesa, colorido 
artificial; pó para preparo de gelatina; sabor framboesa; composto de açúcar, sal, agente tamponante, 
acidulante; aroma natural de framboesa; corantes artificiais e outras substâncias permitidas; qualidade 
ingredientes sãos e limpos, umidade de 2% p/p; validade mínima de 10 meses a contar da entrega, 
acondicionado embalagem apropriada; e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 
273 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, 
com estimativa de consumo médio mensal de 10 Kg.
Valor Unitário: R$ 7,33 Marca/Modelo: Sustentare
Ítem 46– 100- Kg –Gelatina em pó, em embalagem de 01 Kg, sabor artificial de cereja, colorido artificial; 
pó para preparo de gelatina; sabor cereja; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante; aroma 
natural de cereja; corantes artificiais e outras substâncias permitidas; qualidade ingredientes sãos e 
limpos, umidade de 2% p/p; validade mínima de 10 meses a contar da entrega, acondicionado embalagem 
apropriada; e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 273 de 22 de setembro de 2005 
e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo 
médio mensal de 08 Kg.
Valor Unitário: R$ 7,33 Marca/Modelo: Sustentare
Ítem 47– 100- Kg –Gelatina em pó, em embalagem de 01 Kg, sabor artificial de pêssego, colorido artificial. 
pó para preparo de gelatina; sabor pêssego; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante; aroma 
natural de pêssego; corantes artificiais e outras substâncias permitidas; qualidade ingredientes sãos e 
limpos, umidade de 2% p/p; validade mínima de 10 meses a contar da entrega, acondicionado embalagem 
apropriada; e suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 273 de 22 de setembro de 2005 
e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo 
médio mensal de 08 Kg.
Valor Unitário: R$ 7,33 Marca/Modelo: Sustentare
Ítem 48– 100- Kg –Gelatina em pó, em embalagem de 01 Kg, sabor artificial de uva, colorido artificial; pó 
para preparo de gelatina; sabor uva; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante; aroma natural 
de uva; corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingredientes sãos e limpos, umidade 
de 2% p/p; validade mínima de 10 meses a contar da entrega, acondicionado embalagem apropriada; e suas 
condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações 
posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega, com estimativa de consumo médio mensal de 
08 Kg.
Valor Unitário: R$ 7,33 Marca/Modelo: Sustentare
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 30/01/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2014

Processo Administrativo n.º 557/2.014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 016/2014 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Corr Plastik Industrial Ltda
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Tubo de PVC rígido tipo PBA, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Lote 01 – Tubo de PVC rígido tipo PBA
Ítem 01 – 2500 Barra - Tubo de PVC rígido tipo PBA, ponta e bolsa com anel de borracha tipo JEI (Junta 
Elástica Integrada) Dimensão: classe 15 - DN: 50 mm, DE: 60 mm (2"), espessura 3,3 mm, PN 0,75 MPa, 
barras com 06 metros, Norma: ABNT - NBR 5647-1.
Valor Unitário: R$ 30,96 - Marca/Modelo: Corr Plastik
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 10/04/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2014

Processo Administrativo nº 980/2.014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 031/2014 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Sanemais Indústria e Comércio de Tubos e Conexões EIRELI EPP
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Conexões de PVC para esgoto, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
- Lote 01:  Ítens nº 01 ao 07 – Luva de correr em PVC e outros:
Ítem 01 – 900 Peça - Luva de correr em PVC, cor ocre, com bolsas junta elástica, para tubos de PVC cor 
ocre, parede maciça para esgoto, conforme Normas NBR 7362-2 e 10569, DN 100 mm (4”).
Observações:
1- Fornecer com anéis  de borracha tipo toroidal, conforme NBR 7362-1.
2- O material deverá ter identificação com o nome do fabricante, número da Norma e DN correspondente.
Valor Unitário: R$3,75  Marca/Modelo: Sanemais.
Ítem 02 – 400 Peça - Luva de correr em PVC, cor ocre, com bolsas junta elástica, para tubos de PVC cor 
ocre, parede maciça para esgoto, conforme Normas NBR 7362-2 10569, DN 150 mm (6”).
Observações:
1- Fornecer com anéis de borracha tipo toroidal, conforme NBR 7362-1.
2- O material deverá ter identificação com o nome do fabricante, número da norma e DN correspondente.
Valor Unitário: R$9,20  Marca/Modelo: Sanemais.

Ítem 03 – 200 Peça - Luva de correr em PVC, cor ocre, com bolsas junta elástica, para tubos de PVC cor 
ocre, parede maciça para esgoto, conforme Normas NBR 7362-2 e 10569, DN 200 mm (8”).
Observações:
1- Fornecer com anéis de borracha tipo toroidal, conforme NBR 7362-1.
2- O material deverá ter identificação com o nome do fabricante, número da norma e DN correspondente.
Valor Unitário: R$16,00  Marca/Modelo: Sanemais.
Ítem 04 – 15 Peça - Luva de correr em PVC, cor ocre, com bolsas junta elástica, para tubos de PVC cor ocre, 
parede maciça para esgoto, conforme Normas NBR 7362-2 e 10569, DN 250 mm (10”).
Observações:
1- Fornecer com anéis de borracha tipo toroidal, conforme NBR 7362-1.
2- O material deverá ter identificação com o nome do fabricante, número da norma e DN correspondente.
Valor Unitário: R$39,60  Marca/Modelo: Sanemais.
Ítem 05 – 15 Peça - Luva de correr em PVC, cor ocre, com bolsas junta elástica, para tubos de PVC cor ocre, 
parede maciça para esgoto, conforme Normas NBR 7362-2 e 10569, DN 300 mm (12”).
Observações:
1- Fornecer com anéis de borracha tipo toroidal, conforme NBR 7362-1.
2- O material deverá ter identificação com o nome do fabricante, número da norma e DN correspondente.
Valor Unitário: R$61,00  Marca/Modelo: Sanemais.
Ítem 06 – 05 Peça - Luva de correr em PVC, cor ocre, com bolsas junta elástica, para tubos de PVC cor ocre, 
parede maciça para esgoto, conforme Normas NBR 7362-2 e 10569, DN 350 mm (14”).
Observações:
1- Fornecer com anéis de borracha tipo toroidal, conforme NBR 7362-1.
2- O material deverá ter identificação com o nome do fabricante, número da norma e DN correspondente. 
Valor Unitário: R$90,00  Marca/Modelo: Sanemais.
Ítem 07 – 05 Peça - Luva de correr em PVC, cor ocre, com bolsas junta elástica, para tubos de PVC cor ocre, 
parede maciça para esgoto, conforme Normas NBR 7362-2 e 10569, DN 400 mm (16”).
Observações:
1- Fornecer com anéis de borracha tipo toroidal, conforme NBR 7362-1.
2- O material deverá ter identificação com o nome do fabricante, número da norma e DN correspondente. 
Valor Unitário: R$115,00  Marca/Modelo: Sanemais.
- Lote 04:  Ítens nº 17 ao 22 – Curva em PVC rígido com 45º graus e outros:
Ítem 17 – 40 Peça - Curva de PVC rígido, com 45º graus, longa, faces internas e externa lisas, para esgoto, 
na cor ocre, com ponta e bolsa junta elástica, conforme Normas NBR 7362-2 e 10569, diâmetro nominal 
100 mm (4”).
Observações:
1- Fornecer com anel de borracha, conforme NBR – 7362-1.
2- O material deverá ter identificadores com o nome do fabricante, número da norma e DN correspondente. 
Valor Unitário: R$7,50 Marca/Modelo: Sanemais.
Ítem 18 – 50 Peça - Curva de PVC rígido, com 45º graus, longa, faces internas e externa lisas, para esgoto, 
na cor ocre com ponta e bolsa junta elástica, conforme Normas NBR 7362-2 e 10569, diâmetro nominal 
150 mm (6”).
Observações:
1- Fornecer com anel de borracha, conforme NBR – 7362-1.
2- O material deverá ter identificadores com o nome do fabricante, número da norma e DN correspondente.
Valor Unitário: R$22,00 Marca/Modelo: Sanemais.
Ítem 19 – 50 Peça - Curva de PVC rígido, com 45º graus, longa, faces internas e externa lisas, para esgoto, 
na cor ocre, com ponta e bolsa junta elástica, conforme Normas NBR 7362-2 e 10569, diâmetro nominal 
200 mm (8”). 
Observações: 
1- Fornecer com anel de borracha, conforme NBR 7362-1.
2- O material deverá ter identificadores com o nome do fabricante, número da norma e DN correspondente. 
Valor Unitário: R$47,00 Marca/Modelo: Sanemais.
Ítem 20 – 10 Peça - Curva de PVC rígido, com 45º graus, longa, faces internas e externa lisas, para esgoto, 
na cor ocre, com ponta e bolsa junta elástica, conforme Normas NBR 7362-2 e 10569, diâmetro nominal 
250 mm (10”).
Observações: 
1- Fornecer com anel de borracha, conforme NBR 7362-1.
2- O material deverá ter identificadores com o nome do fabricante, número da norma e DN correspondente. 
Valor Unitário: R$93,00 Marca/Modelo: Sanemais.
Ítem 21 – 05 Peça - Curva de PVC rígido, com 45º graus, longa, faces internas e externa lisas, para esgoto 
na cor ocre, com ponta e bolsa junta elástica, conforme Normas NBR 7362-2 e 10569, diâmetro nominal 
300 mm (12”).
Observações:
1- Fornecer com anel de borracha , conforme NBR 7362-1 
2- O material deverá ter identificadores com o nome do fabricante, número da norma e DN correspondente.
Valor Unitário: R$140,50 Marca/Modelo: Sanemais.
Ítem 22 – 30 Peça - Curva de PVC rígido, com 45º graus, longa, faces internas e externa lisas, para esgoto 
na cor ocre, com ponta e bolsa junta elástica, conforme Normas NBR 7362-2 e 10569, diâmetro nominal 
350 mm (14”).
Observações:
1- Fornecer com anel de borracha, conforme NBR 7362-1.
2- O material deverá ter identificadores com o nome do fabricante, número da norma e DN correspondente.
Valor Unitário: R$220,55 Marca/Modelo: Sanemais.
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 03/07/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 042/2014

Processo Administrativo n.º 2.185/2.014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 045/2014 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Asperbrás Tubos e Conexões Ltda.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Tubo coletor de esgoto, parede maciça, cor ocre, tipo 
PBA, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
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Lote 01 – Itens 01 ao 05 – Tubo em PVC coletor de esgoto:
Ítem 01 – 1.000 – Barra - Tubo em PVC, coletor de esgoto, parede maciça, cor ocre, tipo PBA, ponta e bolsa 
com anel de borracha tipo JEI (Junta Elástica Integrada), DN 100 mm (4”), espessura 2,5 mm, em barras 
com 06 metros. Norma: ABNT – NBR 7362-2.
Valor Unitário: R$ 41,00 – Marca/Modelo: Asperbrás
Ítem 02 – 1.000 – Barra - Tubo em PVC, coletor de esgoto, parede maciça, cor ocre, tipo PBA, ponta e bolsa 
com anel de borracha tipo JEI (Junta Elástica Integrada), DN 150 mm (6”), espessura 3,6 mm, em barras 
com 06 metros. Norma: ABNT – NBR 7362-2.
Valor Unitário: R$ 88,00 – Marca/Modelo: Asperbrás
Ítem 03 – 100 – Barra - Tubo em PVC, coletor de esgoto, parede maciça, cor ocre, tipo PBA, ponta e bolsa 
com anel de borracha tipo JEI (Junta Elástica Integrada), DN 200 mm (8”), espessura 4,5 mm, em barras 
com 06 metros. Norma ABNT – NBR 7362-2.
Valor Unitário: R$ 130,00 – Marca/Modelo: Asperbrás
Ítem 04 – 100 – Barra - Tubo em PVC, coletor de esgoto, parede maciça, cor ocre, tipo PBA, ponta e bolsa 
com anel de borracha tipo JEI (Junta Elástica Integrada), DN 250 mm (10”), espessura 6,1 mm, em barras 
com 06 metros. Norma ABNT – NBR 7362-2.
Valor Unitário: R$ 180,00 – Marca/Modelo: Asperbrás
Ítem 05 – 05 – Barra - Tubo em PVC, coletor de esgoto, parede maciça, cor ocre, tipo PBA, ponta e bolsa 
com anel de borracha tipo JEI (Junta Elástica Integrada), DN 300 mm (12”), espessura 7,7 mm, em barras 
com 06 metros. Norma ABNT – NBR 7362-2.
Valor Unitário: R$ 400,00 – Marca/Modelo: Asperbrás
Vigência da Ata de Registro de Preços: 07 (sete) meses
Assinatura: 10/07/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2014

Processo Administrativo n.º 2.185/2.014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 045/2014 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Infracamp Comércio de Tubo, Conexões e Válvulas Ltda - EPP.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Tubo coletor de esgoto, parede maciça, cor ocre, tipo 
PBA, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.  
Lote 02 – Ítem 06 – Tubo em PVC coletor de esgoto:
Ítem 06 – 05 – Barra - Tubo em PVC, coletor de esgoto, parede maciça, cor ocre, tipo PBA, ponta e bolsa 
com anel de borracha tipo JEI (Junta Elástica Integrada), DN 350 mm (14”), espessura 8,7 mm, em barras 
com 06 metros. Norma ABNT – NBR 7362-2.
Valor Unitário: R$ 660,00 – Marca/Modelo: Amanco
Vigência da Ata de Registro de Preços: 07 (sete) meses
Assinatura: 10/07/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 044/2014

Processo Administrativo n.º 2.185/2.014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 045/2014 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Pescara Indústria e Comércio de Materiais de Saneamento Ltda - EPP.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Tubo coletor de esgoto, parede maciça, cor ocre, tipo 
PBA, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.  
Lote 03 – Ítem 07 – Tubo em PVC coletor de esgoto:
Ítem 07 – 05 – Barra - Tubo em PVC, coletor de esgoto, parede maciça, cor ocre, tipo PBA, ponta e bolsa 
com anel de borracha tipo JEI (Junta Elástica Integrada), DN 400 mm (16”), espessura 9,8 mm, em barras 
com 06 metros. Norma ABNT – NBR 7362-2.
Valor Unitário: R$ 1.060,00 – Marca/Modelo: CorrPlastik
Vigência da Ata de Registro de Preços: 07 (sete) meses
Assinatura: 10/07/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Antonio Mondelli Júnior
Presidente

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru
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http://www.emdurb.com.br
Pabx : ( 14 ) 3233 9000
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PROCESSO SELETIVO Nº 009/2014 - “COLETOR DE LIXO”
A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB, 
torna público a todos os interessados, que o resultado dos recursos interpostos em razão das inscrições 
indeferidas, a convocação para a Prova Objetiva, o dia, local e horário da Prova Objetiva serão publicados 
no Diário Oficial do Município e no site www.emdurb.com.br, no dia 04 de novembro de 2014.

Bauru, 01 de novembro de 2014.
A Comissão Organizadora

EMDURB

PROCESSO SELETIVO Nº 009/2014 - “COLETOR DE LIXO”
A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB, 
torna público a todos os interessados, que em razão da transferência do ponto facultativo do “Dia do 
Servidor Público”, não houve publicação do Diário Oficial do Município no dia 01/11/14.

Bauru, 04 de novembro de 2014.
A Comissão Organizadora

EMDURB

PROCESSO SELETIVO Nº 009/2014 - “COLETOR DE LIXO”
A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB, 
torna público a todos os interessados, que não houve interposição de recursos em relação as inscrições 
indeferidas no Processo Seletivo nº 009/2014 -  “COLETOR DE LIXO”.

Bauru, 04 de novembro de 2014.
A Comissão Organizadora

EMDURB

PROCESSO SELETIVO Nº 009/2014 - “COLETOR DE LIXO”
A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB, 
torna público a todos os interessados, a CONVOCAÇÃO dos candidatos inscritos no Processo Seletivo nº 
009/2014 “COLETOR DE LIXO”, para realização da 1ª FASE – PROVA OBJETIVA, de acordo com as 
seguintes orientações:
Data: 16/11/2014 (Domingo)
Local: IESB-PREVÊ OBJETIVO
Endereço: Rua Alfredo Ruiz, nº 3-53 - Centro - Bauru/SP
Período: MANHÃ (Horário Local)
Horário de Apresentação: 7h30
Horário de Fechamento dos Portões: 8h00
OBS: Os candidatos abaixo convocados deverão atentar-se às orientações constantes do Edital do Processo 
Seletivo, cláusula 5.2.

SALA 06
Inscrição Nome Candidato
00171 ADAO DA COSTA 
00017 ADAUTO NERIO PEREIRA
00052 ADEMILSON FRANCO
00133 ADILSON ADELIO ZAYONS
00009 ADILSON DA SILVA
00169 ADRIEL JOSE DE ARAUJO
00134 ALESSANDRO CECILIANO
00230 ALESSANDRO VIEIRA MIRANDA
00068 ALEXANDRE APARECIDO CAMARGO
00205 ALEXANDRE COUTINHO PIMENTEL
00060 ALEXSANDER SANTANA
00220 ALYSON RODRIGO NOGUEIRA GOBI
00086 ANDERSON DE OLIVEIRA 
00226 ANDERSON LAIRSON DOS SANTOS RODRIGUES
00194 ANDERSON SOARES DE LIMA
00099 ANDRE LUIZ COSTA MARTINS
00091 ANTONIO CARLOS DE BARROS DE ALMEIDA
00056 ARNALDO APARECIDO BACCI JUNIOR
00014 BRUNO DE SOUZA FERREIRA
00088 BRUNO FERREIRA SRAVARSO
00119 CARLOS ALBERTO JERONIMO JUNIOR
00142 CARLOS ALBERTO MILANI
00105 CARLOS AUGUSTO DA SILVA REBOLHO
00002 CARLOS EDUARDO BABOSA PEREIRA
00070 CARLOS FERNANDO DE CAMPOS VITORINO 
00168 CARLOS ROBERTO BARBEIRO
00051 CESAR ANDRE DE FREITAS
00219 CICERO FRANCISCO DOS SANTOS
00214 CICERO RODRIGUES CHAVE DOS SANTOS
00181 CLAUDINEI THIEME DE SOUZA 
00006 CLAUDIO JULIO DA CRUZ SANTOS
00018 CLAUDIO PEREIRA 
00039 CLEITON ARAUJO DE AMARANTE
00101 CRISTIAN LUIZ DE OLIVEIRA
00110 CRISTIANO THIEME  DE SOUZA
00097 CYRO DIMICIANO FILHO

SALA 08
Inscrição Nome Candidato
00121 DANIEL HENRIQUE VILELA ALVES
00093 DANIEL LUIZ ANTONIO DE SOUSA
00045 DAVI ADRADE SANTOS
00021 DAYVID WILLIAM BERNARDINO MARTINS
00076 DEIVID WILLIAM VIEIRA 
00016 DENIS FERNANDO DE SOUZA LIMA
00160 DIEGO FERNANDES DA SILVA
00015 DIEGO HENRIQUE PEREIRA GONCALVES
00191 DIEGO MICHAEL BERTAGLIA DOS ANJOS
00027 DIEGO NASCIMENTO DE JESUS
00072 DIEGO PEREIRA ALVES 
00132 DONIZETTI DA SILVA
00144 DOUGLAS  ALVES  DE SOUZA 



70 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 04 DE NOVEMBRO DE 2.014

00151 DOUGLAS  CAMARGO DOS SANTOS
00117 DOUGLAS HENRIQUE DO SANTOS SILVA
00231 DOUGLAS HENRIQUE MAGALHÃES DE QUADROS
00053 DOUGLAS RICARDO ANANIAS
00044 DOUGLAS WESLEY RUIZ FERREIRA
00237 EDILSON ASCENCIO RODRIGUES
00176 EDSON OLIMPIO VIIEIRA
00217 EDSON VIRGINIO
00198 EDUARDO ANTONIO DE SOUZA MARIN
00022 EDUARDO RODRIGUES  NASCIMENTO
00195 ELIAS ALBERTO PEREIRA
00069 ELIVELTON SANTOS DE OLIVEIRA
00136 EMERSON CANDIDO DE OLIVEIRA
00030 EMERSON SILVA GALLINDO
00145 EZEQUIAS FAUSTINO DO NASCIMENTO
00001 EZEQUIEL PRADO
00042 FABIO CAPRISTANO DE SOUZA
00075 FABIO HENRIQUE DO SANTOS 
00140 FABIO HENRIQUE JERONIMO DOS SANTOS
00193 FAGNER MACHADO GOMES
00179 FERNANDO CAPRISTINO DE SOUZA
00065 FERNANDO RODRIGUES TEODORO
00229 FERNANDO SANTOS ALENCA

SALA 09
Inscrição Nome Candidato
00129 GABRIEL AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS
00235 GIOVANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA
00032 GUILHERME ALBERTO TAVARES
00238 GUILHERME MANGILI VIEIRA
00158 GUILHERME PEREIRA DE ALMEIDA
00180 HATILA CABRAL RIBEIRO
00010 HOLMES MARTINS NETO
00046 HUMBERTO PEDRO CORREIA SANTOS
00213 JEAN JUNIOR NEVES DA SILVA
00200 JEAN LUCAS DA SILVA BARBOSA 
00103 JEFERSON ARMINDO DE FREITAS FUJISAWA
00078 JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA
00080 JHONATAN RAFAEL DOS SANTOS
00125 JOAO JUSTINO DUTRA DE OLIVEIRA
00126 JOAO JUSTINO DUTRA DE OLIVEIRA JUNIOR
00037 JOÃO PAULO SANTOS GOMES
00054 JOÃO PEDRO RODRIGUES
00122 JOAO RICARDO CRUZ
00223 JOHN MAXWELL DE OLIVEIRA
00137 JOHNNY WILLIAN ALMENDO DE FIGUEIREDO
00165 JONATHAS DA SILVA FEITOZA MARTINS
00155 JONNHYHENRIQUEFRANCISCO
00186 JORGE LUIZ RODRIGUES
00106 JOSAFA SILVERIO DE OLIVEIRA
00185 JOSE ALBERTO SOARES
00004 JOSÉ ANTÔNIO AMARO DA SILVA
00033 JOSE ANTONIO LIMA DO NASCIMENTO
00118 JOSÉ CARLOS APOLINARIO JUNIOR
00172 JOSE CARLOS RODRIGUES
00138 JOSÉ DAMASCENO DOS SANTOS
00026 JOSE ROBERTO DOS SNTOS
00218 JOSE SOARES DE OLIVEIRA
00077 JOSNY GOMES PINTO
00175 JULIO CESAR DE OLIVEIRA VILELA
00028 JULIO CESAR MARTINS
00131 JUSCELINO LOPES FRANCISCO BATISTA

SALA 10
Inscrição Nome Candidato
00043 KAIO NEVES GOMES
00107 KENNEDY MAGHAYVER DOS SANTOS
00063 LEANDRO ELIZEU DE MOURA
00074 LEONARDO GONÇALVES SOARES
00232 LINEKER SOUZA BARBOSA
00152 LUCAS DOS SANTOS PEDROSO
00082 LUCAS FERREIRA MOURA
00049 LUCAS HENRIQUE DA COSTA SILVA 
00089 LUCAS RODRIGO SIQUEIRA 
00061 LUCIANO GUILHERME RODRIGUES
00182 LUIS CARLOS PRADO FERREIRA
00011 LUIS EUCLIDES DE SOUZA FERREIRA
00178 LUIZ ANDRE DA SILVA VIEIRA
00141 LUIZ CARLOS EVARISTO JUNIOR 
00156 LUIZ CARLOS VALERIO
00092 LUIZ FELIPE DE LIMA
00066 LUIZ FERNANDO POLATTO SANTOS
00183 LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS 
00104 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA

00211 LUIZ OTAVIO SANTOS BARROS
00025 MARCELINO NAZARE FIRMINO
00148 MARCELO DE SOUZA MONTIGIO
00084 MARCIO ANDRE ALVES 
00139 MARCOS ANTONIO LEITE
00197 MARCOS FRANCISCO
00029 MARCOS GUEDES MARIA
00189 MARCUS VINICIUS DE MATOS
00041 MARCUS VINICIUS DOMINGOS 
00007 MARLON FERREIRA DE OLIVEIRA
00013 MAURICIO NASCIMENTO
00188 MICHEL HENRIQUE SILVA
00209 MILTON LUIS ESIDERIO
00062 MIZAEL BUENO DE CAMARGO
00108 MOISES AQUINO LUIZ
00120 MURILO CESAR DOS SANTOS
00190 NATALINO SILVERIO MATIAS
00166 NEURECI ANTONIO DE ASSIS
00040 NILSON ANTONIO ZAROA
00199 NIVALDO CAETANO DA SILVA
00008 NOEL EPIFANE FERREIRA

SALA 25
Inscrição Nome Candidato
00184 PAULO CESAR RIBEIRO THOMAZE
00154 PAULO HENRIQUE DE ANDRADE
00071 PAULO RENATO COSMO
00201 PAULO RICARDO DE MATOS
00167 PAULO VENTURA DA SILVA 
00112 PEDRO HENRIQUE DA SILVA
00067 RAFAEL CUSTODIO PONTES
00111 RAFAEL DE SOUZA DOS REIS FRANCISCO
00216 RAFAEL DE SOUZA SILVA
00187 RAFAEL FELICIANO DOS SANTOS
00102 RAFAEL GIVAN DA SILVA
00207 RAFAEL RAMOS DOS SANTOS 
00210 RAFAEL SOARES DE QUEIROZ
00059 RENAN LUIS SEVERIO
00227 RENATO APARECIDO DE OLIVEIRA DE SOUZA
00192 RENATO DA SILVA NICOLAU
00095 RICARDO ALEXANDRE DO SANTOS PAULINO
00157 RICARDO DE SOZA POLIDO
00116 RICARDO DOS SANTOS
00233 RODOLFO ARANTES FERREIRA DOS SANTOS
00038 RODRIGO A SILVA FRANCISCO
00019 RODRIGO APARECIDO DA SILVA SARAIVA
00135 RODRIGO FRANCISCO TREVISAN
00162 RODRIGO PEREIRA DO CARMO 
00034 ROGER PEREIRA MAURCIO
00036 ROGERIO DE JESUS DE SOUZA
00115 RONIE VON NOGUEIRA
00035 RONY SILVA DE FREITAS
00003 ROSENWALD APARECIDO LADEIA
00050 RUDINEI CARLOS MESSIAS
00090 SALVIANO SANTOS DE SÁ TELES
00225 SAULO RICARDO CAMARGO DE LEMOS
00024 SÉRGIO MARIANO DE SOUZA JÚNIOR
00005 SERGIO PRADO FERREIRA
00096 TED WILLIAN GOMES BRIQUEZI
00208 THIAGO AGUIAR DOS SANTOS 
00087 THIAGO CHAGAS FERNANDES 
00113 THIAGO FLORENCIO DOS SANTOS
00224 TIAGO BORGES BARRETOS
00221 TIAGO CAZARIN
00170 TIAGO DALTIERE CAMARGO BAZILIO
00023 ULISSES FIRMIN DOS REIS JUNIOR
00222 VINICIUS GARCIA DUARTE
00100 WAGNER CRISTIAN PINHEIRO ASSUMPÇÃO
00064 WAGNER RAFAEL DO CARMO
00114 WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS SILVA
00159 WASHINTON ALEXANDRE DA SILVA 
00143 WAYSLAN CARLOS LOPES
00057 WELLINTON FERREIRA DOS SANTOS
00196 WILL ALEXSANDER DA SILVA CHAVES
00081 WILLIAM LONDON LUCAS DE ALMEIDA
00073 WILOMBRALDO DE JESUS SANTOS

Bauru, 04 de novembro de 2014.
A Comissão Examinadora
EMDURB
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FUNPREV - Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru

Gilson Gimenes Campos
Presidente 

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

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

Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Atendimento da Divisão Previdenciária 

(Seção de Benefícios e Seção de Aposentadorias e Pensões)
Segunda à Sexta das 13h às 16h30min.

TELEFONES
3223-7071 / 3227-1444
3223-7719 / 3223-7000
 3223-7901 / 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.

!!!ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!
RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO”

Informamos que a partir de Janeiro/2014, todos os aposentados e pensionistas que recebem provento (pa-
gamento) através da FUNPREV, deverão realizar o recadastramento (prova de vida) no mês de aniversário, 
devendo comparecer na sede da Fundação - Rua Rio Branco nº 19-31, Vila América, das 8h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, munidos dos seguintes documentos: RG/CPF/Comprovante de residên-
cia, sob pena de suspensão do (provento) pagamento.

COMUNICADO
A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV comunica 
que a partir de 18 de julho de 2014 o horário de atendimento ao público, presencial e por telefone, 
na DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA (Seção de Aposentadorias e Pensões e na Seção de Benefícios), em 
conformidade com o procedimento administrativo n.º 2332/2014, será nos seguintes moldes: 

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA:
PERÍODO DA TARDE DAS 13h às 16h30min.

- Atendimento para fins de inscrição de segurado obrigatório e/ou inclusão de dependentes (dentre outros);
- Atendimento para assuntos inerentes a aposentadoria (averbação de tempo de contribuição, simulação de 
aposentadoria, dentre outros), e pensão por morte.

Não haverá alteração no horário de atendimento do setor de Perícia Médica, Serviço Social e nas atividades 
referentes ao Enquadramento PCCS, permanecendo o horário de atendimento ao público de Segunda a 
Sexta-Feira das 08h às 12h e das 13h às 17h. 

PORTARIA DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 216/2014
APOSENTA voluntariamente, a partir de 03 de novembro de 2014 a(o) Sr(a). Maria Fátima Milanez da 
Silva, portador(a) do RG nº 7.451.966-9 SSP/SP e CPF/MF nº 709.185.978-20, servidor(a) do(a) Prefeitura 
Municipal de Bauru, no cargo efetivo de Especialista em Educação / Professor de Educação Basica - 
Infantil, matrícula funcional nº 20558, padrão D-18, com proventos integrais, conforme procedimento 
administrativo nº 1027/2014, 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, 03 de novembro de 2014. 

PORTARIA Nº 217/2014
APOSENTA voluntariamente, a partir de 03 de novembro de 2014 a(o) Sr(a). Maria Angélica Saraiva, 
portador(a) do RG nº 13.913.525 SSP/SP e CPF/MF nº 032.289.868-45, servidor(a) do(a) Prefeitura 
Municipal de Bauru, no cargo efetivo de Especialista em Educação / Professor de Educação Básica - Jovens 
e Adultos, matrícula funcional nº 14.135, padrão B-25, com proventos integrais, conforme procedimento 
administrativo nº 128/2014, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 6º da Emenda 
Constitucional 41/2003, c/c art. 145 incisos I, II, III e IV, c/c art. 92 § 5º e 6º da Lei Municipal nº 4830/2002 
com a redação dada pela Lei Municipal nº. 5397/2006.    
Bauru, 03 de novembro de 2014. 

PORTARIA Nº 218/2014
APOSENTA voluntariamente, a partir de 03 de novembro de 2014 a(o) Sr(a). Maria Lúcia Simões Belório, 
portador(a) do RG nº 13.340.125-X SSP/SP e CPF/MF nº 015.430.828-58, servidor(a) do(a) Prefeitura 
Municipal de Bauru, no cargo efetivo de Assistente em Manutenção, Conservação e Transporte - Servente 
de Limpeza, matrícula funcional nº 15.361, padrão C-22, com proventos integrais, conforme procedimento 
administrativo nº 290/2014, 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, 03 de novembro de 2014. 

PORTARIA Nº 219/2014
APOSENTA voluntariamente, a partir de 03 de novembro de 2014 a(o) Sr(a). Adiraine Pereira de Souza, 
portador(a) do RG nº 9.441.753-2 SSP/SP e CPF/MF nº 799.202.688-87, servidor(a) do(a) Prefeitura 
Municipal de Bauru, no cargo efetivo de Assistente em Manutenção, Conservação e Transporte - Servente 
de Limpeza, matrícula funcional nº 16489, padrão B-19, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, conforme procedimento administrativo nº 3402/2013, uma vez atendidas às condições 
estabelecidas no artigo 40 § 1º incisos III alínea "b" da Constituição Federal c/c art.  92-B incisos I, II e III 
da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº. 5397/2006.    
Bauru, 03 de novembro de 2014. 

COMUNICADO
COMUNICAMOS o falecimento do Sr. Pedro da Silva Corrêa, portador do RG nº 3.978.084 SSP/SP e 
CPF/MF nº. 509.927.678-49  matrícula funcional nº 7665, servidor inativo da FUNPREV/PMB, ocorrido 
em 02/10/2014.

COMUNICAMOS o falecimento do Sr. João Pereira de Jesus, portador do RG nº 4.669.089-X SSP/SP 
e CPF/MF nº. 796.809.258-20  matrícula funcional nº 8039, servidor inativo da FUNPREV/PMB, ocorrido 
em 26/08/2014.

COMUNICAMOS o falecimento do Sr. Wilson Elaro, portador do RG nº 12.912.343-2 SSP/SP e CPF/
MF nº. 797.529.188-91  matrícula funcional nº 12252, servidor inativo da FUNPREV/PMB, ocorrido em 
18/10/2014.

COMUNICAMOS o falecimento do Sr. Clemente Martin, portador do RG nº 10.484.772 SSP/SP e CPF/
MF nº. 249.534.318-04, matrícula funcional nº 22.128, servidor inativo da FUNPREV/PMB, ocorrido em 
16/10/2014.

COMUNICAMOS o falecimento da Sra. Dirce da Silva Mello Missias, portadora do RG nº 2.976.120 
SSP/SP e CPF/MF nº. 015.231.328-17, matrícula funcional nº 11.872, servidora inativa da FUNPREV/
PMB, ocorrido em 16/10/2014.

COMUNICAMOS o falecimento do Sr. José Mariano de Souza, portador do RG nº 18.816.827 SSP/SP 
e CPF/MF nº. 827.950.378-15, matrícula funcional nº 2832, servidor inativo da FUNPREV/PMB, ocorrido 
em 28/10/2014.

COMUNICAMOS o falecimento do Sr. Domingos do Rosário Lopes, portador do RG nº 2.357.898-1 
SSP/SP e CPF/MF nº. 610.769.538-41, matrícula funcional nº 15.631 servidor inativo da FUNPREV/PMB, 
ocorrido em 27/10/2014.
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COMUNICADO DA COMISSÃO DE ELEIÇÃO DA FUNPREV
A Comissão de Eleição para a escolha dos Membros que irão compor os Conselhos Curador e Fiscal da Funprev - Gestão 2015/2016 informa a todos os servidores Ativos e Inativos da Prefeitura, DAE, FUNPREV e 
CÂMARA MUNICIPAL, que ainda não votaram, mas que tiverem interesse, poderão fazê-lo no dia 04/11/2014, no horário das 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 na Sede da FUNPREV, que fica situada à Rua Rio 
Branco nº 19-31. 

Bauru, 03 de novembro de 2014
Comissão de Eleição

COMISSÃO DE ELEIÇÃO PARA OS CONSELHOS CURADOR E FISCAL DA FUNPREV – Biênio 2015-2016
REPUBLICANDO O CRONOGRAMA DE COLETA DE VOTOS PARA OS CONSELHOS CURADOR E FISCAL DA FUNPREV (COM ALTERAÇÕES)

EQUIPE 1 - ROSA

DATA BAIRRO ENDEREÇO SETOR SECRETARIA
04/11/2014 BELA VISTA R  SILVA JARDIM              11080 EMEI LIONS CLUB EDUCAÇÃO - EMEI
04/11/2014 BELA VISTA AV JURANDYR BUENO            01120 DISTRITAL BELA VISTA SEMEL
04/11/2014 JD GERSON FRANÇA R  RUI BARBOSA               17051 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO SEBES
04/11/2014 JD GERSON FRANCA R  MARIETA FRANCA,DA         7-6 EMEI CARLOS CORREA VIANA EDUCAÇÃO - EMEI

EQUIPE 2 - AZUL

DATA BAIRRO ENDEREÇO SETOR SECRETARIA
04/11/2014 GEISEL RUA ANTHERO DONNINI S/Nº NUCLEO DE SAÚDE GEISEL - "NEWTON B. RIBEIRO" SAÚDE

EQUIPE 3 – LARANJA

DATA BAIRRO ENDEREÇO SETOR SECRETARIA
04/11/2014 CENTRO AV. ALFREDO MAIA SEMMA SEMMA

EQUIPE 4 – VERDE

DATA BAIRRO ENDEREÇO SETOR SECRETARIA
04/11/2014 CENTRO R  RUBENS ARRUDA             07000 PRONTO SOCORRO CENTRAL SAÚDE
05/11/2014 CENTRO R  RUBENS ARRUDA             07000 PRONTO SOCORRO CENTRAL SAÚDE

EQUIPE 5 – LILÁS

DATA BAIRRO ENDEREÇO SETOR SECRETARIA
04/11/2014 CENTRO RUA RIO BRANCO SEDE FUNPREV FUNPREV

Diário Oficial de Bauru
 E-MAIL:

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

Publicação centralizada e coordenada no Departamento de Comunicação e Documentação da Secretaria dos Negócios Jurídicos e determinada pela Chefia de Gabinete do Prefeito 
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PORT. RH-064/2014 – EXONERANDO, a pedido, a Sra. NATÁLIA DE OLIVEIRA CONTE DELBONI 
do cargo em comissão de ASSISTENTE PARLAMENTAR, do gabinete do Vereador Fernando Francelosi 
Mantovani a partir de 03 de novembro de 2014.

Atos da PresidênciaPODER LEGISLATIVO
ALEXSSANDRO BUSSOLA

Presidente 

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA – PERÍCIA MÉDICA

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA:

Nome Matrícula Inicial Período
 (dias) Término

Angela Regina dos Santos 24.805 29/10/2014 45 12/12/2014
Ariovaldo Sergio Germano 27 29/10/2014 90 26/01/2015
Cleusa da Graça Gomes Santos 15.917 31/10/2014 90 28/01/2015
Cristiane Aparecida Orni 31.055 31/10/2014 90 28/01/2015
Cristiane Regina de Souza Azenha 29.266 23/10/2014 90 20/01/2015
Denise Aparecida Toneti Guimaraes 23.649 19/10/2014 22 09/11/2014
Eliane dos Santos Azevedo Carrara 21.984 28/10/2014 60 26/12/2014
Gislaine Aparecida Herculano Ramires 24.552 17/10/2014 30 15/11/2014
João Geraldo Goulart 21.499 23/10/2014 15 06/11/2014
João Maria Ferreira 20.769 02/11/2014 60 31/12/2014
José Carlos Cintra 30.474 29/10/2014 40 07/12/2014
Lauro Rodrighero Junior 32.165 28/10/2014 60 26/12/2014
Liria Elena Perini Fernandes 28.507 29/10/2014 120 25/02/2015
Maria de Fátima Ferreira da Silva 27.569 23/10/2014 30 21/11/2014
Maria Lucia dos Santos Luiz 15.703 15/10/2014 15 29/10/2014
Marielle dos Santos Freitas 30.821 14/10/2014 30 12/11/2014
Patricia Cristina Souza de Oliveira 28.260 01/10/2014 30 30/10/2014
Rosa Mariete de Oliveira 23.123 13/10/2014 90 10/01/2015
Silvana Postigo Prudente 29.749 20/10/2014 30 18/11/2014
Sidnei Foizer 14.312 26/10/2014 30 24/11/2014
Valdomiro Santos Oliveira 24.208 03/11/2014 120 02/03/2015
Valeria Palmeira Pereira Silva 32.699 22/10/2014 60 20/12/2014
Wilson Rodrigues Manso 13.694 27/10/2014 60 25/12/2014

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

APTOS PARA RETORNAR AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS:

Nome Secretaria de Origem Retornar 
em:

Angela Regina dos Santos Secretaria da Educação 13/12/2014
Cristiane Regina de Souza Azenha Secretaria da Educação 21/01/2015
Denise Aparecida Toneti Guimaraes Secretaria da Educação 10/11/2014
Eliane dos Santos Azevedo Carrara Secretaria da Saúde 27/12/2014
Gislaine Aparecida Herculano Ramires Secretaria da Educação 16/11/2014
João Geraldo Goulart Gabinete do Prefeito 07/11/2014
João Maria Ferreira Secretaria de Obras 01/01/2015
Lauro Rodrighero Junior Secretaria da Saúde 27/12/2014
Maria de Fátima Ferreira da Silva Secretaria de Administração 22/11/2014
Maria Lucia dos Santos Luiz Secretaria da Educação 30/10/2014
Marielle dos Santos Freitas Secretaria da Educação 13/11/2014
Patricia Cristina Souza de Oliveira Secretaria da Saúde 31/10/2014
Sidnei Foizer Gabinete do Prefeito 25/11/2014
Silvana Postigo Prudente Secretaria da Educação 19/11/2014
Valeria Palmeira Pereira Silva Secretaria da Educação 21/12/2014
Wilson Rodrigues Manso Secretaria da Saúde 26/12/2014

CONCESSÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE:

Nome Matrícula Inicial Período
 (dias) Término

Marilia Barreto do Amaral Camargo 28.645 27/10/2014 120 23/02/2015
Marilia Barreto do Amaral Camargo 29.495 27/10/2014 120 23/02/2015


