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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 6.584, DE 29 DE OUTUBRO DE 2.014

P. 37.490/14 Ap. 2.310/07 (capa)  Autoriza o Executivo a doar um imóvel de propriedade da 
Prefeitura Municipal à FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para a construção e instalação do 
Fórum, Ministério Público e Defensoria Pública.

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

PAULO, o terreno contendo a seguinte descrição:
Setor 04, Quadra 1674, lote 19 - Avenida Nações Unidas Norte
“Um terreno situado na Avenida Nações Unidas Norte, correspondente a parte de atual 
local denominado Chácara Estrela, nesta cidade de Bauru, SP com o seguinte roteiro 
perimétrico: tem início no marco 08, cravado no alinhamento da Avenida Nações 
Unidas Norte, lado direito sentido centro-bairro, na divisa com terras de Tomio 
Nohihara, do marco 08 segue no rumo 89º06’00” NE à distância de 84,50 metros 
até o ponto T, confrontando nessa linha com terras de Tomio Nohihara, do ponto T 
deflete à esquerda em ângulo interno de 110º47’33” e segue no rumo 20º04’00” NE 
à distância de 92,43 metros até o ponto S; do ponto S deflete à esquerda em ângulo 
interno de 160º24’4” e segue no rumo 03º59’00” NE na distância de 221,37 metros 
até o ponto Q, confrontando do ponto T ao ponto Q com parte desta mesma área 
que será reservada pra A.P.P., do ponto Q deflete à esquerda em ângulo interno de 
44º32’41” e segue na distância de 69,51 metros até o ponto P, do ponto P deflete à 
esquerda em curva com raio de 10,92 metros e desenvolvimento de 5,03 metros até 
o ponto O; do ponto O deflete à direita e segue em curva com raio de 17,85 metros 
e desenvolvimento de 8,22 metros até o ponto N, do ponto N segue em linha reta na 
distância de 20,62 metros até o ponto M, do ponto M deflete à direita em curva com 
raio de 17,85 metros e desenvolvimento de 8,22 metros até o ponto L; do ponto L 
deflete à esquerda em curva com raio de 10,92 metros e desenvolvimento de 5,03 
metros até o ponto K; do ponto K segue em linha reta na distância de 11,10 metros 
até o ponto J; do ponto J deflete à esquerda em curva com raio de 92,64 metros 
e desenvolvimento de 53,80 metros até o ponto I; do ponto I deflete à esquerda e 
segue em curva com raio de 29,11 metros e desenvolvimento de 37,50 metros até 
o ponto H, do ponto H deflete à direita e segue em curva com raio de 66,85 metros 
e desenvolvimento de 45,71 metros até o ponto G; do ponto G segue em linha reta 
na distância de 30,59 metros até o ponto F; do ponto F deflete à esquerda em curva 
com raio de 20,93 metros e desenvolvimento de 35,61 metros até o ponto E; do 
ponto E segue em linha reta  na distância de 48,59 metros até o ponto D; do ponto 
D deflete à direita em curva com raio de 32,80 metros e desenvolvimento de 11,28 
metros até o ponto C; do ponto C deflete à direita em curva com raio de 25,85 metros 
e desenvolvimento de 8,32 metros até o ponto B; do ponto B segue em linha reta na 
distância de 12,51 metros até o ponto A, confrontando do ponto Q ao ponto A, com 
a área reservada para a implantação do Sistema Viário, do ponto A deflete à esquerda 
em ângulo interno de 164º32’48” e segue na distância de 55,07 metros até o marco 
B onde teve início a presente descrição confrontando do ponto A ao marco B com a 

Avenida Nações Unidas Norte, lado direito, sentido centro-bairro, encerrando uma 
área de 40.000,00 metros quadrados”. Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura 
Municipal de Bauru, conforme matrícula nº Matrícula nº 115.688 do 2º Oficial de 
Registro de Imóveis local, caracterizado pelo desenho SP nº 5742.

Art. 2º A área descrita no Artigo 1º, a Donatária obriga-se a destiná-la única e exclusivamente 
para a construção e implantação do Fórum da Comarca de Bauru, Ministério Público 
e Defensoria Pública.

Parágrafo único. Fica a Donatária autorizada a tomar posse da área doada a partir da publicação desta 
Lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

PAULO ROBERTO FERRARI
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

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

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 18/2014
Convoca os sorteados do Residencial Arvoredo que se encontram na etapa Pré-aprovados para as atividades 
do Trabalho Social do Residencial Arvoredo.
A Coordenação do Programa Minha Casa Minha Vida, criada através da Portaria nº 41/09 no uso de suas 
atribuições legais, resolve tornar público aos sorteados no Residencial Arvoredo que se encontram na 
etapa Pré-Aprovados o Cronograma de atividades do Trabalho Social.
Art. 1º A análise documental ainda não foi finalizada pela CAIXA Pela Caixa Econômica 

Federal e os sorteados que se encontram na etapa: Pré-aprovados estão sujeitos 
exclusão do Programa caso não atendam todos os critérios.

Parágrafo único.  Só assinarão o contrato os sorteados que participar das atividades do Trabalho Social.

ATIVIDADES DATA HORARIO LOCAL

Convocação para Assembleia Geral 
Ordinária de Eleição do Corpo Diretivo.

12/11/14 18h
Praça Nove de Julho, 
1-57, Vila Falcão - 
Auditório da Instituição 
Toledo de Ensino – ITE.

ATIVIDADES DATA HORARIO LOCAL
Convocação para Assembleia Geral 
Ordinária para aprovação da taxa de 
condomínio e leitura e aprovação do 
Regimento Interno.

13/11/14 19h

Praça Nove de Julho, 
1-57, Vila Falcão - 
Quadra de Esportes da 
Instituição Toledo de 
Ensino – ITE.

ATIVIDADES DATA HORARIO LOCAL
Reunião com os titulares dos blocos:                    29/11/14
Blocos: 01  ao  08.................................................................................8h
Blocos: 09  ao  16................................................................................11h
Blocos: 17  ao  24................................................................................13h
Blocos: 25  ao  31................................................................................15h
Obs.: Lista da ordem dos apartamentos será publicada no site em
27/11/14.

Sede da Coordenadoria 
de Habitação de 
Interesse Social
Rua Agenor Meira, 6-28 
- Centro.

ATIVIDADES DATA HORARIO LOCAL
1-Vistoria no imóvel – Pelo titular 

Blocos: 01 ao  11 29/11/14 8h ás 12 e das 
13h30min ás 

15h

Rua Mario dos Reis 
Pereira – Quadra - 
Jardim Colina Verde

2- Vistoria no imóvel – Pelo titular
Blocos: 12 ao  21 30/11/14 

8h ás 12 e das 
13h30min ás 

15h

Rua Mario dos Reis 
Pereira – Quadra - 
Jardim Colina Verde

3- Vistoria no imóvel – Pelo titular
Blocos: 22 ao  31 01/12/14

8h ás 12 e das 
13h30min ás 

16h

Rua Mario dos Reis 
Pereira – Quadra - 
Jardim Colina Verde

ATIVIDADES DATA HORARIO LOCAL
1-Assinatura do Contrato   Será 

informado 
posteriormente

  Será 
informado 

posteriormente
A definir. OBS.: Titular com o cônjuge ou 

companheiro, documento com foto. 
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ATIVIDADES DATA HORARIO LOCAL

1-Entrega das chaves   Será informado 
posteriormente

Será informado 
posteriormente

Empreendimento: Rua 
Mario dos Reis Pereira – 
Quadra - Jardim Colina 
Verde.

OBS.: 1- Presença obrigatória dos Titulares pré-aprovados em todas as atividades. Os titulares se encontram 
em processo de análise da documentação pela CAIXA. 
2- Não levar crianças por falta de espaço para acomodar a todos.
3- A mudança só será permitida após a instalação do gás e pagamento da primeira taxa do Condomínio.
4- Os titulares que não comparecerem em todas as etapas NÃO receberão o imóvel na data prevista.

Coordenadoria de habitação de Interesse Social-Programa Minha Casa Minha Vida
Rua Agenor Meira, 6-28 – Centro – Bauru/SP.

Fone: 3234-1787
  Bauru, 06 de novembro de 2014.

ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO
COORDENADORA

RESOLUÇÃO Nº 19/2014
A Coordenadoria do Programa Minha Casa Minha Vida, resolve tornar pública as pautas de convocação dos 
sorteados do Residencial Arvoredo, que se encontram pré-aprovados, para Assembleia Geral Ordinária de 
Eleição de Síndico e Conselho Consultivo no dia 12 de novembro de 2014 e Assembleia Geral Ordinária 
para Aprovação da Taxa de Condomínio; Leitura e Aprovação do Regimento Interno no dia 13 de novembro 
de 2014. 
Art. 1º O Síndico será eleito em Assembleia Geral Ordinária, com mandato de no máximo dois anos, 
imediatamente empossado, podendo ser reeleito em Assembleia Geral por igual período;
Art. 2º O Conselho Consultivo composto de no mínimo três condôminos com mandato iguais ao do Síndico;
Art. 3º Todos os condomínios são regidos pela Lei de Condomínio (Lei 4591 de 16/12/64) e pela Convenção, 
que estabelece as normas, direitos e deveres a serem seguidos pelos condôminos.

REF.: PAUTA DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
Data: 12/11/14

Conforme estabelece a Lei do Condomínio 4.591/64, vimos pela presente convocar os beneficiários do 
Residencial Arvoredo para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 12 (doze) de novembro 
de 2014, na Instituição Toledo de Ensino - ITE, Praça Nove de Julho, 1-57 - Vila Falcão, nesta cidade, 
às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos) em primeira convocação, com a presença de mais de 
50% (Cinquenta por cento) dos condôminos, ou às 19h (dezenove horas) em segunda convocação, com 
qualquer número de presentes, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
I – Eleição de Síndico e Conselho Consultivo para o mandato de 2 (dois)  anos;
Obs.: Após a Assembleia, serão realizadas palestras sobre a execução do Trabalho Social e o Contrato do 
imóvel com a Caixa Econômica Federal. Os que não comparecerem, ou não se fizerem representar através 
de procuração, estarão concordando com as resoluções da Assembleia.

REF.: PAUTA DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
Data: 13/11/14

Conforme estabelece a Lei do Condomínio 4.591/64, vimos pela presente convocar os beneficiários do 
Residencial Arvoredo para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 13 (treze) de novembro 
de 2014, na Instituição Toledo de Ensino - ITE, Praça Nove de Julho, 1-57 - Vila Falcão, nesta cidade, 
às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos) em primeira convocação, com a presença de mais de 
50% (Cinquenta por cento) dos condôminos, ou às 19h (dezenove horas) em segunda convocação, com 
qualquer número de presentes para deliberar sobre os seguintes assuntos:
I – Aprovação da taxa de Condomínio;
II – Leitura e aprovação do Regimento Interno.
Obs.: Os que não comparecerem, ou não se fizerem representar através de procuração, estarão concordando 
com as resoluções da Assembleia.
Bauru, 06 de novembro de 2014. 

ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO
COORDENADORA

CONTRATO Nº 7.528/14 - PROCESSO Nº 23.895/13 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - OBJETO: Constitui objeto 
da presente a contratação de serviços de engenharia para reforma com ampliação da SEDE DO 12º 
GRUPAMENTO DE BOMBEIROS NA VILA FALCÃO, PARA REFORMA DO ALMOXARIFADO, 
CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO E, NOVA ENTRADA/ACESSO, local Rua Carlos de Campos, nº 5-56, 
Vila Souto – Bauru/SP, com o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que 
se fizer bom e necessário para a execução dos serviços em conformidade com as especificações e normas 
oferecidas pela Secretaria Municipal de Planejamento, nos termos de sua proposta devidamente anexada 
ao Processo nº 23.895/13. – PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 358.113,24– MODALIDADE: 
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/14 – PROPONENTES: 02 - ASSINATURA: 15/10/14, conforme art. 61, 
parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO Nº 404/08 
– PROCESSO Nº 45.103/08 – CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONCESSIONÁRIA: 
MAIS MIDIA DIGITAL SUPRIMENTOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME - OBJETO: 
Considerando a Lei Municipal nº 6.052, de 14 de abril de 2.011, que alterou o artigo 3º da Lei Municipal nº 
5.701, de 22 e dezembro de 2.008, e a Alteração Contratual de Sociedade Empresarial Limitada Unipessoal 
datada de 13 de agosto de 2.012, e registrada da JUCESP sob nº 366.461/12-6, as partes resolvem alterar 
a redação da Cláusula Segunda do Termo de Concessão nº 404/08, a qual passa a ter a seguinte redação: 
“CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA  a) A CONCESSIONÁRIA 
fica obrigada a utilizar o imóvel recebido em concessão para a construção de suas instalações. visando 
o desenvolvimento de atividade de comércio por atacado de material com unificação visual e impressão 
digital, impressão de material para uso publicitário, instalação de painéis publicitários, agenciamento de 
espaços para publicidade, locação de máquinas e equipamentos com e sem operador. b)  Fica obrigada, 
ainda, a concluir as obras no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses, respeitados o projeto de 
construção e o cronograma de obras juntados no processo administrativo n° 43.103/08. c) Fica vetado à 
CONCESSIONÁRIA ceder ou transferir a terceiros o imóvel objeto desta concessão.”  – ASSINATURA: 
15/09/2.014. 

Secretaria das 
Administrações Regionais

 Levi Momesso
Secretário 

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

3235-1194 / 3235-1326 

Administração Regional Bela Vista 
Rua Santos Dumont, 14-43 

- F. 3212-7865 

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

- F. 3218-5013 

Departamento Social 
Avenida Nuno de Assis, 14-60 – piso térreo

Administração Regional Mary Dota 
Av. Cruzeiro do Sul, 27-50 

- F. 3203-1890 

Administração Regional São Geraldo 
Rua Carlos Galiters, quadra 2 

- F. 3237-3460 

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

- F. 3279-1145

Seção II
Secretarias Municipais

CONTRATO Nº 7.534/14 - PROCESSO Nº 911/13 (E-doc. nº 71.531/14) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: ANTONIO CARLOS RAMOS BAURU – ME - 
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE 03 (TRÊS) TACÓGRAFOS 
ELETRÔNICOS TIPO SEMANAL, 03 (TRÊS) KIT’S DE INSTALAÇÃO COMPLETA PARA 
TACÓGRAFOS ELETRÔNICOS TIPO SEMANAL, 02 (DUAS) MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO 
DOS TACÓGRAFOS E 10 (DEZ) CAIXAS DE DISCO TIPO SEMANAL PARA TACÓGRAFOS,  melhor 
descritos nos Anexos I e VIII do Edital nº 157/13 e nos termos de sua proposta anexa ao Processo nº 911/13. 
- PRAZO: 12 meses - VALOR TOTAL: R$ 7.195,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
157/13 - PROPONENTES: 01 - ASSINATURA: 23/10/14, , conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

Secretaria da Administração
Richard Vendramini

Secretário
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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
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 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EXONERAÇÃO: A partir de 01/11/2014, portaria nº 3.206/2014, exonera, a pedido, MARCELO 
RIBEIRO MORENO, matrícula nº 32.244, RG nº 18.682.263, do cargo em comissão de Coordenador de 
Informática, da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, conforme protocolo/e-doc nº 75.141/2014.

TRANSFERÊNCIAS: A partir de 29/10/2014, portaria nº 3.196/2014, transfere, a pedido, a servidora 
MARELI LICINIO ANDRADE, matrícula nº 29.644, RG nº 9.635.186-X, Agente em Gestão 
Administrativa e Serviços – Agente de Administração, da Secretaria Municipal da Administração para a 
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, conforme protocolo/e-doc nº 63.968/2014.

A partir de 05/11/2014, portaria nº 3.197/2014, transfere, a pedido, a servidora CAMILA ROCHA 
COELHO, matrícula nº 30.218, RG nº 34.196.070-6, Agente em Gestão Administrativa e Serviços – 
Agente de Administração, da Secretaria Municipal da Administração para a Secretaria Municipal dos 
Negócios Jurídicos, conforme protocolo/e-doc nº 64.445/2014.
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RETIFICAÇÃO: No D.O.M nº 2.445 de 27/09/2014: Onde se lê: TRANSFERÊNCIAS: A partir de 
29/09/2014, portaria nº 2.825/2014, transfere, a pedido, o servidor MARCUS VINICIUS FACIN, 
matrícula nº 29.691, RG nº 11.855.116-4, Agente em Manutenção, Conservação e Transporte – Motorista, 
da Secretaria Municipal do Bem Estar Social para a Secretaria Municipal das Administrações Regionais, 
conforme protocolo/e-doc nº 48.430/2014... Leia-se: ... A partir de 07/10/2014...

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 3198/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM SAÚDE- TÉCNICO EM HIGIENIZAÇÃO DENTÁRIA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2462 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) CLARICE VANDA ROSA MACEDO portador do RG 
158062176, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 14° lugar, no concurso público para 
TÉCNICO EM SAÚDE- TÉCNICO EM HIGIENIZAÇÃO DENTÁRIA, edital nº 41/2011 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 10/11/2014 ÀS 08h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 3199/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM SAÚDE- TÉCNICO EM HIGIENIZAÇÃO DENTÁRIA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2462 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) ANAHY MACEDO ARAGÃO SILVA portador do RG 
18037241, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 15° lugar, no concurso público para 
TÉCNICO EM SAÚDE- TÉCNICO EM HIGIENIZAÇÃO DENTÁRIA, edital nº 41/2011 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 10/11/2014 ÀS 09h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 3200/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE FARMÁCIA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 2462 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) FABRICIO FELTRI RIBEIRO portador do RG 40013780, em virtude do 
(a) mesmo (a) haver se classificado em 38° lugar, no concurso público para TÉCNICO EM SAÚDE - 
TÉCNICO DE FARMÁCIA, edital nº 02/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 10/11/2014 ÀS 10h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 3201/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM SAUDE - AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2462 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MARIANE HELENA BRAGIATO portador 
do RG 430893085, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 47° lugar, no concurso público 
para AUXILIAR EM SAUDE - AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE, edital 
nº 14/2010 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 10/11/2014 ÀS 11h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 3202/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO EM CONDUÇAO DE VEÍCULO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2462 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) CLAUDINEI RODRIGUES 
portador do RG 246692856, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 28° lugar, no concurso 
público para TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO EM CONDUÇAO DE VEÍCULO DE URGÊNCIA 
E EMERGÊNCIA, edital nº 27/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 10/11/2014 ÀS 13h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 3203/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 2462 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) DEBORAH CATHERINE SALLES BUENO portador do RG 325426971, em 
virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 39° lugar, no concurso público para ESPECIALISTA 
EM SAÚDE - ENFERMEIRO, edital nº 16/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 10/11/2014 ÀS 14h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 3204/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAUDE - CIRURGIAO DENTISTA, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2462 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, 
a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MARIA ANGÉLICA SILVÉRIO AGULHARI portador do RG 
444365795, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 06° lugar, no concurso público para 
ESPECIALISTA EM SAUDE - CIRURGIAO DENTISTA, edital nº 53/2011 para exercer as funções 
do cargo.
COMPARECER EM 10/11/2014 ÀS 15h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 3205/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAUDE - CIRURGIAO DENTISTA, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2462 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr(a) MARIA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA portador do RG 
413606466, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 07° lugar, no concurso público para 
ESPECIALISTA EM SAUDE - CIRURGIAO DENTISTA, edital nº 53/2011 para exercer as funções 
do cargo.
COMPARECER EM 10/11/2014 ÀS 16h00min

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

TORNA SEM EFEITO
O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, que confere 
com o Decreto Municipal nº 6.664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial 
nº 2462, a PORTARIA Nº 3101/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). MARA LÚCIA BRASIL REIS, portador 
(a) do RG n.º 21437386, classificação 01° lugar, no concurso de acesso realizado para “ESPECIALISTA 
EM GESTÃO ESCOLAR – DIRETOR DE ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS”, por ter saído com 
incorreções.

REPUBLICANDO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES

CONVOCAÇÃO: O(A) candidato(a) MARA LÚCIA BRASIL REIS, classificado em 01° lugar 
no concurso de acesso realizado para ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - DIRETOR DE 
ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado 
na Praça das Cerejeiras 1-59, Vila Noemi, 2º Andar, no dia 06/11/2014, com os documentos (ORIGINAIS) 
relacionados no abaixo:
 

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. Certidão de nascimento ou de casamento atualizado;
2. Título de eleitor (com estado civil atualizado), com comprovantes de votação;
3. RG; CPF; (com estado civil atualizado);
4. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
5. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
6. Comprovação de Endereço;
7. Termo de responsabilidade (retirar no RH) onde afirma a disponibilidade de horário para exercício da 
função;
8. Ultimo holerite;
9. Pré-requisito. 
Dúvidas e informações telefone: 3235-1207.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A Prefeitura Municipal de Bauru por meio da Secretaria Municipal de Administração – Departamento de 
Recursos Humanos, em cumprimento ao disposto pelo artigo 6º da Lei Municipal nº 5.795/2009, INFORMA 
as decisões preferidas nos Requerimentos de Acúmulo de Cargos Públicos no mês de Outubro/2014:

E-DOC NOME CARGO (ANTERIOR) E 
JORNADA

CARGO PMB E 
JORNADA DECISÃO

63021/2014
F e r n a n d a 
Z a n i n i 
Esmolde

Professor de Ensino 
Fundamental I – Prefeitura 
Municipal de Agudos/SP – 
Licença sem vencimentos

Especialista em Educação 
Adjunto - Professor 
Substituto de Educação 
Básica – Especial - SME 
- Jornada de 20 horas 
semanais

Deferido

66424/2014 Elen Fernanda 
Franco de 
Almeida Bento

Professor Educação Básica 
Infantil – EMEI Marcia de 
Almeida Bighetti – SME – 
PMB - Jornada de 23 horas 
semanais

Especialista em Educação 
Adjunto - Professor 
Substituto de Educação 
Básica – Especial - SME 
- Jornada de 20 horas 
semanais

Deferido

59768/2014
Ana Cristina 
de Oliveira 
Godoi

Auxiliar de Enfermagem – 
Núcleo de Saúde Centro – 
SMS - PMB - Jornada de 30 
horas semanais.

Técnico em Saúde – 
Técnico de Enfermagem - 
SMS - Jornada de 36 horas 
semanais

Deferido

61698/2014 Priscila de 
Lima Costa 
Souza

Professor de Ensino Infantil 
– EMEI Profª Maria Elizabet 
Camillo de Pádua – SME – 
PMB - Jornada de 20 horas 
semanais.

Especialista em Educação 
Adjunto - Professor 
Substituto de Educação 
Básica – Especial - SME 
- Jornada de 20 horas 
semanais

Deferido
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61924/2014 Estefânia Paula 
Panegossi

Professor de Ensino 
Fundamental – E.E. Profª 
Maria Aparecida Maschietto 
Okazaki e E.E. Dr. Luiz 
Zuiani  -  Jornada de 12 horas 
semanais

Especialista em Educação 
Adjunto - Professor 
Substituto de Educação 
Básica – Fundamental – 
6º ao 9º ano - Arte - SME 
- Jornada de 20 horas 
semanais

Deferido

62196/2014
J e f f e r s o n 
Nunes dos 
Santos

Enfermeiro - FAMESP – 
Hospital Estadual - Jornada 
de 36 horas semanais

Especialista em Saúde - 
Enfermeiro – SMS - Jornada 
de 36 horas semanais 

Deferido

Bauru/SP, 08 de novembro de 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 2457, do (a) Sr(a). SILVIA DO CARMO 
PEREIRA, portador do RG 25.697.737-9, classificado (a) em 4° lugar no Processo Seletivo (Edital nº 
03/14), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “ENFERMAGEM”, em virtude de 
DESISTÊNCIA EXPRESSA formalizada em 31/10/2014.

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). JHEINY APARECIDA 
PEIXOTO, portador(a) do RG 42.092.721-9, classificado (a) em 2° lugar no Processo Seletivo (Edital nº 
03/14), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “ENFERMAGEM”, em virtude de 
DESISTÊNCIA EXPRESSA formalizada em 31/10/2014.

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). TATIANE IGNACIO 
GODOY, portador do RG 49.734.339-3, classificado (a) em 19° lugar no Processo Seletivo (Edital nº 
01/13), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “ARQUITETURA”, em virtude de 
DESISTÊNCIA EXPRESSA formalizada em 30/10/2014.

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). THAIS CRISTINA 
DIAS DA NOBREGA, portador do RG 48.230.255-0, classificado (a) em 9° lugar no Processo Seletivo 
(Edital nº 03/14), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “ADMINISTRAÇÃO”, 
em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA formalizada em 03/11/2014.

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). MONARA MACEDO 
GOMES, portador do RG 45.327.042-6, classificado (a) em 3° lugar no Processo Seletivo (Edital nº 
03/14), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “PSICOLOGIA”, em virtude de 
DESISTÊNCIA TÁCITA.

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). ISADORA TURATO 
SILVA, portador do RG 40.513.240-2, classificado(a) em 7° lugar no Processo Seletivo (Edital nº 04/14), 
realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “DIREITO”, em virtude de DESISTÊNCIA 
EXPRESSA formalizada em 30/10/2014.

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do (a) 4° classificado (a), fica convocado 
(a),  para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de ENFERMAGEM, na Prefeitura Municipal de Bauru, 
o(a) Sr(a) RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA portador(a) do RG 35.697.566-6 classificado(a) em 
5° lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de ENFERMAGEM, 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) 2° classificado (a), fica convocado 
(a),  para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de ENFERMAGEM, na Prefeitura Municipal de 
Bauru, o(a) Sr(a) BRUNA HELENA DE MOURA portador(a) do RG 44.550.252-6 classificado(a) em 6° 
lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de ENFERMAGEM, 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) 19° classificado (a), fica convocado 
(a),  para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de ARQUITETURA, na Prefeitura Municipal de 
Bauru, o(a) Sr(a) NATALIA FRASCARELLI portador(a) do RG 49.522.212-4 classificado(a) em 20° 
lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de ARQUITETURA, edital nº 01/13. 
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) 9° classificado (a), fica convocado 
(a),  para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de ADMINISTRAÇÃO, na Prefeitura Municipal de 
Bauru, o(a) Sr(a) ANA MARIA MACEDO portador(a) do RG 49.599.331-6 classificado(a) em 11° lugar, 
no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de ADMINISTRAÇÃO, 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 TÁCITA do (a) 3° classificado (a), fica convocado (a),  
para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de PSICOLOGIA, na Prefeitura Municipal de Bauru, o(a) 
Sr(a) LEILA VELOSO CALAHANI FELÍCIO portador(a) do RG 48.729.996-6 classificado(a) em 4° 
lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de PSICOLOGIA, 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.

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
Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia.  Residência Médica em Medicina 
Preventiva e Social junto à Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, campus de 
Botucatu. Título de Especialista em Medicina Preventiva e Social, Medicina do Trabalho e Homeopatia. 
Especialização em Homeopatia e em Medicina do Trabalho.
Mestre em Saúde Pública junto à Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista “Julio de 
Mesquita Filho”, campus de Botucatu.
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.

Darlene Martin Tendolo
Secretária

Secretaria do Bem-Estar Social

RATIFICAÇÃO – Art. 26 da lei 8.666/93
Considerando o parecer da Procuradoria do Município, acostado às folhas 20-22 dos autos do Processo 

Administrativo nº 62.791/2.014:
RATIFICO o ato de inexigibilidade de licitação efetuado pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças 

amparado pelo art. 25, caput da Lei 8.666/93, nos autos de processo acima indicado, referente ao pagamento de tarifas 
bancárias a favor do Banco do Brasil S/A, conforme justificativas constantes no processo.

Partes: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 2,65 
(dois reais e sessenta e cinco centavos) por documento liquidado.
Bauru, 04/11/14

DARLENE MARTIN TENDOLO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PRESIDENTE
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Secretaria de Cultura
Elson Reis
Secretário

FICHA DE INSCRIÇÃO CHAMAMENTO 2014
GALERIA MUNICIPAL “ANGELINA W. MESSENBERG”

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS E/OU COLETIVAS 2015/16
 

ANEXO I - INSCRIÇÃO Nº_________________________
NOME:______________________________________________________________________
NOME ARTÍSTICO (SE HOUVER):________________________________________________
NOME DO PROJETO:__________________________________________________________
ENDEREÇO COMPLETO:_______________________________________________________
CEP:___________________________TEL:_____________________CEL:________________
E-MAIL:______________________________SITE:___________________________________

Obs: FORMAÇÃO, CURRÍCULO (relação de exposições individuais, coletivas, salões e premiações)
e FOTOGRAFIAS das obras DEVERÃO estar no PORTFÓLIO (formato A4) anexo a esta ficha.

Item 8.3 do regulamento: CASO MEU PROJETO SEJA SELECIONADO DOAREI UMA OBRA DE 
MINHA ESCOLHA E QUE PARTICIPOU DO PRESENTE EDITAL. ESTA OBRA FARÁ PARTE DO 
ACERVO DA PINACOTECA MUNICIPAL, APÓS TODOS OS TRÂMITES LEGAIS.

    SIM                            NÃO

Bauru, _______de ______________ de 2014/15
_____________________________________
                     Ass. do  Artista

PRORROGAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA EXPOSIÇÃO DE ARTES VISUAIS. 
EDITAL 002/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

A Secretaria Municipal de Cultura de Bauru torna público a abertura do chamamento para exposições de 
artes visuais a serem realizadas na Galeria Municipal de Arte “Angelina Waldemarim Messenberg” para 
os anos de 2015 e 2016.

1 – DO OBJETO
1.1 O presente Chamamento tem como objetivo, estabelecer normas e prazos para apresentação de projetos 
de exposição, para os anos de 2015/2016, na Galeria Municipal de Arte “Angelina Waldemarin Messenberg” 
da Secretaria Municipal de Cultura de Bauru, São Paulo.
1.2 A Secretaria Municipal de Cultura de Bauru receberá as inscrições para projetos de exposições na 
Galeria Municipal de Arte “Angelina W. Messenberg”, abrangendo as modalidades: pintura, gravura, 
desenho, objeto, escultura, fotografia, instalação, intervenções e obras que criem interfaces com mídias 
eletrônicas e digitais.
1.3 Paralelamente poderão ocorrer mostras de jovens artistas convidados e ou aqueles com trajetória 
consolidada, com exposições individuais ou retrospectivas, de acervos públicos ou privados, conforme a 
programação da Secretaria Municipal de Cultura.

2 – DAS DEFINIÇÕES:
Para os efeitos deste Edital, entende-se que:
2.1 Artes visuais são manifestações artísticas que contemplam os campos da expressão e do pensamento 
sobre o olhar e os sentidos do ser humano em diferentes linguagens, tais como a pintura, a escultura, o 
objeto, a gravura, o desenho, a fotografia, a videoinstalação, a videoarte, a intervenção, as novas tecnologias, 
a performance, a instalação e similares;
2.2 Projeto em artes visuais é o que abrange a produção de um trabalho artístico que compreenda a expressão 
de uma ideia ou conceito por meio da técnica. O projeto poderá apresentar de acordo com os seus objetivos 
um ou mais trabalhos; e poderá ser individual ou coletivo (com a participação de dois ou mais artistas);
2.3 Para os efeitos deste Edital, entende-se que Proponente é a pessoa física ou a pessoa jurídica que esteja 
em dia com suas obrigações fiscais e trabalhistas que venha a inscrever um projeto, conforme as condições 
descritas neste Edital.

3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1 Poderão se inscrever para este chamamento, artistas, individual ou coletivamente.
3.2 A inscrição será gratuita e realizar-se-á no período de 01/11/2014 a 30/01/2015.
3.3 A inscrição será feita através de formulário próprio de inscrição (ANEXO I), devidamente preenchido 
com letra de forma legível e assinado pelo artista, acompanhada da documentação exigida neste chamamento.
3.4 O regulamento (ANEXO III) de funcionamento da galeria, contendo informações detalhadas sobre 
a seleção, formato de apresentação de propostas, prazos, montagens e desmontagens, transporte, faz 
parte desse chamamento estará no site da Prefeitura de Bauru, pasta da Secretaria Municipal de Cultura. 
Endereço eletrônico: www.bauru.sp.gov.br
3.5 Não serão aceitas inscrições enviadas por e-mail, fax ou recebidas fora do prazo estipulado, até o dia 
30 de janeiro de 2015.
3.6. Não poderão se inscrever para este chamamento, os artistas que participaram de exposições individuais 
na Galeria Municipal de “Angelina W. Messenberg”, no ano de 2013 e 14.
3.7. Será permitida a inscrição por procuração, única e especificamente para o ato de inscrição, no caso de 

impossibilidade temporária do artista na data da inscrição.
3.8. Após o período de inscrição, cessarão os direitos da procuração e os contatos serão realizados entre a 
Galeria Municipal de Arte “Angelina W. Messenberg” e o próprio artista, sem a intermediação de terceiros.
3.9 Serão rejeitadas inscrições que não atendam aos termos deste chamamento não cabendo nenhum 
recurso.
3.10 Não poderão inscrever-se, membros da Comissão de Seleção e funcionários da Secretaria Municipal 
de Cultura de Bauru.
3.11 Outras informações poderão ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17 h na 
Casa Ponce Paz, Rua Antonio Alves, 9-10, Centro, Bauru SP, CEP. 17010-170, pelos telefones (14) 322 
1552 ou por e-mail: cultura@bauru.sp.gov.br.

Bauru, 31 de outubro de 2014
Publique-se.
ELSON REIS
Secretário Municipal de Cultura

ANEXO III
REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA GALERIA MUNICIPAL DE ARTE
“ANGELINA WALDEMARIM MESSENBERG”

Exposições 2015/2016
1 – DAS MODALIDADES DAS EXPOSIÇÕES
1.1 Serão aceitas inscrições de projetos de exposições individuais ou de grupos de artistas. Cada artista só 
poderá encaminhar 01 (uma) proposta de exposição, devendo esta se inserir na modalidade de exposição 
individual ou exposição coletiva.
1.2 No caso de exposição individual, a proposta deverá ser inscrita e apresentada pelo autor das obras e no 
caso de exposição coletiva, pelo responsável do grupo de artistas.
1.3 No caso de exposição coletiva, todos os artistas participantes deverão estar definidos na proposta e 
esta deverá conter portfólios, currículos e declaração de interesse na exposição, assinada por todos os 
integrantes, pois a avaliação será do conjunto de obras.
1.3.1 Apenas um membro deverá constar como responsável pela inscrição e este será identificado como 
coordenador do grupo.
1.4 Nas duas modalidades previstas – individual e coletiva – só serão aceitas obras produzidas a partir do 
ano de 2013.

2 – DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
2.1 Para os projetos de artistas, os portfólios no tamanho A4 (fotos e textos) deverão conter:
a) nome completo,
b) nome artístico (se houver),
c) endereço completo, telefones,
d) e-mail do artista ou do produtor,
e) site do artista (se houver),
f) currículo resumido (relação de exposições individuais, coletivas, salões e premiações)
 e formação do artista,
g) proposta conceitual da exposição, com documentação fotográfica colorida contendo no mínimo três 
(03) trabalhos que farão parte da exposição, sendo imprescindível que cada imagem esteja devidamente 
identificada com as seguintes informações: autor, título da obra, técnica e suporte, data de execução e 
dimensões (altura x largura x profundidade).
2.2 Não serão aceitos trabalhos originais para avaliação.
2.3 No caso de obras de caráter experimental, instalações ou que não se incluam nas categorias tradicionais 
(desenho, pintura, gravura, escultura, fotografia, entre outros), o portfólio deverá conter projeto detalhado 
e compreensível, podendo também ser apresentado e entregue em cd/dvd.
2.4 Trabalhos de vídeo-arte por computadores ou performances deverão ser apresentados integralmente, 
através de cópias gravadas em cd/dvd editados com tempo máximo de duração de 15 minutos.
2.4.1 Nas propostas de vídeo-arte e/ou vídeo-instalação, o artista proponente se compromete a fornecer e 
dar manutenção a todos os equipamentos a serem usados na mostra.
2.5 Em todas as modalidades, as dimensões e quantidades das obras deverão ser compatíveis com as 
dimensões do espaço oferecido.
2.6 O material especificado acima, apresentação de proposta, acompanhado da ficha de inscrição 
devidamente preenchida, deve estar contido em envelope ou embalagem apropriada e lacrada, com o nome 
do artista e nome da exposição, e deverá ser entregue no endereço abaixo, no período de 01 de novembro 
de 2014 a 30 de janeiro de 2015, até as 17h.

Casa Ponce Paz – Pinacoteca Municipal 
Galeria Municipal “Angelina W. Messenberg” - Exposições 2015/2016
Rua Antonio Alves, 9-10 - Centro
Bauru- SP - CEP 17010-170

2.6.1 No caso de inscrições realizadas diretamente na Secretaria Municipal de Cultura, os candidatos 
deverão se dirigir à Casa Ponce Paz, de segunda a sexta-feira, no período das 9 às 12h e das 14 às 17 h, de 
01 de novembro de 2014 a 30 de janeiro de 2015.
2.6.2 Para postagem nos correios prevalecerá o mesmo período, e como última data de postagem 30 de 
janeiro de 2015.

3 – DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO
3.1 A seleção das propostas será realizada por uma Comissão composta por 3 (três) membros, com 
significativa atuação na área de artes visuais, indicados pela Secretaria Municipal de Cultura.
3.1.1 A seleção se realizará no período de 03 a 06 de fevereiro de 2015; vide cronograma, item 9 deste 
Regulamento.
3.2 A divulgação dos selecionados deverá ocorrer no dia 12 de fevereiro de 2015, e publicado no Diário 
Oficial de Bauru e no site da Prefeitura Municipal: www.bauru.sp.gov.br – Secretaria Municipal de Cultura 
até o dia 28 de fevereiro de 2015.
3.3 Projetos que utilizem materiais perecíveis, orgânicos, químicos ou que comprometam a integridade 
física dos espaços expositivos, dos funcionários e do público em geral serão desclassificados.
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3.4 As mostras dos artistas selecionados serão organizadas de acordo com programação definida pela 
Secretaria Municipal de Cultura.
3.5 O calendário de exposições será informado através de comunicação individual, por telefone e/ou e-mail, 
aos inscritos, e estará disponível impresso na Casa Ponce Paz, Rua Antonio Alves, 9-10, Centro, 14 3232-
1552, Bauru-SP.
3.5.1 Na definição do período de realização de cada exposição, os artistas serão consultados a respeito de 
sua disponibilidade.
3.6 Se no decorrer do período que antecede a exposição houver mudanças substanciais no projeto aprovado, 
ficará a critério da Comissão Julgadora e da Secretaria Municipal de Cultura decidir por sua realização.
3.7 Os artistas participantes deverão obter autorização para utilizar, dentro da abrangência prevista neste 
Regulamento, quaisquer obras intelectuais e artísticas de terceiros que eventualmente estejam incluídas ou 
adaptadas, de qualquer forma, em suas criações.
3.7.1 O artista selecionado colocará à disposição da Galeria Municipal “Angelina W. Messenberg”, as 
referidas autorizações a qualquer tempo. A não apresentação da documentação dentro do prazo solicitado 
poderá acarretar na desclassificação do candidato.
3.8 A Galeria Municipal de Arte “Angelina W. Messenberg” comunicará aos artistas selecionados se, por 
motivos justificados, necessitar alterar o calendário de datas das exposições.
3.9 A Galeria Municipal “Angelina W. Messenberg” terá direito ao uso de imagem das obras, que farão 
parte da exposição, para fins de divulgação e publicação em material gráfico de registro e informativo em 
quaisquer meios de comunicação.
3.10 As propostas selecionadas serão incorporadas ao arquivo da Secretaria de Cultura por tempo 
indeterminado como forma de registro e as propostas não selecionadas deverão ser retiradas em até 7 (sete) 
dias uteis.
3.10.1 Após o encerramento da exposição, se o artista selecionado não retirar suas obras, a Galeria 
Municipal de Arte “Angelina W. Messenberg” dará às mesmas o encaminhamento que melhor lhe aprouver;
3.11 O artista proponente deverá comunicar à Galeria de Arte “Angelina W. Messenberg” eventuais 
mudanças de endereços postais, endereços eletrônicos e telefones;
3.12 Toda comunicação entre a Secretaria Municipal de Cultura e o proponente será feita via oficio.

4 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Serão avaliados:
a) Excelência artística do projeto;
b) Qualificação dos artistas envolvidos no projeto;
c) Qualidade estética e adequação entre conceito e linguagem;
d) Diversidade temática e estética;
e) Adequação do projeto aos espaços físicos disponíveis;
f) Interesse público em relação à proposta;
g) Viabilidade de realização do projeto.

5 – DO TRANSPORTE DAS OBRAS
5.1 O artista deverá remeter suas obras à Galeria Municipal de Arte “Angelina W. Messenberg”, Centro 
Cultural de Bauru, na Avenida Nações Unidas nº 8-9, Bauru SP, Brasil, CEP 17010-130, no horário das 9h 
as 12h e das 14h as 17h de segunda a sexta-feira. Não será permitido o transporte em sábados e domingos.
5.2 O artista deverá providenciar e arcar com as responsabilidades e os custos de embalagem, seguro (se 
houver) e transporte de envio e regresso das obras.
5.2.1 A Galeria não se responsabilizará por eventuais danos ocorridos às obras enviadas, durante o 
transporte de ida e de volta.
5.3 É recomendável que as obras sejam acondicionadas em embalagens resistentes e adequadas, que 
possibilitem sua reutilização e garantam sua devolução nas mesmas condições de recebimento.

6 – DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS EXPOSIÇÕES SELECIONADAS
6.1 O artista deverá entregar o material a ser exposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis antes da abertura da 
mostra, com identificação completa das obras na seguinte ordem: autor, título da obra, data de execução, 
técnica e suporte, dimensões (altura x largura x profundidade) e valor comercial em reais.
6.2 Definidas as montagens pelo artista e curador, a mesma será executada pela equipe da Galeria, sendo 
facultado a presença do artista ou do curador.
6.3 As montagens de instalações, intervenções ambientais e exposições que apresentem mídias deverão 
contar, obrigatoriamente, com a presença dos artistas.
6.4 Deverão ser fornecidos pelo artista os equipamentos elétricos e eletrônicos compatíveis entre si (tv, 
dvd, áudio, vídeo, microcomputador, note book, transformador, estabilizador, no-break); acessórios; 
equipamentos e materiais para iluminação especial, e outros materiais específicos que se fizerem necessários 
à apresentação das obras e que não estejam disponíveis na Secretaria Municipal de Cultura.
6.5 A manutenção e substituição, no caso de defeitos, dos equipamentos utilizados, são de inteira 
responsabilidade do proponente.
6.6 O artista deverá retirar todas as obras e outros materiais e equipamentos que componham a exposição e 
sejam de sua propriedade ou responsabilidade em até 3 (três) dias úteis após o encerramento da exposição.
6.6.1 Encerrado esse período, cessa a responsabilidade da Galeria Municipal de Arte “Angelina W. 
Messenberg” sobre os mesmos, que poderão ser, a critério da Secretaria de Cultura, deslocados para um 
depósito ou dar aos mesmos o melhor encaminhamento que lhe convier.

7 – DA REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
7.1 À Galeria Municipal de Arte “Angelina W. Messenberg” caberá planejar o cronograma, determinar 
o período e administrar todas as etapas para a realização das exposições, em diálogo com os artistas 
selecionados.
7.1.1 O período de cada exposição é definido pela Secretaria de Cultura, sendo de 21 (vinte e um) e 30 
(trinta) dias de exposição.
7.2 O artista selecionado que achar necessário a complementação ou atualização de portfólio para a 
produção do material de divulgação deverá encaminhá-lo gravado em cd-rom ou enviá-lo por e-mail, com 
até 20 (vinte) dias de antecedência do início da exposição.
7.2.1 As imagens deverão ser em curvas, com extensão corel draw e incluir a referência do fotógrafo, 
podendo este ser o próprio artista.
7.3 A Galeria “Angelina W. Messenberg” se responsabilizará por elaborar, imprimir e postar convites, de 
acordo com os padrões, condições técnicas e orçamentárias da Secretaria Municipal de Cultura.
7.3.1 O artista poderá sugerir ou elaborar o layout ou arte-final do convite, desde que apresente este material 

até 30 (trinta) dias de antecedência do início da exposição.
7.4 A Galeria de Arte “Angelina W. Messenberg” se responsabilizará pelo encaminhamento de release de 
divulgação da exposição aos órgãos de imprensa locais (jornais, TVs, rádios e internet).
7.4.1 Os textos referentes aos artistas e sua produção serão entregues pelo artista e será encaminhado a 
assessoria de imprensa da Prefeitura de Bauru.
7.5 O artista poderá doar uma das obras expostas, sendo à sua escolha e critério, ao Acervo da Pinacoteca, 
formalizando a doação através da assinatura do Termo de Doação.
7.6 O artista selecionado compromete-se a realizar a exposição que não implique interferência ou prejuízo 
para a arquitetura do prédio.
7.6.1 Deverão ser preservados também a pintura das paredes, o teto e o piso, assim como a integridade de 
painéis expositores e suportes para obras tridimensionais.
7.6.2 No caso de intervenção em quaisquer dessas superfícies, as mesmas deverão ser recuperadas por 
responsabilidade e custo do artista expositor.
7.7 O artista deverá responsabilizar-se por problemas ou danos ocorridos nas obras expostas, decorrentes 
de utilização de materiais inadequados em sua composição ou montagem.
7.8 O artista poderá realizar coquetel de abertura na exposição, sendo este opcional, devendo ser 
integralmente custeado e providenciado pelo artista.
7.8.1 Impreterivelmente, quando da realização do coquetel, o mesmo deverá terminar até às 23h da data de 
abertura da exposição.
7.9 Caso haja patrocínio, o nome da instituição patrocinadora poderá constar no convite como Apoio 
Cultural, desde que informado com antecedência na elaboração dos convites impresso e on-line, no prazo 
previsto deste chamamento.
7.9.1 Estas decisões deverão ser comunicadas juntamente com o envio do material para a confecção do 
convite, previsto no item 8.3.1, deste regulamento.
7.10 A Secretaria Municipal de Cultura se responsabiliza pela conservação das obras durante o período da 
exposição, as quais serão relacionadas em anexo ao Termo de Compromisso firmado entre as partes.
7.11 As obras expostas não poderão ser retiradas, substituídas ou alteradas antes do encerramento da 
exposição.
7.12 As obras expostas na Galeria de Arte do Município não estarão cobertas por seguro, a não ser que o 
artista realize o seguro e assuma os custos, com recursos próprios ou através de patrocínio.

8 – DA CONTRAPARTIDA:
Os projetos selecionados deverão comprometer-se em:
8.1 Exposição pública e gratuita do trabalho artístico pelo período de, no mínimo, 15 (quinze) dias conforme 
o calendário definido pela Secretaria Municipal de Cultura.
8.2 O proponente deverá incluir em todo material de divulgação do projeto (impresso, virtual e audiovisual) 
a logomarca da Secretaria Municipal da Cultura e da Prefeitura Municipal.
8.3 O artista selecionado deverá no ato da inscrição, optar pela doação ou não, de uma obra para o acervo 
da Pinacoteca.
 
9 – DO CRONOGRAMA
9.1 Inscrições via Correios: 01 de novembro de 2014 a 30 de janeiro de 2015
9.2 Inscrições na Casa Ponce Paz: 01/11 a 30 de janeiro de 2015 
9.3 Seleção: 03 a 06 de fevereiro de 2015
9.4 Divulgação dos selecionados: 12 de fevereiro de 2015
9.5 Publicação no Diário Oficial de Bauru, até: 28 de fevereiro de 2015

10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 O ato de inscrição implica na automática e plena concordância com os termos deste regulamento, sob 
pena do artista não mais dispor do espaço para outras exposições.
10.1.1 A pena prevista no item acima será de 3 (três) anos, a partir da ocorrência.
10.2 Ao artista caberá contratar e custear os serviços de viagens, deslocamentos, hospedagem e alimentação 
para o seu próprio uso e de seu(s) acompanhante(s), decorrentes das atividades necessárias à montagem, 
abertura, período de exposição e desmontagem.
10.3 Os casos omissos serão encaminhados à Direção do Departamento de Ação Cultural e solucionados 
pela Secretaria Municipal de Cultura.
10.4 O presente regulamento dispõe sobre o funcionamento da Galeria Municipal “Angelina W. 
Messenberg” e entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Bauru, 31 de outubro de 2014.
ELSON REIS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Lei Municipal nº 5.999/2010
Apresentamos abaixo os recursos apresentados e analisados com a decisão do Senhor Prefeito Municipal 
para conhecimento dos interessados, a saber:

MATRICULA PROTOCOLO DESPACHO

29421 45.240/2014

DECISÃO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL - RECURSO  
INDEFERIDO - A SERVIDORA NÃO TINHA NA EPOCA 
O TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO EXIGIDO PARA A 
PROMOÇÃO.

Solicitamos o comparecimento dos servidores abaixo discriminados, na Comissão de Desenvolvimento 
Funcional para tomar conhecimento do teor de suas avaliações de Desempenho do período 2011/2013, no 
prazo de três dias uteis a contar da data da publicação.
Informamos que o não comparecimento no prazo implicará no conhecimento tácito da Avaliação:
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MATRICULA NOME CARGO

24751 ANDREA APARECIDA 
MANZANO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA - 
INFANTIL

20929 IVANA CARLA MARCELINO 
MENDES

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA - 
INFANTIL

14201 JOSANI MARIA GARRIDO 
TRIGO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA - 
INFANTIL

28312 MILTON MORENO GARCIA 
LOPES AJUDANTE GERAL

28925 SILVANA APARECIDA DE 
FREITAS SOUZA SERVENTE DE ESCOLA

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
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 
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110 Renata Aparecida Bueno Antunes  
111 Rose Meire de Queiroz 
112 Rosangela dos Santos Oliveira
114 Roberta Morais Losilla dos Santos 

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

RELAÇÃO DE VAGAS PARA REMOÇÃO EM VIRTUDE DE PERMUTA DE ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL REALIZADA EM 

04/11/2014 e APONTAMENTO INCORRETO DA EMEF GERALDO ARONE.

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)
04(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(S)
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(R) 02(S)
01(R) Terça das 17h35 às 20h35

NACILDA DE CAMPOS 01(R) 02(S) Segunda 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
* 02 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

Segunda 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.

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

Segunda 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 Segunda 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
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ETELVINO RODRIGUES 
MADUREIRA

06*
aulas Quinta das 17h45 às 20h45

GERALDO ARONE
11*

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 Segunda 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 Segunda 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.

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 Solange Aparecida Lopes* 24,80
17º Cilene Bruschi da Silva Santos* 24,10
18º Cintia Mesquita * 24,10
19º Ivanete Santos da Rocha 23,90
20º Ana Elisa Vendramini 23,80
21º Luciane de Oliveira Coelho 23,40
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 Deize Gulinelli de Moraes 19,80
63º Natacha Paola Crusco 19,60
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64º Gabriela Bijos Lima Onorato 19,00
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.

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
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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.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.797/12 - PROCESSO Nº 16.707/05 - 
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE BAURU - LOCADOR: ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES 
MARTINS SEGALLA - OBJETO: Em razão da necessidade de permanência no imóvel situado na Rua 
Rodrigo Romero, nº 3-47, Centro, na cidade de Bauru, para abrigar a EMEII Glória Cristina de Mello 
vinculada a Secretaria Municipal da Educação, e pelos fundamentos indicados no Processo Administrativo 
nº 16.707/05, as partes resolvem prorrogar o prazo de vigência do contrato de locação por mais 24 (vinte e 
quatro) meses, razão pela qual a 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 25 de agosto de 2.012 a 24 de agosto 
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.” 2. Resolvem, 
ainda, alterar a Cláusula Quarta, a fim de reajustar o valor mensal, que passa a ter a seguinte redação: 
“4.1. O aluguel mensal convencionado é de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos 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$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais), passando de R$ 70.336,32 (setenta mil, 
trezentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos) para R$ 156.736,32 (cento e cinquenta e seis mil, 
setecentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos) o valor total do contrato, razão pela qual a Cláusula 
Décima Quinta do contrato original passa a ter a seguinte redação: “15.1. O presente contrato, para todos 
os efeitos legais, terá um valor total de R$ 156.736,32 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e seis 
reais e trinta e dois centavos), que será suportado pelo orçamento vigente”. - ASSINATURA: 04/09/14. 

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 51, DE 20 DE OUTUBRO DE 2014
Institui guia eletrônica do ITBI para os contribuintes em geral.

 Marcos Roberto da Costa Garcia, Secretário de Economia e Finanças deste Município, usando 
de suas atribuições legais e constitucionais, resolve:
 Art. 1º. A partir do dia 3 de novembro do corrente exercício, o contribuinte do ITBI deverá 
acessar o programa SIGIPM da Secretaria de Economia e Finanças para a emissão da guia de recolhimento 
respectiva.
 Art. 2º. A guia será impressa diretamente do site da Prefeitura de Bauru e deverá ser aceita 
pelos cartórios sem qualquer assinatura ou carimbo do órgão de Auditoria Fiscal, bastando que conste no 
documento o número do processo eletrônico que lhe deu origem e os seguintes dizeres impressos:
 “Guia eletrônica de ITBI emitida conforme IN nº 51/2014, pelo  programa SIGIPM da DAFRI 
- PMB, em __/__/____.”   

Art. 3º. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
SEF, 20/10/2014.

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA 
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS

DIRETORA: DANIELA PALMA OURA

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

Proc. 12755/13 – Regison Tomaz;
Proc. 15039/13 – Jandira Alves de Souza; 
Proc. 16781/13 – Paulo Sergio Scherma; 
Proc. 19149/13 – Eder Lourenco Jacobini; 
Proc. 20681/13 – Carlos Calixto Leal Filho; 
Proc. 25286/13 – Paulo Barbosa Filho; 
Proc. 32857/13 – Terezinha Donizette Batista; 
Proc. 34520/13 – Nico Cunial; 
Proc. 42707/13 – Maria Prado Moreira; 
Proc. 38315/12 – Mario Aparecido Machado; 
Proc. 57377/11 – Rubens Miguel Justiniano dos Santos; 
Proc. 68398/11 – Antonio Rufino; 
Proc. 42298/12 – Francisco Carlos Luzia; 
Proc.   5896/14 – Rosemary Cardoso; 
Proc. 09555/14 – Goncalo Clemente; 
Proc. 10066/14 – Adilson Costa Leao; 
Proc. 10534/14 – Luiz Carlos Modolo; 
Proc.  11482/14 – Atilio Gomes;
Proc. 12418/14 – Leonilde de Fatima Rodrigues; 
Proc. 35584/13 – Aparecida Matias da Silva; 
Proc. 35619/13 – Claudio Luis Tineu; 
Proc. 43185/13 – Renato Gomes da Silva; 
Proc. 46006/13 – Dirce Honorio; 
Proc. 46746/13 – Aparecida de Fatima do Carmo; 
Proc. 48281/13 – Viviane Aparecida Oliveira Briquezi; 
Proc.   1033/13 – Carlos Eduardo Bertini; 
Proc. 11143/13 – Sirlei Domingos; 
Proc. 11623/13 – Benitis  Maria da Silva; 
Proc. 13288/13 – Marcia Regina Brison; 
Proc. 15601/13 – Ademir Gregorio de Oliveira; 
Proc. 21445/13 – Joao Machado Lima; 
Proc. 21802/13 – Valeria Patricio Prospero; 
Proc. 26692/13 – Doraci Aparecida do Vale; 
Proc. 29196/13 – Danilo Vinicius Jesus Souza; 
Proc. 11986/13 – Valentina Aparecida de Souza M. Belissimo;
Proc. 17029/13 – Izaque Vieira dos Santos;
Proc. 17689/13 – Ines Antonio de Oliveira;
Proc. 42425/11 – Isabel Luisa de Brito; 
Proc. 57284/11 – Rosangela Maria Antonieta Coelho Cavallari; 
Proc.   4629/12 – José Augusto Cavallari;
Proc. 55719/12 – Edson Walter D’Antonio Calçada;
Proc.   3065/13 – Alexandre Vitorino;
Proc.   3903/13 – Fabrício Leandro Cruz;
Proc. 17448/13 – Regina de Fátima Guandalim dos Santos; 
Proc. 17502/13 – Delma de Oliveira Marques de Paula;
Proc. 23735/13 – Luiza Amarins Colacino;
Proc. 28427/13 – José Roberto Gouvêa;
Proc. 30821/13 – Maria Aparecida Barbosa;
Proc. 43281/13 – Lucio Aparecido Ferreira dos Santos;
Proc. 43591/13 – Jesse Alves da Silva;
Proc. 43856/13 – Elidia Saraiva Marques;
Proc. 44791/13 – Rosemeire de Oliveira;
Proc. 46398/13 – Izaias Leite;
Proc. 46457/13 – Marta Ricci dos Santos;
Proc. 50616/13 – Maria Gardim Dias;
Proc. 50841/13 – Altair Batista;
Proc. 50938/13 – Ildeceu Silvério;
Proc. 51142/13 – Sebastião Aparecido Ventura;
Proc. 51153/13 – Eliana Regina Sgaraboto Mineoka;
Proc. 51314/13 – Clarice Kemparski;
Proc. 51556/13 – Paulo Sergio Dameto;
Proc. 52771/13 – Rodrigo Mello Soares;
Proc. 53501/13 – Eunice de Souza Alves;
Proc. 53582/13 – Izilda de Fátima de Almeida;
Proc. 53640/13 – Eurico Amorim;
Proc. 55543/13 – Izolina Nunes do Carmo;
Proc. 58887/13 – Ricardo Correia;
Proc. 59415/13 – Rafael da Silva Miguel;
Proc. 62185/13 – Carlos da Silva dos Santos;
Proc. 67971/13 – Marcio Augusto Uchida;
Proc. 69458/13 – Maria Aparecida Marciano Rosa;
Proc. 57854/12 – Terezinha Altina dos Santos da Silva;
Proc. 64686/12 – Renata Biazon;
Proc. 61851/12 – Domingos Rodrigues Coy;
Proc. 49635/13 – Manoel Alexandre da Silva;
Proc. 50332/13 – Jose Alvino;
Proc. 56256/13 – Fernando Xavier Pinto;
Proc. 65655/13 – Luiz Henrique Camargo do Carmo;
Proc. 68388/13 – Natalino Marsal;
Proc. 72516/13 – Pedro Dias;
Proc. 51460/12 – Luiz Roberto de Oliveira;
Proc. 50734/13 – Marli Monteiro Maia Tiritan;
Proc. 52477/13 – Jose dos Reis;
Proc. 59779/13 – Denise Rabello Rosini;
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Proc. 61063/13 – Firmina Mendes Teixeira;
Proc. 61274/13 – Antonia Garcia;
Proc. 14726/14 – Cícero Romão dos Santos;
Proc. 17688/14 – Augusto Rodrigues Madureira;
Proc. 39615/13 – Benedito Carlos Pereira;
Proc. 51194/13 – Guilherme Fabbro Silveira;
Proc.   8285/13 – Reginaldo do Amaral;
Proc. 43492/13 – Haide Cristina Missias Petrolli;
Proc. 21992/14 – Aparecida Batista de Assis;
Proc. 16989/14 – Esdras de Oliveira;
Proc. 71207/13 – Pedro Vicente da Silva;
Proc.     927/14 – Josiane Ferreira Mendes Cavalheiro;
Proc. 71330/13 – Waldemar Custódio Pereira Junior;
Proc. 69099/13 – Roselaine de Sá Amorim;
Proc. 64352/13 – Maria de Fátima dos santos;
Proc. 64042/13 – Rosivaldo de Paula;
Proc. 15147/14 – Elídio Francisco;
Proc. 42416/13 – Manoel Rodrigues Gonçalves;
Proc.   1312/14 – João Boschetti.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av. 
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no prazo de 10 (dez) dias, 
a partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos Administrativos 
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos 
legais, nos termos do artigo nº 269 do Decreto Municipal Nº 11.579/11.

Proc. 45456/11 – Luzia Araujo dos Santos;
Proc. 65139/12 – Paulo Jorge Moraes;
Proc. 69925/12 – Melissa Yngrid Marques Pereira;
Proc.     275/13 – Irene Catarina Batista Cintra;
Proc.   4454/13 – Nathalia Donizeti Arcaro;
Proc. 21075/13 – Claudinei Santos do Nascimento;
Proc. 34709/13 – Noranei Gonçalves dos Santos Prado;
Proc. 34988/13 – Fábio Cabreira Chermont;
Proc. 38174/13 – José da Silva;
Proc. 39764/13 – Rodrigo Cheque Hernandes;
Proc. 42101/13 – Jose Kalil Abrahao;
Proc. 42403/13 – Manoel Rodrigues Gonçalves;
Proc. 43008/13 – Antonio Gilberto Gonçalves;
Proc. 43583/13 – Milson Albertino Barbosa;
Proc. 47119/13 – Laerte Sastre Bredariol Junior;
Proc. 48671/13 – Altair Donizete Teodoro;
Proc. 48848/13 – Nelson Francisco;
Proc. 48927/13 – José Carlos Luiz;
Proc. 68341/13 – Elisabete Cristina da Silva;
Proc. 68426/13 – Jefferson Moreira Silva;
Proc. 69108/13 – Luiz Fabiano Lopes;
Proc. 70148/13 – Jercido Pereira dos Santos;
Proc. 70275/13 – Juvelina Ferreira;
Proc. 71214/13 – David Moreira da Silva;
Proc. 72008/13 – José de Ailton Dias Marques;
Proc. 72406/13 – Francisca Erivanilza Teixeira;
Proc. 74075/13 – Reinaldo de Almeida;
Proc.   2023/14 – Luiz Paulo Foizzer;
Proc.   2229/14 – Jamile Gisele Silva;
Proc.   2540/14 – Miriam Giberti Pattaro;
Proc. 49136/13 – Marcelo Alexandre Gomes;
Proc. 51666/13 – Keila Cristiane Bueno Ferreira dos Santos;
Proc. 54774/13 – Marcia Aparecida dos Santos;
Proc. 56073/13 – Elmiro Pereira;
Proc. 57830/13 – Armando Santos da Silva;
Proc. 57662/13 – Alailton Jose Ribeiro;
Proc. 58716/13 – Lucilene da Silva Santos.

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA 
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS

DIRETORA: LISETE PINTO DA FONSECA

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

Proc. 21313/13 – Gilmar Sneideris; 
Proc.   5216/14 – Nilson  Antonio Alves – Me; 
Proc.   7634/14 – Jose  Antonio Giroldo; 
Proc. 68425/12 – Português Transporte Rodoviário de Carga Ltda. EPP;
Proc.   5805/13 – Carmem  Lucia Ramalho Fernandes;
Proc. 29675/13 – Azevedo & Santos Academia Ltda. Me;
Proc. 54230/11 – Maria Jose Figueiredo Santos;
Proc. 57629/13 – Rosangela de Oliveira Gouvea Bauru ME;

Proc. 54756/13 – Maria Jose de Almeida Tamamati;
Proc. 56759/13 – Sara Facioli Moretti – ME.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av. 
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no prazo de 10 (dez) dias, 
a partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos Administrativos 
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos 
legais, nos termos do artigo nº 269 do Decreto Municipal Nº 11.579/11.

Proc. 75546/11 – Elsa de Souza Gonçalves Morais;
Proc.     691/14 – Airton José Marcelino;
Proc.   1363/14 – Andrea Yoshie Kawai.

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.

COMUNICADO
Relação dos credenciados aptos para realização de podas e cortes em árvores em passeio públicos, em 
conformidade com o “CURSO DE PODA”, realizado por esta Secretaria em 23 e 24/10/14.
Nº CREDENCIAL NOME DO INTERESSADO TELEFONES
134 FLORIANO BEZERRA 3218-4549 ou 99793-3766
154 ANTONIO CARLOS DE ASSIS ABREU 99198-6242
162 ELIO MARCELINO LOPES 99697-8164
171 MAURO LEONCIO JACINTO 3239-4411 ou 98807-3139
177 WILSON DE MELO 3208-2221, 99863-0374 ou 99700-0149
199 ADEMIR QUIRINO DE OLIVEIRA 99601-6628
200 ADILSON RODRIGUES 3218-5465 ou 99116-8569
201 ARISTEU SERPA 99717-9945 ou 3218-6451
202 CARLOS FERRARI 3236-3310 ou 98112-8415
203 CARLOS ROBERTO BATISTA CALAZANS 99671-7193 ou 99155-7698
204 DONIZETE GOMES DE BRITO 3232-4381 ou 99794-9807
205 GERALDO MARTINS FRANCISCO FILHO 99666-1780
206 GONÇALVINO INFORZATO 3238-8825
207 GUSTAVO RODRIGUES 3238-3167 ou 99685-2131
208 HÉLIO FERNANDES RIBEIRO 99716-5569
209 HELOISA CHRISTINA HOLL 3223-6665 ou 99776-9018
210 JOÃO MARIA SANTOS 99792-9354
211 JOÃO PRIETO FILHO 99669-8334
212 JOSÉ DOS SANTOS 3223-2057
213 JOSÉ IZIDIO DE LIMA 99612-3522 ou 98126-8823
214 LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA 3218-0446 ou 99755-1902
215 LUIS CLAUDIO PINHEIRO DE CASTRO 99181-4471 ou 98140-8981
216 LUIS GUSTAVO HUNZECHER DE CASTRO 98175-1058 ou 99111-0819
217 MANOEL GUIMARÃES DOS SANTOS 3239-8379 ou 99185-4328
218 MARCIO OLIVEIRA ARAÚJO SANTOS 99739-0678 ou 98112-5875
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219 MARCO ANTONIO CEZARIO  99893-2170
220 MARIA APARECIDA DE MORAIS RODRIGUES  3203-9599
221 MARIO SHIOZU OSSUGUI  3223-9540 ou 99755-8121
222 MAURO ALVES  3016-6279
223 REINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA  3218-4627
224 RODRIGO LOPES MENEGUEL GONÇALVES  99821-1275 ou 98816-6975
225 SEBASTIÃO ELIAS JUNIOR  3239-6757 ou 99742-2878
226 SILVIO CARLOS DE AGUIAR  3238-2716 ou 99658-6167
227 APARECIDO RAFAEL DOMINGUES DE OLIVEIRA  3232-7176 ou 99698-5252

Bauru, 08 de novembro de 2.014
COMISSÃO ORGANIZADORA

PEDIDO DE ADOÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS:

PROCESSO: 64614/2014
INTERESSADO: H. Aidar Pavimentação e Obras Ltda
ÁREA: Área Verde
ENDEREÇO: Entre as Ruas Ruan Mermoz Quadra 01, Rubens de Mello Souza Quadra 03 e Avenida 
Getúlio Vargas Quadra 22.

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

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 (recurso): 73107/2014
INTERESSADA: Elena da Costa Vicente
ENDEREÇO: Rua Minas Gerais, nº 7-28, Vila Cardia
ESPÉCIES DEFERIDAS: 01 Jambolão localizado à direita do imóvel e 02 Sibipirunas, sendo 01 localizada 
à esquerda do imóvel e 01 localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 03 árvores de pequeno porte
OBS: As duas árvores da espécie Sibipiruna já foram deferidas anteriormente, através do processo 
nº 27367/2006.

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROCESSO: 55770/2014
INTERESSADO: Luis Paulo Gonçalves Teixeira
ENDEREÇO: Rua Domiciano Silva, quadra 01 e Célio Daibem quadra 10, Vila Santa Clara
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 01 Chapéu-de-sol localizado ao centro do imóvel (Rua Célio Daibem, nº 10-
26), 01 Pata-de-vaca localizada à direita do imóvel, e 02 Patas-de-vaca localizadas à esquerda do imóvel 
(1ª e 2ª árvore da esquerda – Rua Domiciano Silva, nº 1-46)
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Poda de limpeza executada pela Secretaria
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

DARA - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

NOTIFICAÇÃO 62/14:
Notificamos a empresa HRF EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MÓVEIS - LTDA EPP 
(CNPJ 97.531.127/0001-79) a prestar esclarecimentos e a apresentar os CTR’S (Controle de Transporte 
de Resíduos) referentes a uma demolição ocorrida no dia 28/03/14, na Rua Virgílio Malta, 18-09, Vila 
Mesquita. Será concedido um prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da primeira publicação, sob pena de 
sanções administrativas cabíveis com base no Decreto 11.689/11.

AUTO DE INFRAÇÃO 113/14
Aos seis de agosto de dois mil e quatorze, na Rua Francisco Vidrih, quadra 03, Jardim Guadalajara, às 9h36, 
foi constatado que a empresa Irmãos Vicente Comércio e Serviços Ltda depositou resíduos em local 
não licenciado/autorizado, infringindo assim o disposto no Decreto Municipal 11.689/2011, artigo 47 - É 
terminantemente proibida a disposição de resíduos da construção civil em áreas não licenciadas, sendo os 
infratores sujeitos às penalidades previstas no Capítulo XV. Portanto lavramos o presente Auto de Infração, 
impondo-lhe a multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ADOÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL- PROCESSO N° 
10.967/10 - PERMITENTE: MUNICÍPIO DE BAURU, REPRESENTADO PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – ADOTANTE: OSP ARQUITETURA LTDA – EPP - OBJETO: 
Constitui objeto do presente termo, a ADOÇAO DO CANTEIRO CENTRAL, localizado na AVENIDA 
COMENDADOR JOSÉ DA SILVA MARTHA NO CRUZAMENTO COM A RUA VIRGILIO MALTA 
QUADRA 01 (CANTEIRO GRANDE + PARTE ILHA COM SEMÁFORO), que será mantida 
integralmente pelo ADOTANTE, que será responsável pela preservação e manutenção da área e seus 
equipamentos, custeados com recursos próprios conforme o disposto no art. 3º da Lei nº 5385/06, e que 
poderá afixar na área adotada, uma ou mais placas padronizadas alusivas ao processo de colaboração com 
o Poder Executivo Municipal - PRAZO: - 01 ano – ASSINATURA: - 10/10/14.

TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ADOÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL- PROCESSO N° 
10.964/10 - PERMITENTE: MUNICÍPIO DE BAURU, REPRESENTADO PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – ADOTANTE: OSP ARQUITETURALTDA – EPP - OBJETO: 
Constitui objeto do presente termo, a ADOÇAO DO CANTEIRO CENTRAL, localizado na AVENIDA 
GETÚLIO VARGAS QUADRA 09, que será mantida integralmente pelo ADOTANTE, que será 
responsável pela preservação e manutenção da área e seus equipamentos, custeados com recursos próprios 
conforme o disposto no art. 3º da Lei nº 5385/06, e que poderá afixar na área adotada, uma ou mais placas 
padronizadas alusivas ao processo de colaboração com o Poder Executivo Municipal - PRAZO: - 01 ano 
– ASSINATURA: - 10/10/14.

TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ADOÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL- PROCESSO N° 
61.982/14 - PERMITENTE: MUNICÍPIO DE BAURU, REPRESENTADO PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – ADOTANTE: ECOSYS LAGOS ORNAMENTAIS & 
AQUARISMO LTDA - EPP - OBJETO: Constitui objeto do presente termo, a ADOÇAO DO CANTEIRO 
CENTRAL, localizado na AVENIDA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA MARTHA QUADRA 24, que 
será mantida integralmente pelo ADOTANTE, que será responsável pela preservação e manutenção da área 
e seus equipamentos, custeados com recursos próprios conforme o disposto no art. 3º da Lei nº 5385/06, e 
que poderá afixar na área adotada, uma ou mais placas padronizadas alusivas ao processo de colaboração 
com o Poder Executivo Municipal - PRAZO: - 01 ano – ASSINATURA: - 27/10/14.

TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ADOÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL- PROCESSO N° 
56.605/14 - PERMITENTE: MUNICÍPIO DE BAURU, REPRESENTADO PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – ADOTANTE: MAINA HELENA MOÇO SANCHES - 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo, a ADOÇAO DO CANTEIRO CENTRAL, localizado na  
ALAMEDA DR. OCTÁVIO PINHEIRO BRISOLLA QUADRA 24 – VILA UNIVERSITÁRIA, que será 
mantida integralmente pelo ADOTANTE, que será responsável pela preservação e manutenção da área e 
seus equipamentos, custeados com recursos próprios conforme o disposto no art. 3º da Lei nº 5385/06, e que 
poderá afixar na área adotada, uma ou mais placas padronizadas alusivas ao processo de colaboração com 
o Poder Executivo Municipal - PRAZO: - 01 ano – ASSINATURA: - 27/10/14.

TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ADOÇÃO DE PRAÇA - PROCESSO N° 32170/04 - 
PERMITENTE: MUNICÍPIO DE BAURU, REPRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL 
DO MEIO AMBIENTE – ADOTANTE: PÃO NATURAL LIMITADA - EPP - OBJETO: Constitui 
objeto do presente termo, a ADOÇAO DA PRAÇA ERNESTO MONTE, LOCALIZADA Alameda 
Dr. Octávio Pinheiro Brisolla quadra 06, que será mantida integralmente pelo ADOTANTE, que será 
responsável pela preservação e manutenção da área e seus equipamentos, custeados com recursos próprios 
conforme o disposto no art. 3º da Lei nº 5385/06, e que poderá afixar na área adotada, uma ou mais placas 
padronizadas alusivas ao processo de colaboração com o Poder Executivo Municipal - PRAZO: - 01 ano 
– ASSINATURA: - 15/10/14.

EXTRATOS 

Secretaria dos 
Negócios Jurídicos

Maurício Pontes Porto
Secretário

NOTIFICAÇÃO
Fica a empresa CLICK DATA BRASIL INFORMÁTICA LTDA, notificada da decisão proferida no 
Processo Administrativo nº 54.277/2.010 que aplicou a pena de MULTA MORATÓRIA de 2% (dois por 
cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias, sobre os itens solicitados e não entregues ou entregues fora do 
prazo, no valor de 46,00 (quarenta e seis reais), bem como SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR 
EM LICITAÇÃO e IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, pelo 
prazo de 01 (um) ano. Dessa decisão, cabe recurso, no prazo legal.

BAURU, 04 DE NOVEMBRO DE 2.014.
DR. MAURÍCIO PONTES PORTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Secretaria de Planejamento
Paulo Roberto Ferrari

Secretário
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

NOTIFICAÇÃO - ANULAÇÃO DE EMBARGO
Conforme determinação do Secretário Municipal do Planejamento, com base no parecer da Secretaria dos 
Negócios Jurídicos, constante no processo 45369/2014, o Auto de Infração – Embargo nº 451, imposto a 
construção de propriedade do Sr. DÉCIO HOJAS LOFRANO, sito a Julio de Mesquita Filho, Setor 02, 
quadra 349, lote 17, por estar em desacordo com o projeto aprovado, através do Processo 36.288/12, está 
anulado, ficando, a mesma, portanto, desembargada.
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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
SMS

PRÓXIMOS
CARGO PERÍODO DE INSCRIÇÃO EDITAL 
TS/TÉCNICO DE ENFERMAGEM 25/11/2014 A 11/12/2014 SMS 05/14

Maiores informações e inscrição através do site www.bauru.sp.gov.br  na ÁREA DE CONCURSOS

PORTARIA SMS Nº 248/2014
O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Fernando Casquel Monti, no uso das suas atribuições legais, 
em especial aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009 artigo 12 inciso II, considerando:
1- A lei 5950 de 02/08/2010 em seu artigo 35, relacionar os servidores inscritos e homologados 

para realizar plantões extras nos serviços de atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal 
de Saúde.

Matricula Nome Cargo
32.350 Sheila Marques de Aguiar TS/Técnico de Imobilização Ortopédica
32.351 Sebastião Camilo de França TS/Técnico de Imobilização Ortopédica
32.397 William César de Meneses Alves TS/ Técnico de Imobilização Ortopédica
32.405 Elisabete de Oliveira Assis TS/ Técnico de Imobilização Ortopédica
32.509 Benevaldo Camargo TS/ Técnico de Imobilização Ortopédica
1.863 Fabiana Goulart Carvalho Coutinho ES/Enfermeiro
2- Os servidores acima relacionados estão cientes da legislação em vigor, especialmente os artigos 

34 e 35 da lei nº 5950/2010, em relação a disponibilidade nos horários que serão ofertados, 
permanência na prestação  de 12 horas contínuas ou 06 horas continuas e ininterruptas de 
trabalho, convocação do Secretario ou Diretor de Departamento da Área. 

3- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRA-SE, 
CUMPRA-SE,

Bauru, 05 de novembro de 2014
DR. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 7.471/14  – 
PROCESSO N° 37.228/14 –CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADO: HOME 
CARE CENE HOSPITALLAR LTDA – OBJETO: Fica rescindido unilateralmente, com fundamento na 
Cláusula Segunda, item 2.2, do Contrato nº 7.471/14 e no artigo 78, inciso XVII, da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1.993, o Contrato nº 7.471/14, referente ao serviço de profissional cuidador com qualificação 
na área de enfermagem (auxiliar ou técnico de enfermagem) por 12 h (das 7h às 19h – de segunda a 
segunda) para cumprir mandado judicial, firmado em 21 de agosto de 2.014. - ASSINATURA: 30/10/14, 
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Seção III
Editais

EXTRATOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 255/14 – PROCESSO Nº 37.572/14 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP – Objeto: 
QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 52.060 KG (Cinquenta e dois mil e sessenta quilos) FILÉ 
DE SASSAMI CONGELADO COM TECNOLOGIA IQF, com entrega ponto a ponto – Interessados: 
Secretarias Municipais da Educação, Saúde e Bem Estar Social, cujas especificações estão indicadas no 
Anexo I do Edital nº 434/14, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta 
anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 01 – FILÉ DE SASSAMI CONGELADO COM TECNOLOGIA IQF

Item Qtidade
estimada Especificações mínimas Un. 

Compra Marca
Valor 

unitário 
(kg)

01 52.060
FILÉ DE SASSAMI CONGELADO COM 
TECNOLOGIA IQF. Demais especificacões 
conforme Anexo I do edital.

KG Frango 
Seva R$ 9,60

PRAZO: 12(doze) meses –– MODALIDADE: Pregão Presencial nº 169/14 – ASSINATURA: 28/10/14 
– VALIDADE: 27/10/15. Bauru, 07/11/2014 – Ana Paula Marques – Diretora da Divisão de Compras e 
Licitações – SME. 

NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO - Edital nº 396/14 – Processo nº 23.367/14 
– Modalidade: Pregão Presencial Nº 150/14 – Tipo Menor Preço Por Lote - Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL 
DE 80 (OITENTA) EQUIPAMENTOS DE SOM, INCLUINDO TÉCNICO RESPONSÁVEL, ATRAVÉS 
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessados: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 
Notificamos que a sessão pública de abertura dos envelopes realizada às 14h30 do dia 02/10/14 foi 
CANCELADA.
Bauru, 07/11/14 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO – Edital nº 502/14 - Processo nº 48.191/2014 – Modalidade: 
Pregão Presencial nº 192/2014 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA CONFECÇÃO DE 265 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO) BANNERS EM LONA COM 
IMPRESSÃO DIGITAL E 1.500 (UM MIL E QUINHENTOS) ADESIVOS EM IMPRESSÃO 
DIGITAL - Interessada: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.  Notificamos 
aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram 
devidamente Adjudicados pelo Pregoeiro em 07/11/14 e Homologado pelo Secretário Municipal de 
Esporte e Lazer em 07/11/14 á empresa:
 ANDRÉA FRANCESCHETTI MONTEIRO 17060037810

LOTE 01 – CONFECÇÃO DE 265 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO) BANNERS EM LONA 
COM IMPRESSÃO DIGITAL E 1.500 (UM MIL E QUINHENTOS) ADESIVOS EM IMPRESSÃO 
DIGITAL.

Item Quantidade Unid. Especificações Mínimas Preço Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

01 250 Unid.
Confecção de banner em lona com 
impressão digital, com acabamento. 

Medida: 0,70 x 0,50 metros – colorido. 
3,44 860,00

02 15 Unid.
Confecção de banner em lona com 
impressão digital, com acabamento.

Medida: 3,00 x 2,00 metros – colorido.
62,00 930,00

03 1500 Unid.
Confecção de adesivos com impressão 
digital para autos. 

Medida: 0,20 x 0,10 metros – colorido.
0,14 210,00

VALOR TOTAL DO LOTE – R$ 2.000,00
Bauru, 07/11/14 – Jose Roberto dos Santos Junior – Diretor Divisão de Licitações

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 524/14 – Processo n.º 61848/13– 
Modalidade: Convite nº 040/14 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM 
TRABALHOS DE INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO OBJETIVA DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM 
OS COMPONENTES DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA ENTREGA 
DE LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS COM TRABALHOS DE CONSULTORIA, ANÁLISE TÉCNICA, LEGAL, 
TRIBUTÁRIA E REGULATÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA QUESTÕES RELATIVAS A 
ASSUNÇÃO DA GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS 
CONTRATUAIS DE INTERFACE COM CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, 
FORMAS PARA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA (CIP), MODELAGENS E SUBSÍDIOS RELATIVOS PARA ELABORAÇÃO DE TERMOS 
DE REFERÊNCIA PARA TERCEIRIZAÇÃO OU CONCESSÃO, COM APRESENTAÇÃO DE 
RELATÓRIO ORIENTATIVO RELATIVO AO MUNICÍPIO DE BAURU - Interessada: Secretaria 
Municipal de Obras.  Para ser admitida ao presente Convite, deverá o interessado entregar na Secretaria 
da Administração/divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar, Vila Noemy - CEP. 
17014-500, até o horário da sessão, que será às 15h do dia 18/11/14, os envelopes a que se refere o item 
VII do Edital. Informações e o edital poderão ser obtidos até o dia 17/11/14 no endereço acima ou pelo site 
www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente.
Bauru, 07/11/14 – Jose Roberto dos Santos Junior – Diretor Divisão de Licitações

Seção IV
Autarquias e Empresa Pública
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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.

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU, torna público o 
aditamento ao contrato de compra e venda de combustível, de 06 de novembro de 2013, decorrente do 
processo Pregão Presencial 03/2013. CONTRATANTE: Companhia de Habitação Popular de Bauru. 
CONTRATADA: E. A. Tuschi Combustíveis. OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por 12 (doze) 
meses. FUNDAMENTO: art. 57, IV, da Lei n. 8.666/93. assinatura 06/11/2014.

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

SERVIÇO DE RECEITA
PROCESSOS DE ANÁLISE DE CONTA DE ÁGUA

DEFERIDOS:
Processo Interessado
4060/2012 Marco Antonio Grecca 
3841/2014 Terezinha Altina dos S da Silva
887/2014 Julio Cezar Mandeli de Oliveira 
632/2014 Aline da Silva Rodrigues

INDEFERIDOS:
Processo Interessado
457/2014 Viviane das Graças Silva Batista 
1856/2014 Izildinha Cristina Fressatto

EDITAL Nº. 009/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
AJUDANTE DE OBRAS

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

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

1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

•	 Cargo: AJUDANTE DE OBRAS;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo B, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.275,25 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental, emitido por estabelecimento 
de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente) e demais 
documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste 
Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter 
sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, 
ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após 
o encerramento do período de inscrições. 
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de  
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
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nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (08/12/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (08/12/2014).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 

que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, 
atribuindo-se 1,25 (um e vinte e cinco) pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na 
prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 
1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos) e 
estar entre os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados (havendo empate na 
última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
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nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados.

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua 
pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 25 (vinte) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 

f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado 
no Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso.

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar 
do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 
preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

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

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa 
do(s) responsável(is) pela aplicação. 
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame. 

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
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1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;

b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 

suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 502/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

AJUDANTE DE OBRAS: Carregar e descarregar materiais, preparar o canteiro de obras, limpando e 
compactando solos, bem como realizar limpeza de obras. Efetuar manutenção de primeiro nível quanto 
à limpeza de maquinário e ferramentas. Realizar escavações e também o preparo de concreto e outros 
materiais e realizar atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero em textos diversos; Encontros vocálicos 
e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivo, pronome, 
preposição, verbo, advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; 
Alfabeto; Novo acordo ortográfico, sinônimos e antônimos, acentuação gráfica, regência nominal e verbal, 
concordância nominal e verbal.

Matemática: Operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; 
Regra de três; Porcentagem e juros simples; Operações com números inteiros; Problemas com equações do 
primeiro grau; Perímetro e área, Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função – Construção Civil; 
ferramentas; equipamentos e materiais básicos para a execução das atividades da função. Ética profissional.  
Segurança no trabalho e uso de EPI's.

PROVA PRÁTICA: Reconhecimento de ferramentas, peças e materiais; simulação de uma situação real da 
área de Construção Civil, condizente com os conhecimentos exigidos para o desenvolvimento das funções.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de AJUDANTE DE OBRAS
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:
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ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

À Comissão de Concurso para o cargo de AJUDANTE DE OBRAS
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 009/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

À Comissão de Concurso para o cargo de AJUDANTE DE OBRAS
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 009/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 009/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

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

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

EDITAL Nº. 010/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu Conselho 
Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de inscrição 
para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do 
concurso para o cargo de AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO. O Concurso Público reger-se-á 
pelas normas estabelecidas a seguir:
CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

•	 Cargo: AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo C, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.362,27 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Médio Completo;
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, emitido por estabelecimento de 
Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente) e demais documentos 
comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter 
sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, 
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ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após 
o encerramento do período de inscrições. 
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (08/12/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (08/12/2014).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.
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CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos, 
atribuindo-se 1,5 (um e meio) pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na 
prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 
1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos) 
e estar entre os 20 (vinte) primeiros candidatos classificados (havendo empate na 
última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 20 (vinte) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados.

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua 
pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 30 (trinta) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 

10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado 
no Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso.

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar 
do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 
preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
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objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

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

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa 
do(s) responsável(is) pela aplicação. 
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame. 

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação na Matemática;
 c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;

d) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Prova Prática; 
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;

b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência);

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 06 (seis) meses, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 503 e 
533/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO: Localizar imóveis, executar testes, reparo, aferição em 
equipamentos e instrumentos de medição; vistoriar instalações prediais e orientar em casos de vazamentos 
internos; identificar, registrar e notificar ligações irregulares; elaborar laudos e documentação técnica; 
substituir hidrômetros reprovados em aferição; desenvolver suas atividades em conformidade com normas 
e procedimentos técnicos, de qualidade e segurança. Executar atividades correlatas sob orientação superior.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos 
diversos (destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, 
fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba 
tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Classes de palavras (substantivo, 
adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e numeral)  suas flexões, 
classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos 
intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período (simples e composto): termos principais 
da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Acentuação gráfica, Figuras de linguagem, Vozes 
Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.

Matemática: Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra 
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de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Sistemas de medidas 
usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de situações-problema. 
Interpretações de tabelas e gráficos. Noções de estatística.

Conhecimentos Específicos: Conceitos básicos: Hardware e Software. Ferramentas básicas: “Microsoft 
Office 2007”, Editor de Textos “Word”. Planilha Eletrônica “Excel”. Conceitos de Internet: e-mail, 
navegadores e ferramentas de busca.

PROVA PRÁTICA: Consistirá na execução de tarefas em planilha Excel, contextualizada nas atividades 
inerentes ao cargo; envolvendo uma situação real da área, para demonstração de conhecimentos e habilidades 
no domínio da ferramenta, de forma condizente com os conhecimentos exigidos para o desenvolvimento 
das funções. 

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

À Comissão de Concurso para o cargo de AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 010/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

À Comissão de Concurso para o cargo de AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 010/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 010/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

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

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

EDITAL Nº. 011/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
AUXILIAR DE MECÂNICO DE 

MAQUINAS E VEÍCULOS
O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu Conselho 
Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de inscrição 
para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do 
concurso para o cargo de AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS. O Concurso 
Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a seguir:
CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

•	 Cargo: AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo B, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.275,25 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo; Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB” 
definitiva e válida com autorização para exercer atividade remunerada.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  
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1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental, emitido por estabelecimento 
de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente), Carteira Nacional 
de Habilitação, categoria “AB” ou superior definitiva e válida com autorização para exercer 
atividade remunerada e demais documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo 
conforme Capítulo X deste Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter 
sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, 
ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após 
o encerramento do período de inscrições. 
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (08/12/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (08/12/2014).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
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Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, 
atribuindo-se 1,25 (um e vinte e cinco) pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na 
prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 
1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos) e 
estar entre os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados (havendo empate na 
última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados.

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua 
pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 25 (vinte e cinco) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 

podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado 
no Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso.

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar 
do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 
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preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

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

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa 
do(s) responsável(is) pela aplicação. 
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame. 

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 

no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;

b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.



28 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 08 DE NOVEMBRO DE 2.014

br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 504/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS: Executar serviços gerais da oficina 
como transportar e lavar peças, auxiliar o mecânico no conserto e manutenção de veículos, acompanhar o 
mecânico na prestação de socorro externo, dirigindo-se até o local onde o veículo ou maquinário danificado 
se encontra. Manter em bom estado de conservação as máquinas, peças, ferramentas e instrumentos de seu 
uso, bem como aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. 
Cumprir regulamentos internos. Realizar outras atividades correlatas, sob supervisão e orientação do 
superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero em textos diversos; Encontros vocálicos 
e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivo, pronome, 
preposição, verbo, advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; 
Alfabeto; Novo acordo ortográfico, sinônimos e antônimos, acentuação gráfica, regência nominal e verbal, 
concordância nominal e verbal.

Matemática: Operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; 
Regra de três; Porcentagem e juros simples; Operações com números inteiros; Problemas com equações do 
primeiro grau; Perímetro e área, Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Conhecimentos Específicos: Motores de combustão interna, ciclo Otto e ciclo Diesel. Sistema de 
transmissão: embreagem e seus atuadores, câmbio (manual, automático e automatizado), diferencial, eixo 
cardan, semi-eixos. Sistema de arrefecimento: teste de pressão, sensores, atuadores e seus componentes. 
Sistema de freios e seus componentes.
Componentes elétricos: bateria, motor partida, proteção de circuitos elétricos, relês, comutador de partida e 
alternador. Sistema de injeção eletrônica de combustível: identificar componentes e suas funções. Sistema 
de suspensão e direção assim como seus ângulos geométricos, agregados e pneumáticos. Alinhamento 
e balanceamento de rodas. Metrologia: reconhecer e utilizar instrumentos de medição, aferições e zelo. 
Lubrificação. Higiene e segurança do trabalho.Cuidados com o meio ambiente.

PROVA PRÁTICA: Motores de combustão interna, ciclo Otto e ciclo Diesel. Sistema de transmissão: 
embreagem e seus atuadores, câmbio (manual, automático e automatizado), diferencial, eixo cardan, semi-
eixos. Sistema de arrefecimento: teste de pressão, sensores, atuadores e seus componentes. Sistema de freios 
e seus componentes. Componentes elétricos: bateria, motor partida, proteção de circuitos elétricos, relês, 
comutador de partida e alternador. Sistema de injeção eletrônica de combustível: identificar componentes 
e suas funções. Sistema de suspensão e direção assim como seus ângulos geométricos, agregados e 
pneumáticos. Metrologia: reconhecer e utilizar instrumentos de medição, aferições e zelo. Lubrificação. 
Higiene e segurança do trabalho. Cuidados com o meio ambiente.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

À Comissão de Concurso para o cargo de AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 011/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

À Comissão de Concurso para o cargo de AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS.

___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 011/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 011/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

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

EDITAL Nº. 012/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
ENCANADOR

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

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

•	 Cargo: ENCANADOR;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo D, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.424,38 (um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” ou 
superior definitiva e válida com autorização para exercer atividade remunerada.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental, emitido por estabelecimento 
de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente), Carteira Nacional 
de Habilitação, categoria “AB” ou superior definitiva e válida com autorização para exercer 
atividade remunerada e demais documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo 
conforme Capítulo X deste Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter 
sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, 
ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 

depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após 
o encerramento do período de inscrições. 
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (08/12/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (08/12/2014).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
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2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;

c) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;
1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, 
atribuindo-se 1,25 (um e vinte e cinco) pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos 
na prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme 
item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos 
Específicos) e estar entre os 50 (cinquenta) primeiros candidatos classificados 
(havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão 
habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 50 (cinquenta) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados.

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua 
pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 25 (vinte) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 
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11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado 
no Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso.

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar 
do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 
preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

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

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa 
do(s) responsável(is) pela aplicação. 
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame. 

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;

b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988;
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 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 505/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

ENCANADOR: Realizar consertos de vazamentos nas tubulações de água e esgoto. Construir emissários 
e novas redes de água e de esgoto. Executar os serviços de instalação e/ou manutenção de redes de 
distribuição de água e redes coletoras de esgoto, procedendo a abertura e o aterramento de valetas, bem 
como auxiliando no recape asfáltico. Realizar consertos e manutenção em registros de manobra. Realizar 
manutenção hidráulica predial interna no Departamento. Conduzir veículos ou motocicletas do DAE até 
o local do serviço. Notificar e realizar cortes de água, realizar vistorias em imóveis, retirar hidrômetros 
para aferição, instalar hidrômetros e realizar religações de água, bem como operar equipamentos afins ao 
desenvolvimento das atividades. Manter em bom estado de conservação as máquinas, peças, ferramentas 
e instrumentos de seu uso, bem como aplicar estritas normas de segurança, organização do local de 
trabalho e meio ambiente. Cumprir regulamentos internos. Realizar outras atividades correlatas, conforme 
necessidade do trabalho, sob orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero em textos diversos; Encontros vocálicos 
e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivo, pronome, 
preposição, verbo, advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; 
Alfabeto; Novo acordo ortográfico, sinônimos e antônimos, acentuação gráfica, regência nominal e verbal, 
concordância nominal e verbal.

Matemática: Operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; 
Regra de três; Porcentagem e juros simples; Operações com números inteiros; Problemas com equações do 
primeiro grau; Perímetro e área, Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função; Conhecimentos 
teóricos e práticos de construções e instalações hidráulico-sanitárias. Tipos de ferramentas e materiais 

normalmente utilizados. Tipos de tubulação, roscas, vedação e conexão de encanamentos, instalação de 
registros, cavaletes, hidrômetros, curvas, luvas, bem como, outros materiais empregados em instalações. 
Noções de abertura, dimensionamento, escoramento e sinalização de valas. Ligações de água. Ligações de 
esgoto. Válvulas. Registros. Hidrômetros. Noções de operação de motor de bombas. Noções de manutenção, 
remanejamento e prolongamento de redes de água e esgotos. Assentamento de tubos, manilhas e conexões 
de água e esgoto em redes e interceptores de esgotos. Conhecimentos em ligações, substituição, reparos e 
desobstrução de ramais domiciliares de água e esgotos. Preparação de nivelamento e compactação manual 
do solo. Segurança no manuseio dos equipamentos. Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Direção 
Defensiva. Primeiros Socorros. Ética Profissional.

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

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de ENCANADOR
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

À Comissão de Concurso para o cargo de ENCANADOR
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 012/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

À Comissão de Concurso para o cargo de ENCANADOR.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 012/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 012/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

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

EDITAL Nº. 013/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

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

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

•	 Cargo: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo H, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.885,38 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Médio Completo e formação específica de nível técnico ou curso específico de 
qualificação na área com carga horária mínima de 100 (cem) horas; Carteira Nacional de Habilitação, 
categoria “AB” ou superior definitiva e válida com autorização para exercer atividade remunerada;
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio e formação específica de nível técnico 
ou curso específico de qualificação na área com carga horária mínima de 100 (cem) horas, 
emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão 
competente), Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB” ou superior definitiva e válida 
com autorização para exercer atividade remunerada e demais documentos comprobatórios 
necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter 
sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, 
ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após 
o encerramento do período de inscrições. 
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
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e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (08/12/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (08/12/2014).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 

o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) 
pontos, atribuindo-se 1,25 (um e vinte e cinco) pontos a cada questão correta de 
conhecimentos específicos e 0,75 (setenta e cinco décimos) pontos a cada questão 
correta de língua portuguesa e matemática.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na 
prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 
1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos) e 
estar entre os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados (havendo empate na 
última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados.

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua 
pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 30 (trinta) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.
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CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado 
no Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 

inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso.

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar 
do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 
preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

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

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa 
do(s) responsável(is) pela aplicação. 
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame. 

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
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úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;

b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência);

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 

Concurso. 
9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 506/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: Executar a manutenção de veículos, motores e similares, 
desmontando, reparando, substituindo, ajustando e lubrificando o motor e peças anexas, órgãos de 
transmissão, freios, direção, suspensão e equipamento auxiliar, para assegurar-lhes condições de 
funcionamento regular. Executar a manutenção e reparar as partes mecânicas de retro-escavadeiras, pás-
carregadeiras e demais outros equipamentos, utilizando ferramentas específicas. Manter em bom estado de 
conservação as máquinas, peças, ferramentas e instrumentos de seu uso, bem como seu local de trabalho. 
Cumprir normas e regulamentos internos. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e qualidade do 
trabalho. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do superior 
imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos 
diversos (destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, 
fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba 
tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Classes de palavras (substantivo, 
adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e numeral)  suas flexões, 
classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos 
intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período (simples e composto): termos principais 
da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Acentuação gráfica, Figuras de linguagem, Vozes 
Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.

Matemática: Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra 
de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Sistemas de medidas 
usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de situações-problema. 
Interpretações de tabelas e gráficos. Noções de estatística.

Conhecimentos Específicos: Motores de combustão interna: ciclo Otto e ciclo Diesel.
Sistema de transmissão: embreagem e seus atuadores, câmbio (manual, automático e automatizado), eixo 
cardan, diferencial e semi-eixos.
Sistema de arrefecimento: teste de pressão, sensores, atuadores e seus componentes. Sistema de freios e 
seus componentes. Componentes elétricos: bateria, motor partida, proteção de circuitos elétricos, relês, 
comutador de partida, alternador. Sistema de injeção eletrônica de combustível: atuadores, sensores, testes 
com multímetro, scanners, testes elétricos, testes de vácuo, manômetros e fazer cálculos de grandezas 
elétricas. Sistema de suspensão e direção assim como seus ângulos geométricos, agregados e pneumáticos. 
Alinhamento e balanceamento de rodas. Metrologia: instrumentos de medição, aferições e zelo. Hidráulica: 
hidrostática e hidrodinâmica. Lubrificação. Higiene e segurança do trabalho. 
Cuidados com o meio ambiente.

PROVA PRÁTICA: Motores de combustão interna: ciclo Otto e ciclo Diesel. Sistema de transmissão: 
embreagem e seus atuadores, câmbio (manual, automático e automatizado), eixo cardan, diferencial e semi-
eixos. Sistema de arrefecimento: teste de pressão, sensores, atuadores e seus componentes. Sistema de freios 
e seus componentes. Componentes elétricos: bateria, motor partida, proteção de circuitos elétricos, relês, 
comutador de partida, alternador. Sistema de injeção eletrônica de combustível. Sistema de suspensão e 
direção assim como seus ângulos geométricos, agregados e pneumáticos. Metrologia: reconhecer e utilizar 
instrumentos de medição, aferições e zelo. Hidráulica: hidrostática e hidrodinâmica. Lubrificação. Higiene 
e segurança do trabalho. Cuidados com o meio ambiente.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

À Comissão de Concurso para o cargo de MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 013/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

À Comissão de Concurso para o cargo de MECÂNICO DE MANUTENÇÃO.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 013/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 013/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

que 60o.

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

EDITAL Nº. 014/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
PEDREIRO

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu Conselho 
Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de inscrição 
para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do 
concurso para o cargo de PEDREIRO. O Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a seguir:
CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

•	 Cargo: PEDREIRO;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo C, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.362,27 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental, emitido por estabelecimento 
de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente) e demais 
documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste 
Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.



38 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 08 DE NOVEMBRO DE 2.014

j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter 
sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, 
ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após 
o encerramento do período de inscrições. 
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (08/12/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (08/12/2014).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 

do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
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justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, 
atribuindo-se 1,25 (um e vinte e cinco) pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na 
prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 
1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos) e 
estar entre os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados (havendo empate na 
última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados.

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua 
pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 25 (vinte) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado 
no Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso.

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar 
do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 
preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
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14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

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

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa 
do(s) responsável(is) pela aplicação. 
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame. 

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;

b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;

b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 507/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

PEDREIRO: Executar serviços de alvenaria, concreto, argamassa (chapisco, emboço e reboco) e outros 
materiais, assentamentos e rejuntamento de tubos cerâmicos, construção de poços de visita e caixas de 
passagem em alvenaria de redes de esgoto, aplicando os esquemas e especificações necessárias e utilizando-
se de processos e instrumentos pertinentes a função; construir (estrutura e fundações), verificando 
nivelamento, prumo e preparando estacas e vigas baldrame; assentar tijolos, blocos, pisos e contra-pisos, 
esquadrias, revestimentos, aparelhos sanitários e demais materiais de construção e acabamentos; realizar 
reformas e obras prediais em geral; executar a limpeza e zelar pelos equipamentos, materiais e ferramentas 
de trabalho, bem como o local de trabalho. Cumprir normas e regulamentos internos. Trabalhar seguindo 
normas de segurança, higiene e qualidade do trabalho. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao
cargo, sob supervisão e orientação do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero em textos diversos; Encontros vocálicos 
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e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivo, pronome, 
preposição, verbo, advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; 
Alfabeto; Novo acordo ortográfico, sinônimos e antônimos, acentuação gráfica, regência nominal e verbal, 
concordância nominal e verbal.

Matemática: Operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; 
Regra de três; Porcentagem e juros simples; Operações com números inteiros; Problemas com equações do 
primeiro grau; Perímetro e área, Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos do cargo tais como: cálculo de orçamentos de 
material e mão de obra de construção; reconhecimento de máquinas, ferramentas, equipamentos, materiais 
e utensílios utilizados em construção e manutenção; Execução de revestimentos impermeáveis em 
reservatórios, canalizações de água, poços de visita, paredes e outros; interpretação de plantas, projetos 
e croquis; Medições: demarcação do terreno, nivelamento, alinhamento, esquadro, prumada, unidades 
de medidas (comprimento, área, volume, massa, cálculos de área e volume); preparação de argamassa, 
concreto e traços; assentamentos de revestimentos em argamassa (chapisco, emboço e reboco), de 
revestimentos cerâmicos, de contra-pisos e pisos cerâmicos, tijolos, esquadrias e demais materiais de 
construção e acabamentos; construção de estrutura de concreto (fundações, vigas baldrame e lajes); Noções 
de prevenção de acidentes no trabalho. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Regras básicas 
de comportamento profissional para o relacionamento diário com o público interno e externo e colegas 
de trabalho. Conhecimentos teóricos e práticos relativos à área de atuação, conforme descrição do cargo 
(Anexo I).

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

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de PEDREIRO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

À Comissão de Concurso para o cargo de PEDREIRO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 014/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

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

À Comissão de Concurso para o cargo de PEDREIRO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 014/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 

PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 014/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

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

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL
Nº 8666/93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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) 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 5.825/2014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 145/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Papel sulfite alcalino A4, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.  
Data de recebimento das propostas: até 24/11/2014, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 24/11/2014, às 08:30 horas.
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Início da Disputa de Preços: 24/11/2014, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Márcio Fabiano Battaiola
Pregoeiro Substituto: Aline Coutinho Goulart

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICAÇÃO DE SESSÃO COMPLEMENTAR DE PREGÃO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 5.671/2014 - DAE
Pregão Presencial nº 139/2014 - DAE
Objeto: Aquisição de Caminhões novos, ano modelo mínimo 2014/2014, equipados com tanque para transporte 
de água potável, com capacidade para 8.000 e 15.000 litros de água, conforme especificações contidas no Anexo I 
do Edital.  
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que será realizada sessão complementar de pregão visando a 
conclusão do certame.
Data e Horário de Início da Sessão: 11/11/2014 às 09:00 horas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

095/2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 4.105/2014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 137/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Diversos Cortes de Carne, Frango, Peixe, Suíno e embutidos, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.  
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Belaris Alimentos Ltda - EPP
Lote 03 – itens nº 07 ao 08:
Ítem 07 – 700 Kg - PESCADO; MERLUZA; APRESENTACAO EM FILE, SEM COURO/PELE; 
CONGELADO; LIMPO;COM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; SEM MANCHAS ESVERDEADAS 
E PARASITAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 150G POR UNIDADE; EMBALADO EM CAIXA PAPELÃO REFORÇADO 
COM RÓTULO, CARIMBO DE INSPEÇÃO COM VAL. MIN.DE 60 (sessenta ) dias. A CONTAR DA DATA 
DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA – 9 ( DEC.12.428/78 
) E ( MA.2244/97 ) E ODEC.30.691, DE 29/03/52 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
DETERMINADOS PELA SECRE.AGR; UNIDADE DEVERÁ CONFERIR SE O PRODUTO ESTA 
CONFORME NOTA TÉCNICA 19/09 – DPDC, EMB.DEVE CONSTAR PESO LIQ; ( ANTES DO 
CONGELAMENTO ) E O PESO BRUTO após CONGELAMENTO.
Valor Unitário: R$ 13,10 – Marca/Modelo: Só Peixe – SIF 3045 
Ítem 08 – 875 Kg - PESCADO; PESCADA BRANCA APRESENTACAO EM FILE, SEM COURO/PELE; 
CONGELADO; LIMPO;COM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; SEM MANCHAS ESVERDEADAS 
E PARASITAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 150G POR UNIDADE; EMBALADO EM CAIXA PAPELÃO REFORÇADO 
COM RÓTULO, CARIMBO DE INSPEÇÃO COM VAL. MIN.DE 60 (sessenta ) dias. A CONTAR DA DATA 
DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA – 9 ( DEC.12.428/78 
) E ( MA.2244/97 ) E ODEC.30.691, DE 29/03/52 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
DETERMINADOS PELA SECRE.AGR; UNIDADE DEVERÁ CONFERIR SE O PRODUTO ESTA 
CONFORME NOTA TÉCNICA 19/09 – DPDC, EMB.DEVE CONSTAR PESO LIQ;( ANTES DO 
CONGELAMENTO ) E O PESO BRUTO após CONGELAMENTO.
Valor Unitário: R$ 13,50 – Marca/Modelo: Só Peixe – SIF 3045 
Vigência da Ata de Registro de Preços: 06 (seis) meses
Assinatura: 07/11/2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

096/2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 4.105/2014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 137/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Diversos Cortes de Carne, Frango, Peixe, Suíno e embutidos, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.  
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: J.E. Rissi Alimentos EIRELI
Lote 06 – Ítem nº 17:
Ítem 17 – 467 Kg - CARNE SECA/CHARQUE) CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA 
SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 03 KG 
CADA PEÇA, EMBALADAS À VÁCUO, RESFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS 
ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS 
CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), INSPECIONADAS 
PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, EMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO EM PERFEITAS 
CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, PADRONIZADAS E LACRADAS.
Valor Unitário: R$ 15,87 – Marca/Modelo: Padrão – SIF 1213 
Lote 07 – Ítem nº 18:
Ítem 18 – 467 Kg - LINGUICA; DE FRANGO; PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO 
E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA; ISENTA 
DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO 
ADEQUADA; ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO 
ESTAR DE ACORDO COM A NTA-05 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), INST. NORMATIVA N°.4,DE 
31/03/00,SDA,E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO 
DA ENTREGA.
Valor Unitário: R$ 10,62 – Marca/Modelo: Nutribem 
Lote 08 – Ítens nº 19 ao 20:
Ítem 19 – 700 Kg - LINGUICA; DEFUMADA; TIPO CALABRESA; PREPARADA COM CARNE NÃO 
MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO 
PEGAJOSA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; MANTIDA EM TEMPERATURA 
E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA; ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, E SUAS 
CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-05(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) INST. 
NORMATIVA Nº4, DE 31/03/00. SDA, E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES,PRODUTO SUJEITO A 
VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.
Valor Unitário: R$ 10,40 – Marca/Modelo: Estrela – SIF 2928 
Ítem 20 – 700 Kg - LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, 
ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF, SIMB ou SISP. 
EMBALAGEM PLÁSTICA DE 2 A 5 KG, ATÓXICA, COM INFORMAÇÃO DE PESO, DATA DE 

VALIDADE E FABRICAÇÃO, LOTE, PRODUTO E MARCA.
Valor Unitário: R$ 11,00 – Marca/Modelo: Estrela SIF 2928 
Lote 09 – Ítens nº 21 ao 22:
Ítem 21 – 2.217 Kg - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE 
ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E M.A 22444/97, CONSTANDO 
OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DISPOA/SISP; FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE 1ª 
QUALIDADE; COXA E SOBRE COXA, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM 
MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS; 
EMBALAGEM PRIMÁRIA ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE, 
PESANDO ENTRE 01(UM) KG OU 02(DOIS) KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO 
LACRADA PESANDO ENTRE 10 KG E 20 KG, COM VALIDADE DE 12 MESES, APÓS A DATA DE 
FABRICAÇÃO.
Valor Unitário: R$ 6,10 – Marca/Modelo: SEVA - SIF 2212 
Ítem 22 – 1.634 Kg - FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A 
NTA 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E M.A 22444/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE 
REGISTRO NO SIF/DISPOA/SISP; FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE 1ª QUALIDADE; PEITO; 
SEM OSSO E SEM PELE; PARTES INTEIRAS; SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E 
PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS; EMBALAGEM 
PRIMÁRIA: ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO; ATÓXICO; RESISTENTE; PESANDO ENTRE 
01(UM) KG OU 02 (DOIS) KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO LACRADA 
PESANDO ENTRE 10 KG E 20 KG. VALIDADE DE 12 MESES, APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.
Valor Unitário: R$ 9,50 – Marca/Modelo: SEVA – SIF 2212 
Vigência da Ata de Registro de Preços: 06 (seis) meses
Assinatura: 07/11/2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

076/2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo n.º 3.081/2.014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 093/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Materiais Elétricos, conforme especificações contidas no 
Anexo I do Edital. 
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos Ltda – ME
Lote 04 – Ítens nº 44 ao 63:
Ítem 44 – 40 Unidade - TOMADA UNIVERSAL 10 A 250 VCA PADRÃO BRASILEIRO DE SOBREPOR 
COM CAIXA PARA FIXAÇÃO (2P + T), CERTIFICAÇÃO INMETRO E ATENDER NBR 14136.
Valor Unitário: R$ 3,05  –  Marca/Modelo: Pluzie
Ítem 45 – 40 Unidade - TOMADA UNIVERSAL 20 A 250 VCA PADRÃO BRASILEIRO DE SOBREPOR 
COM CAIXA PARA FIXAÇÃO (2P + T), CERTIFICAÇÃO INMETRO E ATENDER NBR 14136.
Valor Unitário: R$ 3,16  –  Marca/Modelo: Pluzie
Ítem 46 – 30 Unidade - TOMADA PARA TELEFONIA RJ11 (2 FIOS) DE SOBREPOR COM CAIXA EM 
TERMOPLÁSTICO DE COR CLARA PARA FIXAÇÃO.
Valor Unitário: R$ 4,09  –  Marca/Modelo: Pluzie
Ítem 47 – 30 Unidade - TOMADA PARA REDE DE INFORMÁTICA RJ45 DE SOBREPOR COM CAIXA EM 
TERMOPLÁSTICO DE COR CLARA PARA FIXAÇÃO.
Valor Unitário: R$ 11,59  –  Marca/Modelo: Pluzie
Ítem 48 – 15 Unidade - INTERRUPTOR BIPOLAR 20 A (MÍNIMO) 250 VCA DE SOBREPOR EM CAIXA 
TERMOPLÁTICA DE COR CLARA PARA FIXAÇÃO, ATENDER ABNT NBR NM 60669-1.
Valor Unitário: R$ 18,02  –  Marca/Modelo: Ilumi
Ítem 49 – 30 Unidade - CONJUNTO COMPLETO (COM ESPELHO DE ENCAIXE) DE UMA TOMADA 
INDIVIDUAL EMBUTIDA HORIZONTAL PARA CAIXA 4"X2", 10A, 250VCA, 2P + T, PADRÃO 
BRASILEIRO, EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE COR CLARA, CERTIFICAÇÃO INMETRO E 
ATENDER NBR 14136.
Valor Unitário: R$ 2,63  –  Marca/Modelo: Pluzie
Ítem 50 – 30 Unidade - CONJUNTO COMPLETO (COM ESPELHO DE ENCAIXE) DE UMA TOMADA 
INDIVIDUAL EMBUTIDA HORIZONTAL PARA CAIXA 4"X2", 20A, 250VCA, 2P + T, PADRÃO 
BRASILEIRO, EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE COR CLARA, CERTIFICAÇÃO INMETRO E 
ATENDER NBR 14136.
Valor Unitário: R$ 2,78  –  Marca/Modelo: Pluzie
Ítem 51 – 30 Unidade - CONJUNTO COMPLETO (COM ESPELHO DE ENCAIXE) DE UMA TOMADA  
EMBUTIDA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 (2 FIOS), EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE COR 
CLARA.
Valor Unitário: R$ 4,36  –  Marca/Modelo: Pluzie
Ítem 52 – 30 Unidade - CONJUNTO COMPLETO (COM ESPELHO DE ENCAIXE) DE UMA TOMADA  
EMBUTIDA PARA REDE DE INFORMÁTICA PADRÃO RJ45, EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE 
COR CLARA.
Valor Unitário: R$ 12,90  –  Marca/Modelo: Pluzie
Ítem 53 – 20 Unidade - CONJUNTO COMPLETO (COM ESPELHO DE ENCAIXE) DE UMA SEÇÃO DE 
INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO 4"X2", 10 A, 250VCA,  EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE 
COR CLARA E CERTIFICAÇÃO INMETRO.
Valor Unitário: R$ 2,07  –  Marca/Modelo: Pluzie
Ítem 54 – 20 Unidade - CONJUNTO COMPLETO (COM ESPELHO DE ENCAIXE) DE UMA SEÇÃO DE 
INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIDO 4"X2", 10 A, 250VCA,  EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE 
COR CLARA E CERTIFICAÇÃO INMETRO.
Valor Unitário: R$ 3,10  –  Marca/Modelo: Pluzie
Ítem 55 – 30 Unidade - CONJUNTO COMPLETO (COM ESPELHO DE ENCAIXE) DE UMA SEÇÃO 
DE INTERRUPTOR BIPOLAR EMBUTIDO 4"X2", 20 A (MÍNIMO), 250VCA,  EM MATERIAL 
TERMOPLASTICO DE COR CLARA E CERTIFICAÇÃO INMETRO.
Valor Unitário: R$ 7,09  –  Marca/Modelo: Pluzie
Ítem 56 – 60 Unidade - CAIXA DE LUZ/PASSAGEM 4" X 2" EM PVC ANTICHAMA DE BORDA 
REFORÇADA E FENDAS LATERAIS/TRASEIRAS PARA ACOPLAMENTO DE ELETRODUTOS DE 
1", 3/4" E 1/2" (EMBUTIR EM ALVENARIA).
Valor Unitário: R$ 0,48  –  Marca/Modelo: R.Fabril
Ítem 57 – 15 Unidade - CAIXA DE LUZ/PASSAGEM 4" X 4" EM PVC ANTICHAMA DE BORDA 
REFORÇADA E FENDAS LATERAIS/TRASEIRAS PARA ACOPLAMENTO DE ELETRODUTOS DE 
1", 3/4" E 1/2" (EMBUTIR EM ALVENARIA).
Valor Unitário: R$ 1,00  –  Marca/Modelo: R.Fabril
Ítem 58 – 15 Unidade - CAIXA DE LUZ/PASSAGEM OCTOGONAL EM PVC ANTICHAMA DE BORDA 
REFORÇADA E FENDAS LATERAIS/TRASEIRAS PARA ACOPLAMENTO DE ELETRODUTOS DE 
1", 3/4" E 1/2" (EMBUTIR EM ALVENARIA).
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Valor Unitário: R$ 2,46  –  Marca/Modelo: R.Fabril
Ítem 59 – 30 Unidade - PLUGUE COM PINOS PADRÃO BRASILEIRO 2P + T, CORPO EM TERMOPLÁSTICO 
COM PRENSA CABOS, 10 A, 250 VCA E ATENDER À NBR 14136.
Valor Unitário: R$ 1,92 –  Marca/Modelo: Voltim
Ítem 60 – 30 Unidade - PLUGUE COM PINOS PADRÃO BRASILEIRO 2P + T, CORPO EM TERMOPLÁSTICO 
COM PRENSA CABOS, 20 A, 250 VCA E ATENDER À NBR 14136.
Valor Unitário: R$ 2,09 –  Marca/Modelo: Voltim
Ítem 61 – 30 Unidade - ADAPTADOR DE TOMADAS 2P + T PINOS CHATO E REDONDO (FÊMEA) PARA 
2P + T (MACHO) PADRÃO BRASILEIRO, 10 A, 250 V E ATENDER À NBR 14136.
Valor Unitário: R$ 2,97 –  Marca/Modelo: Voltim
Ítem 62 – 100 Metros - PAR TRANÇADO DE FIO TELEFÔNICO 0,6 MM EM COBRE ELETROLÍTICO 
TÊMPERA MOLE ESTANHADO COM ISOLAÇÃO EM PVC E CERTIFICAÇÃO ANATEL.
Valor Unitário: R$ 0,24 –  Marca/Modelo: Multitoc
Ítem 63 – 20 Unidade - PROJETOR RETANGULAR FECHADO EXTERNO PARA LAMPADA VAPOR 
DE MERCURIO/SODIO 250 W A 400 W E-40, CORPO EM ALUMINIO OU CHAPA GALVANIZADA, 
FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO E ALÇA ARTICULÁVEL PARA FIXAÇÃO.
Valor Unitário: R$ 29,98 –  Marca/Modelo: Dantalux RPF 8A
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 22/10/2014  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

078/2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo n.º 3.081/2.014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 093/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Materiais Elétricos, conforme especificações contidas no 
Anexo I do Edital. 
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: BM Consulting Ltda.
Lote nº 07 � Itens nº 79 ao 81:
Ítem 79 – 08 Unidade - DISJUNTOR INDUSTRIAL TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR: DISPARADORES 
TÉRMICO E MAGNÉTICO, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, TENSÃO DE ISOLAÇÃO MÁXIMA 
(MÍNIMO): 500 VAC, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA EM REGIME PERMANENTE: 450 A, CURVA DE 
ATUAÇÃO TIPO “D”, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÁXIMA DE CURTO-CIRCUITO EM 220 
VCA (MÍNIMO): 85 kA, ATENDER À NORMA ABNT NBR IEC 60947-2 (GRAVADA NO CORPO).
Valor Unitário: R$ 1.518,485 –  Marca/Modelo: Brasiltec/AMI-630L-450-3P
Ítem 80 – 08 Unidade - DISJUNTOR INDUSTRIAL TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR: DISPARADORES 
TÉRMICO E MAGNÉTICO, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, TENSÃO DE ISOLAÇÃO MÁXIMA 
(MÍNIMO): 500 VAC, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA EM REGIME PERMANENTE: 600/630 A, CURVA 
DE ATUAÇÃO TIPO “D”, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÁXIMA DE CURTO-CIRCUITO EM 
220 VCA (MÍNIMO): 85 kA, ATENDER À NORMA ABNT NBR IEC 60947-2 (GRAVADA NO CORPO).
Valor Unitário: R$ 1.813,415 –  Marca/Modelo: Brasiltec/AMI-630L-630-3P
Ítem 81 – 08 Unidade - CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ROTATIVA COM ABERTURA SIMULTÂNEA 
DE CONTATOS SOB CARGA (SEM RISCO DE CONTATO PARA O OPERADOR), PROLONGADOR 
AJUSTÁVEL E MANOPLA DE ACIONAMENTO PARA PAINEL, VISOR TRANSPARENTE PARA 
IDENTIFICAÇÃO DOS CONTATOS; FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ, TENSÃO NOMINAL DE 
ISOLAMENTO: 1000 Vca (MÍNIMO), CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE OPERAÇÃO: 1000 A, 
ATENDER NORMAS IEC 60947-3.
Valor Unitário: R$ 2.480,60 –  Marca/Modelo: Weg/RIW 1.250A
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 22/10/2014  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

085/2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo n.º 4.251/2.014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 120/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Cruzetas 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 - EPP
Lote 01 – Ítens nº 01 ao 02:
Ítem 01 – 20 Peça – CRUZETA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, 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$ 244,70 - Marca/Modelo: HDS   
Ítem 02 – 20 Peça – CRUZETA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, 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$ 357,80 - Marca/Modelo: HDS  
Lote 02 – Ítens nº 03 ao 04:
Ítem 03 – 20 Peça – CRUZETA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, 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$ 729,00 - Marca/Modelo: HDS   
Ítem 04 – 20 Peça – CRUZETA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, 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$ 801,00 - Marca/Modelo: HDS  
Lote 05 – Ítem nº 07: 
Ítem 07 – 06 Peça – CRUZETA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, 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$ 1.633,33 - Marca/Modelo: HDS  
Lote 06 – Ítem nº 08: 
Ítem 08 – 06 Peça – CRUZETA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, 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$ 2.599,00 - Marca/Modelo: HDS  
Lote 07 – Ítens nº 09 ao 16: 
Ítem 09 – 30 Peça – CRUZETA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, conforme NBR 7675, com 
bolsas junta elástica, diâmetro nominal DN: 100 mm x 50 mm. Diâmetro de 100 mm com bolsa para tubo FºFº 
dúctil/PVC DEFOFO e diâmetro de 50 mm com bolsa para tubo PVC PBA. (4”x2”).
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$ 170,00 - Marca/Modelo: HDS  
Ítem 10 – 30 Peça – CRUZETA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, conforme NBR 7675, com 
bolsas junta elástica, diâmetro nominal DN: 150 mm x 50 mm. Diâmetro de 150 mm com bolsa para tubo FºFº 
dúctil/PVC DEFOFO e diâmetro de 50 mm com bolsa para tubo PVC PBA. (6”x2”).
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$ 270,00 - Marca/Modelo: HDS  
Ítem 11 – 20 Peça – CRUZETA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, conforme NBR 7675, com 
bolsas junta elástica, diâmetro nominal DN: 150 mm x 100 mm. Diâmetro de 150 mm com bolsa para tubo 
FºFº dúctil/PVC DEFOFO e diâmetro de 100 mm com bolsa para tubo PVC PBA. (6”x 4”).
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$ 260,00 - Marca/Modelo: HDS  
Ítem 12 – 20 Peça – CRUZETA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, conforme NBR 7675, com 
bolsas junta elástica, diâmetro nominal DN: 150 mm x 100 mm, para tubo FºFº dúctil e PVC DEFOFO. (6” 
x 4”).
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$ 260,00 - Marca/Modelo: HDS   
Ítem 13 – 10 Peça – CRUZETA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, conforme NBR 7675, com 
bolsas junta elástica, diâmetro nominal DN: 200 mm x 50 mm. Diâmetro de 200 mm com bolsa para tubo FºFº 
dúctil/PVC DEFOFO e diâmetro de 50 mm com bolsa para tubo PVC PBA. (8”x2”).
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$ 390,00 - Marca/Modelo: HDS  
Ítem 14 – 10 Peça – CRUZETA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, conforme NBR 7675, com 
bolsas junta elástica, diâmetro nominal DN: 200 mm x 100 mm. Diâmetro de 200 mm com bolsa para tubo 
FºFº dúctil/PVC DEFOFO e diâmetro de 100 mm com bolsa para tubo PVC PBA. (8”x 4”).
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$ 340,00 - Marca/Modelo: HDS  
Ítem 15 – 10 Peça – CRUZETA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, conforme NBR 7675, com 
bolsas junta elástica, diâmetro nominal DN: 200 mm x 100 mm, para tubo FºFº dúctil e PVC DEFOFO. (8” 
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x 4”).
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$ 340,00 - Marca/Modelo: HDS  
Ítem 16 – 10 Peça – CRUZETA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, conforme NBR 7675, 
com bolsas junta elástica, diâmetro nominal DN: 200 mm x 150 mm, para tubo FºFº dúctil e PVC DEFOFO. 
(8” 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$ 380,00 - Marca/Modelo: HDS
Lote 08 – Ítens nº 17 ao 20: 
Ítem 17 – 10 Peça – CRUZETA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, conforme NBR 7675, com 
bolsas junta elástica, diâmetro nominal DN: 250 mm x 100 mm. Diâmetro de 200 mm com bolsa para tubo 
FºFº dúctil/PVC DEFOFO e diâmetro de 100 mm com bolsa para tubo PVC PBA. (10”x 4”).
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$ 603,70 - Marca/Modelo: HDS  
Ítem 18 – 10 Peça – CRUZETA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, conforme NBR 7675, 
com bolsas junta elástica, diâmetro nominal DN: 250 mm x 100 mm, para tubo FºFº dúctil e PVC DEFOFO. 
(10” x 4”).
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$ 603,70 - Marca/Modelo: HDS  
Ítem 19 – 10 Peça – CRUZETA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, conforme NBR 7675, 
com bolsas junta elástica, diâmetro nominal DN: 250 mm x 150 mm, para tubo FºFº dúctil e PVC DEFOFO. 
(10” 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$ 530,40 - Marca/Modelo: HDS  
Ítem 20 – 10 Peça – CRUZETA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, conforme NBR 7675, 
com bolsas junta elástica, diâmetro nominal DN: 250 mm x 200 mm, para tubo FºFº dúctil e PVC DEFOFO. 
(10” 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$ 567,90 - Marca/Modelo: HDS  
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 27/10/2014  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

093/2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 3.781/2.014 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 135/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Baterias para viaturas leves e pesadas, máquinas e 
equipamentos, desta autarquia, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.     
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Prodel Baterias e Auto Elétrica Ltda - ME
Ítens 01 ao 05: 
Ítem  01 – 16 Unid - Bateria de 150 A/h, pólo direito, tensão
12 v.   
Valor Unitário: R$ 402,00 – Marca/Modelo: Cral CL150HD
Ítem  02 – 75 Unid - Bateria de 100 A/h, pólo esquerdo, tensão
12 v.
Valor Unitário: R$ 280,00 – Marca/Modelo: Prodel P100E
Ítem  03 – 02 Unid - Bateria de 60 A/h, pólo esquerdo, tensão
12 v.
Valor Unitário: R$ 169,00 – Marca/Modelo: Prodel PF60E
Ítem  04 – 37 Unid - Bateria de 45 A/h, pólo direito, tensão
12 v.
Valor Unitário: R$ 131,00 – Marca/Modelo: Prodel P45D
Ítem  05 – 39 Unid - Bateria de 60 A/h, pólo direito, tensão

12 v.
Valor Unitário: R$ 169,00 – Marca/Modelo: Prodel PF60D
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 03/11/2014  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVISOS DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – DAE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 6.185/2014 - DAE
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações, notificamos os 
interessados que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru formalizará a contratação da empresa Bauko 
Máquinas S/A, para fornecer peças e realizar serviços de substituir o Motor e a Caçamba, e Embuchamento 
dos olhais na Máquina Komatsu PC 200 – 6b, ano 2004, desta Autarquia.
Valor Total: R$ 92.620,10 (Noventa e dois mil, seiscentos e vinte reais e dez centavos).
Base legal: Art. 25, I da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações. 

Processo Administrativo nº 4.828/2014 - DAE
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações, notificamos os 
interessados que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru formalizará a contratação da empresa Banco 
do Brasil S/A, para Prestação de Serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas do DAE e 
respectiva prestação de contas, por meio eletrônico ou mediante a entrega física dos documentos, dos valores 
arrecadados, com extensão da prestação dos serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas 
a todos pontos de atendimento do BANCO, inclusive por intermédio de terceiros contratados.
Valor Total Estimado Anual: R$ 270.718,76 (Duzentos e setenta mil, setecentos e dezoito reais e setenta e seis 
centavos).
Base legal: Art. 25, I da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – DAE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 6.471/2014 - DAE
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações, notificamos os 
interessados que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru formalizará a contratação da empresa Simão 
Veículos  Ltda., para revisão obrigatória de 10.000 Km, com fornecimento de produtos, na Viatura 216, 
Caminhão Modelo Ford Cargo modelo 1719, ano/modelo: 2.013/2.014, desta autarquia.
Valor Total: R$ 735,77 (Setecentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos).
Base legal: Art. 24, XVII da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Antonio Mondelli Júnior
Presidente

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru
Pça João Paulo II, s/n.º - Terminal Rodoviário

http://www.emdurb.com.br
Pabx : ( 14 ) 3233 9000

administracao@emdurb.com.br   presidencia@emdurb.com.br
sistemaviario@emdurb.com.br   limpezapublica@emdurb.com.br

PROCESSO SELETIVO Nº 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
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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

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 
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



46 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 08 DE NOVEMBRO DE 2.014

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

COMUNICADO
A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru /SP COMUNICA, em face a Lei nº. 
4.566/00, que os recursos administrativos abaixo discriminados, serão apreciados em Reunião dia 17 de novembro de 
2014 (segunda-feira), a partir das 17:30 horas, na ordem relacionada, no TERMINAL RODOVIÁRIO, Praça João Paulo 
II, s/n°, a saber:

01-25135/14 05-25139//14 09-25143/14
02-25136/14 06-25140/14 10-25144/14
03-25137/14 07-25141/14 11-25145/14
04-25138/14 08-25142/14 12-25146/14

13-25147/14 17-25151/14
14-25148/14 18-25152/14
15-25149/14 19-25153/14
16-25150/14 20-25154/14

Bauru, 08 de novembro de 2014.
Presidente da  JARI

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO N.º 006/2014
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, Estado de São Paulo, torna público 
que realizará, na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, a abertura de inscrições ao PROCESSO SELETIVO 
DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS para o preenchimento de vagas das funções abaixo especificadas providas 
pelo Regime Celetista. O Processo Seletivo será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento 
elaborado de conformidade com os ditames da Legislações Federal e Municipal vigentes e pertinentes.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1   - A organização, aplicação e correção do Processo Seletivo serão de responsabilidade da CONSESP – 
Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda.
1.1.1- As provas serão aplicadas na cidade de Bauru – SP.
1.2 Nomenclatura - Carga Horária - Vagas - Referência - Salário - Taxa Inscrição – Exigências
1.2.1  NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO

Nomen-
clatura

C/H 
sema-

nal
Vagas Ref. Salário (R$)

Taxa 
de Insc. 

(R$)

Exigências complementares
no ato da contratação

Advogado 40 01 R23A
3.735,46 + vale 
alimentação de 

R$ 285,00
60,00 Curso Superior em Direito e 

Registro na OAB

Analista de 
Corregedoria 40 01 R23A

3.735,46 + vale 
alimentação de 

R$ 285,00
60,00 Curso Superior em Direito e 

Registro na OAB

Psicólogo (a) 30 01 R22A
3.425,23 + vale 
alimentação de 

R$ 285,00
60,00 Curso Superior em Psicologia 

e Registro no CRP

Engenheiro 
Civil 30 01 R23A

3.735,46 + vale 
alimentação de 

R$ 285,00
60,00 Curso Superior em Engenharia 

Civil, com registro no CREA

1.3  - As atribuições são as constantes do anexo I do presente Edital.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br no período de 27 de 
outubro a 16 de novembro de 2014, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma:
a) Acesse o site www.consesp.com.br, clique em inscrições abertas sobre a cidade que deseja se inscrever.
b) Em seguida clique em INSCREVA-SE JÁ, digite o número de seu CPF e clique em continuar.
c) Escolha a função, preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO.
d) Na próxima página confira seus dados e leia a Declaração e Termo de Aceitação e, em seguida, clique em CONCORDO 
E EFETIVAR INSCRIÇÃO.
e) Na sequência imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha o valor correspondente em qualquer banco. Não 
serão aceitos recolhimentos em caixas eletrônicos, postos bancários, transferências e por agendamento.
f) O recolhimento do boleto deverá ser feito até o primeiro dia útil após a data do encerramento das inscrições, 
entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e respeitando-se, para tanto, o horário 
da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de a inscrição não ser processada e recebida.
g) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Pessoa com Deficiência deverão encaminhar via sedex o respectivo 
LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como o pedido de condição especial para a prova, caso necessite, até o último 
dia de inscrição na via original ou cópia reprográfica autenticada, para CONSESP, situada na Rua Maceió, 68 – Bairro 
Metrópole - CEP 17900-000 – Dracena – SP.
h) A CONSESP não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento de ficha de inscrição, sendo a mesma de 
inteira e total responsabilidade do candidato.
2.1.1 - A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação.
2.1.2 - No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária.
2.1.3 - Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.consesp.com.br se os dados da inscrição 
efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o candidato deverá 
entrar em contato com a CONSESP, pelo telefone (11) 2359-8856, para verificar o ocorrido.
2.1.4 - Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) basta digitar o seu CPF no menu CONSULTE, em 
seguida, selecione o Processo correspondente à inscrição desejada, após isso clique em imprimir comprovante de inscrição.
2.1.5 - A CONSESP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de 
dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará na não efetivação da mesma.
2.1.6 - A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela 
própria administração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo.
2.1.7 - Os candidatos poderão inscrever-se para até duas funções, desde que haja compatibilidade de horário de 
provas, conforme dispõe o presente Edital, devendo, para tanto, proceder duas inscrições.
2.1.8 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de funções, seja qual for o motivo alegado.

2.2 - Da Isenção da Taxa de Inscrição:
2.2.1- Em conformidade com as Leis Municipais n° 4385 de 15 de abril de 1999 e nº 5340 de 16 de março de 2006, 
ficarão isentas do pagamento da taxa de inscrição as pessoas doadoras de sangue no mesmo ano, em hospitais públicos e 
privados do município de Bauru - SP.
2.2.2- O benefício de que trata o item anterior, será estendido a todas as pessoas que comprovarem através de 
documentação doação de sangue no mesmo ano, expedida por hospitais Públicos e privados do município de Bauru – SP.
2.2.3- O candidato que preencher as condições estabelecidas nas Leis Municipais n° 4385 de 15 de abril de 1999 e 
nº 5340 de 16 de março de 2006, deverá solicitar a isenção de pagamento de taxa de inscrição, obedecendo aos seguintes 
procedimentos:
a) acessar o  site www.consesp.com.br no período de 27 a 29 de outubro de 2014.
b) preencher total e corretamente a ficha de inscrição.
c) entregar no Setor de atendimento da EMDURB na Praça João Paulo II, s/nº - Térreo - Terminal Rodoviário – 
Bauru – SP, no horário das 08h00 às 16h00, indicando no envelope: Processo Seletivo para Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB - isenção do valor da taxa inscrição, a solicitação de isenção 
de pagamento de taxa de inscrição mediante requerimento de candidato, devidamente identificado, fundamentado e, 
contendo além do documento citado no item 2.2.2, o Boleto Bancário (não pago) decorrente da inscrição no concurso. 
Não serão consideradas as cópias de documentos encaminhados por outro meio.
2.2.4- O candidato deverá, no dia 04 de novembro de 2014 após 10h00, acessar o site www.consesp.com.br, para 
verificar o resultado da solicitação pleiteada. 
2.2.5- O candidato que tiver a solicitação indeferida deverá acessar novamente o site www.consesp.com.br, digitar 
seu CPF e proceder à efetivação da inscrição, imprimindo e pagando o boleto bancário, com valor da taxa de inscrição 
plena, até o último dia de inscrição, conforme item 2.1 do presente Edital. 
2.2.6- O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do valor do 
pagamento da taxa de inscrição, deverá fazê-lo através do site www.consesp.com.br, nos dias 05 a 11 de novembro de 
2014.
2.2.7- A partir das 10h00 do dia 14 de novembro de 2014, estará disponível no site www.consesp.com.br o resultado 
do recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do valor de pagamento da taxa de inscrição.
2.2.8- O candidato que não efetivar a inscrição mediante o recolhimento do respectivo valor da taxa plena, terá o 
pedido de inscrição invalidado. 
2.2.9- O candidato que tiver sua solicitação de isenção indeferida, caso queira participar do concurso, deverá 
inscrever-se normalmente e efetuar o pagamento integral da taxa de inscrição. 
2.3   - São condições para a inscrição:
2.3.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal.
2.3.2 - Ter até a data da contratação, idade mínima de 18 anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no gozo dos 
direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar.
2.3.3 - Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos 
exigidos para a função, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga.
2.3.4 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 
transitada em julgado em qualquer esfera governamental, nos últimos 5 (cinco) anos.
2.4   - Se aprovado e convocado, o candidato, por ocasião da contratação, deverá apresentar, além dos documentos 
constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas eleições ou procedido 
à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, CPF, Prova de Escolaridade e Habilitação Legal, duas 
fotos 3X4, declaração de não ocupar função pública e remunerada, exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de 
antecedentes criminais e demais necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1  - Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição para as funções em Processo Seletivo, cujas 
atribuições sejam compatíveis com sua deficiência, conforme artigo 37 da Constituição Federal e Lei Nº 7.853/89.
3.2  - Em obediência ao disposto no art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89, 
ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada função, individualmente, das que 
vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Processo.
3.2.1- Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará 
formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da vaga ficará 
condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas para a 
função.
3.3  - Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do 
Decreto Federal Nº 3.298/99.
3.4  - As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, 
particularmente, em seu art. 40, 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 das 
provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 
3.5  - Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal Nº 3.298/99, deverão ser requeridos por 
escrito, durante o período das inscrições. O candidato deverá encaminhar via sedex para a CONSESP, situada na Rua 
Maceió, 68 - Bairro Metrópole - CEP 17900-000 - Dracena - SP, postando até o último dia de inscrição:
a) Requerimento solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do município/certame 
para o qual se inscreveu;
b) Laudo Médico (original ou cópia reprográfica autenticada) atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável 
causa da deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação à prova;
c) Solicitação de prova especial, se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de qualquer 
providência).
3.6  - Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos que não 
encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. O candidato com deficiência 
que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua 
situação.
3.7  - Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser 
transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e 
punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com 
tamanho e letra correspondente a corpo 24.
3.8  - A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo a primeira, a pontuação 
de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes últimos.
3.9  - Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão 
preenchidas pelos demais candidatos aprovados, com estrita observância da ordem classificatória.  
3.10 - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão considerados 
como pessoas com deficiência e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os motivos alegados.
3.11 - Ao ser convocado para investidura na função pública, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial 
ou credenciado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, que terá decisão 
terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício 
da função. Será eliminado da lista de pessoa com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição 
não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral.
3.12 - Após o ingresso do candidato com deficiência, este não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
readaptação da função e de aposentadoria por invalidez.
4.   DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS
4.1 - O Processo Seletivo será de provas com valoração de títulos.
4.2 - A duração da prova objetiva será de 3h (três horas), já incluído o tempo para o preenchimento da folha de 
respostas.
4.3 - O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de 
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caneta azul ou preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL COM FOTO: 
- Cédula de Identidade - RG;
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Certificado Militar;
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);
- Passaporte.
4.4 - As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, por meio de questões de múltipla 
escolha, na forma estabelecida no presente Edital.
4.5 - Os candidatos aos cargos Advogado e Analista de Corregedoria realizarão também uma prova discursiva, 
a qual consistirá na elaboração de uma Peça Jurídica a ser proposta com base no Conteúdo Programático constante do 
presente Edital.
4.6 -   Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do processo seletivo: qualquer espécie de 
consultas bibliográficas, comunicação com outros candidatos, ou utilização de livros, manuais ou anotações, máquina 
calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, mp3, notebook, palmtop, 
tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos 
escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares. 
4.6.1- Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirado a bateria), serão guardados em sacos 
plásticos fornecidos pela CONSESP, lacrados e colocados embaixo da cadeira onde o candidato irá sentar-se. Pertences 
que não puderem ser alocados nos sacos plásticos deverão ser colocados no chão sob a guarda do candidato. Todos os 
pertences serão de inteira responsabilidade do candidato. O candidato que for flagrado na sala de provas portando qualquer 
dos pertences acima será excluído do processo seletivo.
4.6.2 Recomenda- se aos candidatos não levarem para o local de provas aparelhos celular, contudo, se levarem, 
estes deverão ser desligados, preferencialmente com baterias retiradas e acondicionados em invólucro fornecidos pela 
Consesp. O candidato que for surpreendido portando celular fora da embalagem lacrada fornecida pela Consesp, mesmo 
que desligado, (off-line) ou dentro dela, porém ligado, (on-line) serão excluídos do Processo Seletivo e convidados a 
entregarem sua respectiva prova, podendo inclusive responderem criminalmente por tentativa de fraude em concursos.
4.7 -   Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 
ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado pela Coordenação 
do Processo.
4.8 -   O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora do horário previsto para 
o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de questões e respectiva 
folha de respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido respondidas 
a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada.
4.9 - Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o verso das 
folhas de respostas e, na sala da coordenação, assinar o lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o fiscal 
e coordenador, sendo liberados quando todos as tiverem concluído.

5.   DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES ADVOGADO e ANALISTA DE 
CORREGEDORIA

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos 
Básicos de Informática Peça Jurídica

20 10 10 SIM

PSICÓLOGO(A) e ENGENHEIRO CIVIL

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos  Básicos de Informática
20 10 10

5.1   - A classificação final obedecerá a ordem decrescente de notas ou média.
6.  DAS MATÉRIAS
6.1   - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo II do 
presente Edital.
7.   DOS TÍTULOS
7.1   - Serão considerados os seguintes Títulos:

ESPECIFICAÇÃO DOS 
TÍTULOS VALOR

Doutorado 10 (dez) pontos - máximo um título
Mestrado 07 (sete) pontos - máximo um título
Pós-Graduação latu sensu 03 (três) pontos - máximo um título

7.1.1- O candidato que se inscrever para mais de uma função deverá entregar os títulos em envelopes separados, não 
sendo considerados, em hipótese alguma, os títulos apresentados para função diferente daquele descrito no envelope.
7.2   - Serão pontuados como títulos, Certificado/Declaração em papel timbrado da instituição, contendo assinatura e 
identificação do responsável e a respectiva carga horária, que ateste sobre a conclusão total do curso e aprovação e entrega 
do TCC – Trabalho de Conclusão de Curso.
7.3   - A soma total dos títulos não poderá ultrapassar “20 (vinte) pontos”.
7.4   - Sobre a nota obtida pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos títulos, para a classificação final.
7.5   - Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”.
7.6   - Os candidatos deverão apresentar na data das provas, até 30 (trinta minutos) após o encerramento 
das mesmas, em salas especialmente designadas, CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA DE EVENTUAIS 
TÍTULOS que possuam, conforme o item 7.1 do presente Edital. Não serão considerados os títulos apresentados, por 
qualquer forma, fora do dia e horário acima determinados e estes deverão ser apresentados e entregues em envelope 
identificado com nome, função e número de inscrição do candidato, conforme o modelo abaixo, que após conferência, 
será fechado, emitindo-se comprovante de recebimento. 

 

7.7   - Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. As cópias reprográficas deverão ser 
autenticadas em cartório.
7.8   - Não haverá segunda chamada para a entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do 
candidato que não os apresentar no dia e horário determinados.
7.9   - Em que pese os títulos serem apresentados na data das provas, os pontos somente serão contados se o 
candidato obtiver a nota mínima para aprovação na prova objetiva.
7.10 - Os títulos entregues serão inutilizados após decorrido o prazo de 365 dias corridos, contado da data da 
divulgação oficial do resultado final do Processo Seletivo.
7.11 - Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como pré-requisito. Quando 
o título apresentado se constituir em um dos pré-requisitos, a graduação deverá ser apresentada, sob pena de ser considerado 

pré-requisito e não título.
8.   DAS NORMAS
8.1  - LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas nos dias e horários descritos abaixo, em 
locais a serem divulgados por meio de Edital próprio que será afixado no local de costume da Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, por meio de jornal com circulação no município e do site www.
consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias. 

13 DE DEZEMBRO DE 2014
Analista de Corregedoria
Prova Objetiva às 9h00
Prova Discursiva (Peça Jurídica) às 14h30

14 DE DEZEMBRO DE 2014
Advogado
Prova Objetiva às 9h00
Prova Discursiva (Peça Jurídica) às 14h30
Psicólogo
Prova Objetiva às 9h00
Engenheiro Civil 
Prova Objetiva às 9h00

8.1.1-  Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a CONSESP e a 
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB poderão alterar horários das provas ou 
até mesmo dividir a aplicação das provas em mais de uma data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as 
publicações oficiais e por meio do site www.consesp.com.br 
8.2   - Será disponibilizado no site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, o cartão de 
convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim, apenas informativo.
8.3   - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro 
candidato, nem a utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares. Reserva-se ao Coordenador 
do Processo Seletivo designado pela CONSESP e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e eliminar do restante das 
provas o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras e restabelecer 
critérios outros para resguardar a execução individual e correta da provas.
8.4   - Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um 
acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança.
8.5   - Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Os candidatos 
deverão comparecer 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das provas, pois, no referido horário, os portões 
serão fechados, não sendo permitida a entrada de candidatos retardatários. 
8.6  - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Processo Seletivo, os quais serão afixados também nos quadros de aviso da Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, devendo, ainda, manter atualizado seu endereço.
9.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

9.1   - Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência 
os seguintes:
 a) idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, dando-se 
preferência ao de idade mais elevada.
 b) maior idade.
9.1.1- Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará 
por meio de sorteio.
9.1.2- O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu número 
de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da Loteria Federal, 
do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, conforme os seguintes critérios:
a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será a crescente;
b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.
10.  DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
10.1 - A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e 
classificatório.
10.2 - A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:
ONDE:
NPO  =  Nota da prova objetiva
TQP  =  Total de questões da prova
NAP  =  Número de acertos na prova

10.3 - Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos.
10.4 - O candidato que não auferir, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do 
Processo Seletivo.
11.  DA AVALIAÇÃO E FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA DISSERTATIVA - PEÇA JURÍDICA
11.1 - A prova dissertativa (peça jurídica) será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter 
eliminatório e classificatório.
11.2 - Para os cargos de Advogado e Analista de Corregedoria, a prova dissertativa consistirá no desenvolvimento 
de uma peça jurídica proposta pela CONSESP, extraída do Conteúdo Programático de Conhecimentos Específicos 
constante no presente Edital e terá duração de 2h (duas horas).
11.3 - Não há número pré fixado de linhas para seu desenvolvimento.
11.4 - Os candidatos poderão fazer uso de Códigos e Leis “secas” não-comentadas e sem anotações.
11.5 - A avaliação da peça jurídica obedecerá aos seguintes critérios:
a) Correto endereçamento – 5,00 (cinco) pontos;
b) Adequado polo ativo e passivo – 5,00 (cinco) pontos;
c) Medida processual adequada – 20,00 (vinte) pontos;
d) Fundamentação Jurídica – 20,00 (vinte) pontos;
e) Exposição Regular – 20,00 (vinte) pontos;
f) Terminologia Jurídica – 10,00 (dez) pontos;
g) Gramática – 5,00 (cinco) pontos;
h) Concordância – 5,00 (cinco) pontos;
i) Conclusão Lógica – 10,00 (dez) pontos;
11.6 - Somente serão corrigidas as dissertativas dos candidatos aprovados na prova objetiva.
11.7 - Será considerado aprovado na prova dissertativa - Peça Jurídica o candidato que obtiver nota igual ou superior 
a 50 (cinquenta) pontos.
12.  DO RESULTADO FINAL
12.1 - Para os candidatos cujas funções o Edital prevê exclusivamente prova objetiva, o resultado final será a nota 
obtida com o número de pontos auferidos na prova, acrescido da soma dos títulos, se houver.
12.2 - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê prova objetiva e dissertativa na forma de produção de peça 
jurídica, a nota final será a média aritmética obtida entre elas, acrescido da soma dos títulos, se houver.
13.  DOS RECURSOS
13.1 - Para recorrer o candidato deverá:
- acessar o site www.consesp.com.br  
- em seguida clicar em CONCURSOS, RECURSOS, SOLICITAR e preencher os campos solicitados.
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13.1.1- Todos os recursos deverão ser interpostos até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia posterior a data de divulgação, 
excluindo-se o dia da divulgação para efeito da contagem do prazo:
a) da homologação das inscrições;
b) dos gabaritos; (divulgação no site)
c) do resultado do processo seletivo em todas as suas fases.
13.1.2- Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal ou via fax. 
13.2- Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo caso, será publicado um novo gabarito, 
com as modificações necessárias, que permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias. Caberá à CONSESP – Concursos, 
Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. decidir sobre a anulação de questões julgadas irregulares. 
13.2.1- Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro 
motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os 
candidatos que não os obtiveram, independente de recurso.
13.3 - Os recursos deverão estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso de constatação de 
questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.
13.4 - Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A 
Comissão constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso adicional pelo 
mesmo motivo.
14.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1  - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do 
Processo Seletivo, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente.
14.2  - A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que 
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, 
sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal.
14.3  - A CONSESP, bem como o órgão realizador do presente certame não se responsabilizam por quaisquer cursos, 
textos, apostilas e outras publicações referentes ao processo seletivo.
14.4  - Considerando que convivemos com dupla ortografia pelo prazo de vigência da transição, serão aceitas como 
corretas as duas normas ortográficas. 
14.5  - O gabarito oficial e a prova objetiva (teste de múltipla escolha) serão disponibilizados no site www.consesp.
com.br, entre as 13h e as 18h da segunda-feira subsequente à data da aplicação da prova e permanecerão no site pelo prazo 
de 2 (dois) dias.
14.6  - A folha de respostas do candidato será disponibilizada juntamente com o resultado final no site www.consesp.
com.br 
14.7  - Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Processo Seletivo, as folhas de 
respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos.
14.8  - O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, após 
o resultado final.
14.9  - A validade do presente Processo Seletivo será de 24 (vinte quatro) meses, contado da homologação final dos 
resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração.
14.10- A convocação para a admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, 
não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar do número de vagas disponibilizadas no presente edital, os 
aprovados e classificados além desse número poderão ser convocados para vagas pré-existentes na data deste edital, as que 
vagarem e as que eventualmente forem criadas dentro do prazo de validade do presente processo.
14.11- Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado por 
médicos especialmente designados pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB e 
apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos.
14.12- Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 
04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses de acumulação 
remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior.
14.13- Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da CONSESP 
– Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda., a relação de parentesco disciplinada nos artigos 1.591 a 
1.595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua inscrição indeferida, e se verificado 
posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas administrativas e 
judiciais cabíveis.
14.14- Não obstante as penalidades cabíveis, a CONSESP poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova do 
candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou irregularidades na prova.
14.15- Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital serão resolvidos em comum pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – 
EMDURB por meio de Comissão Fiscalizadora especialmente constituída pela Portaria nº 325/2014 de 30/07/2014 e 
CONSESP – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda.
14.16- A Homologação do Processo Seletivo poderá ser efetuada por função, individualmente, ou pelo conjunto de 
funções constantes do presente Edital, a critério da Administração.
14.17- A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas 
provas, eliminarão o candidato do Processo Seletivo.
14.18- Os salários constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Bauru – SP, 04 de outubro de 2014.

Antonio Mondelli Junior
Presidente

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES

ADVOGADO
- Estudar a matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, 
para adequar os fatos à legislação aplicável.
- Complementar ou apurar as informações levantadas, inquirindo o cliente, as testemunhas e outras pessoas, 
tomando outras medidas, para obter os elementos necessários à defesa ou acusação.
- Preparar a defesa ou acusação, arrolando e correlacionando os fatos e aplicando o procedimento adequado, 
para apresentá-la em juízo.
- Acompanhar o processo em todas as suas fases, requerendo seu andamento por meio de petições específicas, 
para garantir seu trâmite legal até a decisão final do litígio.
- Representar a parte de que é mandatário em juízo, comparecendo às audiências e tomando sua defesa, para 
pleitear uma decisão favorável.
- Redigir e elaborar documentos jurídicos sobre questões de natureza administrativa, fiscal, civil,
- comercial, trabalhista, penal ou outras, aplicando a legislação, forma e terminologia adequadas ao assunto em 
questão, para utilizá-los na defesa de seus clientes.
- Orientar os clientes com relação aos seus direitos e obrigações legais.
- Orientar e acompanhar as atividades desenvolvidas por estagiários de direito, de forma individual ou grupal, 
emitindo pareceres sobre os relatórios e atuação dos estagiários.
- Orientar outros profissionais em assuntos de sua especialidade, correlacionados à área jurídica e pertinentes 
ao interessa da empresa.
- Participar de equipes multiprofissionais para estudo e acompanhamento de projetos de interesse da empresa.
- Planejar e desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos, sobre sua especialização.
- Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, 
bem como dos locais. 
- Emitir pareceres em processos administrativos e licitações nos moldes exigidos na legislação vigente. 

- Desempenhar outras atividades correlatas e afins.
ANALISTA DE CORREGEDORIA
- Realizar sindicâncias e processos administrativos determinados pela Presidência da Empresa.
- Requerer diligências, solicitar pareceres, laudos, informações e demais medidas que se fizerem necessárias 
para o desenvolvimento e conclusão dos trabalhos.
- Investigar fatos em face de ações ou omissões administrativas que sejam levadas ao seu conhecimento ou por 
determinação da Presidência da Empresa, oferecendo sugestões que forem necessárias e adequadas em favor do interesse 
público.
- Desenvolver outras atividades compatíveis com a sua destinação, institucional, por determinação da 
Presidência da Empresa.

PSICÓLOGO(A)
- Participar do recrutamento e seleção de pessoal, utilizando métodos e técnicas de avaliação (entrevistas, 
testes, provas situacionais, dinâmicas de grupo, etc);
- Promover e ou participar de programas de treinamento e desenvolvimento de desempenho e outros;
- Assessorar na formação e na implantação da política de recursos humanos da empresa;
- Participar do processo de desligamento de funcionários;
- Elaborar diagnósticos psicossociais;
- Encaminhar e orientar os empregados e a empresa quanto o atendimento adequado, no âmbito da saúde 
mental, nos níveis de prevenção, tratamento e reabilitação;
- Participar do processo de integração dos funcionários;
- Participar de programas e ou atividades na área de segurança do trabalho.
- Participar, acompanhar e auxiliar nos processos de avaliação de pessoal e planos de carreira;
- Desenvolver ações destinadas as relações de trabalhado no sentido de aumentar a produtividade, promover 
a realização pessoal dos funcionários, intervir na formação  de conflitos e estimular a criatividade na busca de melhor 
qualidade de vida no trabalho.

ENGENHEIRO CIVIL
- Participar do planejamento e execução de obras e serviços de interesse da Empresa.
- Orientar e participar de estudos sobre normas técnicas e demais legislações pertinentes a sua área de atuação.
- Participar da administração e coordenação dos serviços das diversas áreas, executando tarefas com o objetivo 
de racionalizar, reduzir custos e melhorar a eficiência dos serviços.
- Participar de estudos e projetos relativos a sua área de atuação.
- Receber e analisar processos encaminhados ao seu setor, visando analisar a viabilidade dos pedidos.
- Aprovar projetos que dêem entrada na Empresa, e que sejam da sua área de atuação.
- Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica de projetos ou obras de sua responsabilidade.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

(verificar composição das provas no presente edital)

NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO

Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – 
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações 
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos 
genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais 
seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos 
– Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo 
dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes 
da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de 
Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA 
CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: Descrição – 
Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras 
de linguagem – Vícios de Linguagem.
Conhecimentos Básicos de Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux); Conhecimentos de 
Teclado; Conhecimentos sobre: Word, Excel e Power Point; Internet; Uso do correio eletrônico (Outlook).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (em ordem alfabética)

ADVOGADO
Conhecimentos Específicos: Teoria Geral do Estado: Conceito de Estado; Sociedade; Elementos do Estado; 
Finalidade do Estado; Poder; Sufrágio; Democracia; Formas de Governos; Representação Política; Presidencialismo; 
Parlamentarismo; Estado Federal; Direito Constitucional: Constituição Federal de 1988; constitucionalismo; conceito, 
sentido e classificação das Constituições; Poder constituinte; eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais; controle 
de constitucionalidade de atos normativos; remédios constitucionais. Direito Civil: Livro I – das Pessoas; Livro II – Dos 
Bens; Livro III – Dos Fatos Jurídicos; Parte Especial (Livro I – Do Direito das Obrigações); Parte Especial (Livro II – Do 
Direito de Empresa); Parte Especial (Livro III – Do Direito das Coisas). Direito Penal: Parte Geral (art. 1º ao 120); Parte 
Especial (Título II – Dos Crimes contra o Patrimônio); Parte Especial (Título IV – Dos Crimes contra a Organização 
do Trabalho); Parte Especial (Título VIII – Dos Crimes contra a Incolumidade Pública; Parte Especial (Título IX – Dos 
Crimes contra a Paz Pública; Parte Especial (Título X – Dos Crimes contra a Fé Pública; Parte Especial (Título XI – Dos 
Crimes contra a Administração Pública). Processo Civil: Livro I – Processo de Conhecimento; Livro II – Processo de 
Execução; Livro III – Processo Cautelar; Livro IV – Procedimentos Especiais. Processo Penal: Livro I – Do Procedimento 
em Geral; Livro II – Dos Processos em Espécie; Livro III – Das Nulidades e dos Recursos em Geral; Livro IV – Da 
Execução; Livro V – Das Relações Jurisdicionais com Autoridade Estrangeira; Livro VI – Disposições Gerais. Direito 
Tributário – Código Tributário Nacional (Livros Primeiro e Segundo). Direito do Trabalho: Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT (direito material e processual do trabalho). Advocacia: Estatuto do Advogado e Código de Ética 
e Disciplina; Regulamento Geral da OAB. Direito Administrativo: Direito Administrativo e Administração Pública; 
Noções Gerais de Direito Administrativo; Princípios Administrativos Expressos e Reconhecidos; Poderes e Deveres da 
Administração Pública; Ato Administrativo; Contratos Administrativos; Licitação (Lei 8.666/93); Serviços Públicos; 
Concessão e Permissão de Serviços Públicos; Administração Direta e Indireta; Responsabilidade Civil do Estado; 
Servidores Públicos; Intervenção do Estado da Propriedade; Desapropriação; Atuação do Estado no Domínio Econômico; 
Controle da Administração Pública; Legislação Geral: Improbidade Administrativa, Ação Popular; Ação Civil Pública, 
Estatuto da Cidade; Mandado de Segurança, Habeas Data; Lei de Responsabilidade Fiscal; Interesses Difusos e Coletivos.

ANALISTA DE CORREGEDORIA
Conhecimentos Específicos: Constituição Federal; Lei 8.666/93: Licitação e contratos Administrativos; Crimes contra 
a Administração Pública: crimes funcionais (peculato, inserção de dados falsos em sistema de informações, modificação 
ou alteração não autorizada de sistema de informações, extravio, sonegação ou utilização de livro ou documento, emprego 
irregular de verbas ou rendas públicas, concussão e excesso de exação, corrupção passiva, facilitação de contrabando 
ou descaminho, prevaricação, prevaricação imprópria, condescendência criminosa, advocacia administrativa, violência 
arbitrária, abandono de função, exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, violação de sigilo funcional, 
violação de sigilo de proposta de concorrência, Direito Administrativo; Direito do Trabalho: Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT (direito material e processual do trabalho). Advocacia: Estatuto do Advogado e Código de Ética e 
Disciplina; Regulamento Geral da OAB.; Legislação Geral: Improbidade Administrativa, Mandado de Segurança; Ação 
Civil Pública; Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 3.570 de 02 de junho de 1993 (disponível no site www.emdurb.com.br).
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/14
Processo nº 6187/14 – Pregão Registro de Preços nº 035/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. ME.
Objeto: Eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, conforme quadro abaixo:

Item Descrição Un. Qtd
Est. Marca C.A. Valor 

Unitário
Valor 
Total

01

Botina GOT cano curto (padrão 
“PM”), confeccionada em couro 
“vaqueta” preta, cano almofadado, 
forrada com tecido antimicrobiano, 
sem biqueira, com fechamento de 
amarrar com 8 (oito) a 10 (dez) ilhoses 
para cadarço, palmilha de
construção montada no sistema 
strobel, com palmilha de limpeza em 
EVA 4 mm, solado de poliuretano  
bidensidade com injeção direta no 
cabedal, com salto. Com C.A.

pares 36 008

O Sapateiro 33767 R$ 36,50 R$ 
4.562,50

pares 37 010
pares 38 010
pares 39 020
pares 40 020
pares 41 020
pares 42 020
pares 43 008
pares 44 006

pares 45 003

06

Luvas de borracha para alta tensão 
500 Volts, acompanhadas de luvas de 
vaqueta para sobreposição com fivelas 
no dorso para ajuste, pulso 15 cm. 
Ambas com. C.A.

pares único 020 Orion/
Fujiwara

2178/
29417 R$ 194,56 R$ 

3.891,20

07 Luva de látex amarelo - Internamente 
aveludada e antiderrapante  com C.A.

pares M 300 Promat 31336 R$ 1,48 R$ 888,00
pares G 300

12
Mascara Descartável - Respirador 
para poeiras/névoas/fumos - PFF-2. 
Com C.A.

un. único 10.000 Prosafety 14103 R$ 0,79 R$ 
7.900,00

13

Óculos  de Sobreposição - Óculos 
acrílico de "Sobreposição", contra 
impacto com proteção nas laterais, 
"Panorâmico" com C. A.

un. único 030 Valeplast 30283 R$ 2,25 R$ 67,50

14

Óculos de segurança para soldador, 
armação tipo “Concha”, em 
poliestireno, com elástico de retenção 
e dispositivo de interligação, lentes na 
tonalidade número 6 (seis) e diâmetro 
50 mm. Com C.A.

un. único 005 Carbografite 3135 R$ 5,60 R$ 28,00

15 Protetor Facial acrílico  - com  25 
cm, com C.A. un. único 100 Plastcor 15019 R$ 11,40 R$ 

1.140,00

21

Protetor auricular tipo “Plug”, 
confeccionado em silicone medicinal, 
com cordão unindo os 2 (dois) 
plugues. Com C.A.

un. único 300 Utilplug 16048 R$ 0,59 R$ 177,00

22

LUVA DE PVC COR VERDE 
- Luva de segurança, 5 dedos, 
confeccionada em suporte textil 100% 
algodão e revestimento em PVC, 
espessura 1,6 mm, com punho liso e 
mão antideslizante, tamanho 24 cm de 
punho. Com C.A.

pares único 100 Plastmg 29940 R$ 5,20 R$ 520,00

23

LUVA PARA PRODUTOS 
QUIMICOS -  Com C.A. - Com 
dupla camada em látex natural e 
neoprene para uma maior resistência 
química.

pares único 200 Danny 5774 R$ 5,18 R$ 
1.036,00

24

ÓCULOS PARA PRODUTOS 
QUIMICOS – Com C.A., modelo 
ampla-visão, constituidos de armação 
confec.em uma única peça de pvc 
flexível, com ventilação direta 
composta de 146 orificios localizados 
na parte superior e lateral da armação.
Visor de policarbonato. Os óculos 
cobrem toda a região em torno dos 
olhos do usuário.

un. único 200 Kalypso 11285 R$ 5,40 R$ 
1.080,00

30 Óculos de segurança contra impacto 
“Fumê” com C.A. un. único 400 Valeplast 30286 R$ 1,75 R$ 700,00

34

Avental em PVC - Confeccionado em 
laminado de pvc 0,10 a 0,30 mm, com 
três tiras do mesmo material soldadas 
eletronicamente para ajuste com as 
seguintes dimensões: comprimento 
total de 1185 mm e largura de 660 
mm.

un. único 200 Maicol 10101 R$ 3,69 R$ 738,00

35

Luva Nitrílica - confeccionada com 
suporte textil 100% algodão, com 
banho nitrílico na palma, dorso e 
dedos e com elástico no punho. Com 
C.A.

pares G 
(9”) 5.000 Yeling 27648 R$ 4,15 R$ 

20.750,00

39
Máscara de solda com escurecimento 
automático de 9 a 13, com regulagem 
e garantia de 1 (um) ano. Com C.A.

un. único 002 V8 Brasil 29123 R$ 170,00 R$ 340,00

VALOR TOTAL R$ 43.818,20
Vigência: 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 29/10/14
Bauru, 08 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052/14
Processo nº 6287/14 – Pregão Registro de Preços nº 036/2014
Contratante: EMDURB – Compromissária: M.J. DE FREITAS INFORMÁTICA ME.
Objeto: Eventual aquisição de 10 (dez) unidades de toner compatível com impressora laser Jet HP3005 – Q7551 X, da 
marca Chinamate,
Valor Unitário: R$ 100,00 (cem reais), Valor total: R$ 1.000,00 (um mil reais).
Vigência: 12 (doze) meses.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Processo nº 6696/14 - Pregão Presencial nº 018/14
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que encerrada a etapa de lances e negociação, com as empresas 
FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA, ABX TELECOM LTDA, FONESAT TELEINFORMATICA LTDA EPP 
e COMPUTEL COMPUTADORES E TELECOMUNICAÇÕES SA, restou a seguinte classificação: em 1º lugar para a 
empresa FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA, com o valor mensal de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais); 
em 2º lugar para a empresa FONESAT TELEINFORMATICA LTDA EPP, com o valor mensal de R$ 2.700,00 (dois mil 
e setecentos reais); em 3º lugar para a empresa  ABX TELECOM LTDA, com o valor mensal de R$ 2.950,00 (dois mil 
noecentos e cinquenta reais) e em 4º lugar para a empresa  COMPUTEL COMPUTADORES E TELECOMUNICAÇÕES 
SA, com o valor mensal de R$ 3.455,20 (três mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), sendo que o 
valor  apresentado encontra-se abaixo da média orçada pela Administração. Dando prosseguimento foi aberto o envelope 
de nº 02 “Documentos de Habilitação”, da empresa classificada em primeiro lugar, sendo que após análise aos documentos 
apresentados pela licitante, estando estes de acordo com o Edital, a pregoeira resolveu habilitá-la e declará-la vencedora. 
Perguntado aos participantes da intenção para interposição de recursos quanto à classificação e habilitação previsto na Lei 
10.520/02, sendo a resposta negativa, a Pregoeira resolveu ADJUDICAR ao seu vencedor.
Objeto: Locação e instalação de 01 (uma) Central PABX Digital Temporal com processamento de 32 bits, com fornecimento 
de peças de reposição e manutenção, sem limites de chamados técnicos.
Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado no 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, a prestação do serviço.
Bauru, 08 de Novembro de 2014.
Comissão de Licitação.

EXTRATO 2º ADITIVO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 005/08
Processo nº 744/09 – Credenciamento nº 001/08
Permitente: EMDURB - Permissionária: EMPRESA AUTO ONIBUS MANOEL RODRIGUES S.A.
Objeto: PERMITENTE e a PERMISSIONÁRIA, conforme reunião realizada no dia 19/08/2014 com a presença de 
representantes de vossa empresa e da EMDURB, referente a alteração na forma de repasse das Tarifas de Embarque, 
ADITAM o termo de permissão supramencionado, alterando a parte final da cláusula 2.2 do Termo de Permissão, a qual 
passa a vigorar com a seguinte redação:
A PERMISSIONÁRIA obriga-se a efetuar a cobrança da Tarifa de Embarque, no momento da venda do bilhete de 
passagem para embarque no Terminal Rodoviário de Bauru, sendo estes valores fixados através de homologação do órgão 
concedente da linha, cujos valores e reajustes serão fixados através de portaria expedida por este órgão, devendo, estes 
valores serem repassados a PERMITENTE, da seguinte forma:
As Tarifas de Embarque recebidas entre os dias 01 (primeiro) e 15 (quinze) de cada mês, o repasse será efetuado 
impreterivelmente no dia 25 (vinte e cinco) do mesmo mês, as Tarifas de Embarque recebidas entre os dias 16 (dezesseis) e 
30/31 (trinta/trinta e um) de cada mês, serão repassados à EMDURB impreterivelmente no dia 10 (dez) do mês subsequente 
ao recebimento, sendo que tais valores deverão ser repassados através do pagamento do boleto que será emitido pela 
EMDURB.
A PERMISSIONÁRIA deverá facilitar a verificação e a conferência dos recebimentos da Tarifa de Embarque a 
PERMITENTE.
Considerando o regulamentado pelo Ato Normativo da EMDURB nº 013/2013 - Regimento do TERP, fica alterada 
também a redação da cláusula 6.5 do Termo de Permissão que passa a vigorar da seguinte forma:
Se a Permissionária efetuar o pagamento da Contraprestação Mensal, Quota de Manutenção, Conservação e Limpeza 
(QMCL), bem como as taxas, tarifas e demais encargos que recaiam sobre o espaço da permissão, fora do prazo previsto, 
ficará sujeita ao pagamento do aludido valor, acrescido de multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor principal, 
e juros de mora de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, até o dia do efetivo pagamento, sem prejuízo das demais 
cominações legais.”
As alterações retromencionadas entrarão em vigor a partir do dia 16 de outubro de 2014.
Fica pactuado entre as partes que as demais cláusulas, formas e condições não atingidas por este termo aditivo, permanecem 
em pleno vigor.
Assinatura: 03/10/14
Bauru, 08 de Novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA
Processo nº 5105/14 –  Pregão Presencial nº 029/14
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após abertura da sessão a Pregoeira decidiu julgar este 
procedimento DESERTO, pois não houve interessados.
Objeto: Eventual AQUISIÇÃO de chave, soquete, jogo de soquete, catraca, barra deslizante, extensão, alicate, martelo, 
caixa sanfonada, esmirilhadeira, paquímetro, macaco hidráulico, cavalete, jogo de ferramentas e pendente, que encontram-
se detalhadamente descritos e especificados no ANEXO I deste Edital.
Bauru, 08 de Novembro de 2014.
Comissão de Licitação.

ENGENHEIRO CIVIL
Desenho Técnico; Topografia; Probabilidade e Estatística; Resistência dos Materiais; Estática das Estruturas; Materiais de 
Construção Civil; Estrutura Metálica e de Madeira; Arquitetura e Urbanismo; Geologia; Transporte; Estradas; Hidrologia; 
Estruturas de Concreto Armado; Mecânica dos solos; Concreto Protendido; Fundações; Saneamento Básico; Pontes; 
Projeto e Construções de Edifícios; Hidrovias e Portos; Instalações Hidráulicas e Sanitárias; Instalações Elétricas; Auto 
Cad.
PSICÓLOGO(A)
BRAZELTON, T. Berry [et al]. 3 a 6 anos: Momentos Decisivos do Desenvolvimento Infantil. Porto Alegre: Artmed, 
2003.
CHEMAMA, Roland; VANDERMERSCH, Bernard. Dicionário de Psicanálise. São Leopoldo: Unisinos, 2007.
CORDIOLI, Aristides Volpato (org). Psicoterapias: Abordagens Atuais. Porto Alegre: Artmed, 1993.
CUNHA, Jurema Alcides e Colaboradores. Psicodiagnóstico – V. 5ª ed. revisada e ampliada. Porto Alegre: Artmed, 2000.
GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães; GRUBITS, Sonia (orgs.). Série Saúde Mental e Trabalho – Volume 1. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 2003.
______. Série Saúde Mental e Trabalho – Volume 2. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003.
______. Série Saúde Mental e Trabalho – Volume 3. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003.
HOLMES, David S. Psicologia dos Transtornos Mentais. Porto Alegre: Artmed.
KAMII, Constance; DEVRIES, Rheta. Piaget para a educação pré-escolar. Porto Alegre: Artmed, 1991.
KNOBEL, Elias. Psicologia e Humanização: Assistência aos pacientes graves. São Paulo: Atheneu, 2008.
PEIXOTO, Clarice Ehlers, CLAVAIROLLE, Françoise. Envelhecimento, Políticas Sociais e novas tecnologias. Rio de 
Janeiro: FGV, 2005.
RANGE, Bernard. Psicoterapia Comportamental e Cognitiva de Transtornos Psiquiátricos. Editorial Psy, 1998. Parte 
II: Itens 5, 6, 8, 10 e 14.
SCHULTZ, Duane P.; SCHULTZ, Sydney Ellen. História da Psicologia Moderna, 9ª Ed. São Paulo: Thomson Pioneira, 
2005.
WERLANG, Blanca Susana Guevara; AMARAL, Anna Elisa de Villemor (orgs). Atualizações em métodos projetivos 
para avaliação psicológica. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008.
Jornal PSI: Jornal de Psicologia nº 171. disponível em: http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornalpsi.aspx 
Jornal PSI: Jornal de Psicologia nº 172. disponível em: http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornalpsi.aspx
Jornal PSI: Jornal de Psicologia nº 173. disponível em: http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornalpsi.aspx
http://site.cfp.org.br/noticias/arquivo
http://site.cfp.org.br/publicacoes/revista-psicologia-ciencia-e-profissao: publicações a partir do ano 2008.
Código de Ética do Psicólogo.
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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 Ser-
vidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional e da Câmara e os recursos 
Previdenciários.

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

Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.
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 (pagamento) 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 residência, 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 221/2014
APOSENTARIA voluntária a partir do dia 07 de novembro de 2014, a Sra. Miriam Edmea de Toledo Ferraz Silveira, 
portadora do RG nº 8.468.001-5 SSP/ SP e CPF/MF nº 058.509.148-03, servidora da Prefeitura Municipal de Bauru SP, no 
cargo efetivo de Especialista em Saúde – Cirurgião Dentista, matrícula funcional nº 16.217, padrão C-21, com proventos 
integrais, com fundamento no artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal c/c Súmula Vinculante nº 33 do STF e 
ainda em cumprimento a r. decisão proferida na r. sentença de fls. 393/397 do Processo Judicial nº 10866/2011 e do V. 
Acordão proferido pelo E. Tribunal no Recurso de Apelação nº 0046976-66.2011.8.26.0071. Os atos para a implantação 
da aposentadoria especial foram praticados em consonância com a Nota Técnica nº 02/2014/CGNAL/DRPS/SPPS/MPS. 
Bauru, 05 de novembro de 2014. 

Portaria nº 223/2014: NOMEAR a Sra. KATIA CRISTINA GONÇALVES, RG 17.841.527-3, no cargo efetivo de Agente 
em Gestão Administrativa e Serviços – Auxiliar de Administração, referência C 01, a partir de 07/11/2014, Classificada em 
4º lugar, conforme Concurso Público já realizado.

Portaria nº 224/2014: NOMEAR o Sr. RADIR RONDON, RG 16.155.774-0, no cargo efetivo de Agente em Gestão 
Administrativa e Serviços – Auxiliar de Administração, referência C 01, a partir de 07/11/2014, Classificado em 5º lugar, 
conforme Concurso Público já realizado.

Portaria nº 225/2014: NOMEAR o Sr. ADÃO FRANCISCO LOFRANO JUNIOR, RG 47.393.243-X, no cargo efetivo 
de Agente em Gestão Administrativa e Serviços – Auxiliar de Administração, referência C 01, a partir de 07/11/2014, 
Classificado em 6º lugar, conforme Concurso Público já realizado.
Bauru, 07 de novembro de 2014.

PORTARIA N.º 222/2014, 07 de novembro de 2014
Institui a Comissão para levantamento patrimonial no âmbito da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 27/10/14
Bauru, 08 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/14
Processo nº 6287/14 – Pregão Registro de Preços nº 036/2014
Contratante: EMDURB – Compromissária: M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA. EPP.
Objeto: Eventual aquisição de refil para tanque de tinta, conforme quadro abaixo:

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

Unitário Valor Total

03 030 un. Refil para tanque de tinta preta para impressora T66 
4120 AL impressora EPSON L 355

EPSON
ORIG R$ 40,00 R$ 1.200,00

04 020 un. Refil para tanque de tinta amarela para impressora T66 
4420 AL impressora EPSON L 355

EPSON
ORIG R$ 40,00 R$ 800,00

05 020 un. Refil para tanque de tinta magenta para impressora T66 
4320 AL impressora EPSON L 355

EPSON
ORIG R$ 40,00 R$ 800,00

06 020 un. Refil para tanque de tinta cyano para impressora T66 
4420 AL impressora EPSON L 355

EPSON
ORIG R$ 40,00 R$ 800,00

VALOR TOTAL R$ 3.600,00
Vigência: 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 27/10/14
Bauru, 08 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/12
Processo nº 4433/12     -      Pregão Presencial nº 017/12
Contratante: EMDURB – Contratada: MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.
Objeto: A CONTRATANTE e a CONTRATADA, de comum acordo nos termos da cláusula 10.6 do Edital de Licitação 
Pregão Presencial nº 017/2012 e artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, pactuam a redução de 6,7413% do total do objeto 
contratado o que significa 235m³ de percolados que deixam de ser retirados. Diante da redução retro citada, a prestação 
dos serviços de retirada, transporte, tratamento e disposição final dos percolados (chorume) gerados pelo Aterro Sanitário 
de Bauru, o total de que era de 3.486m³ passa a ser de 3.251m³. A quantidade mensal estimada para retirada dos percolados 
passa a ser de 271m³, sendo que em um dos meses será de 270m³, totalizando assim os 3.251m³. A CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, de comum acordo, conforme previsto no art. 57, § 1º, inc. II, da Lei 8666/93, pactuam a prorrogação da 
vigência do presente contrato por mais 12 (seis) meses, compreendido de 25/10/14 a 24/10/15. A CONTRATADA renuncia 
ao reajuste previsto na cláusula segunda, item 2.2 do aludido contrato, pactuando mutuamente com a CONTRATANTE 
a manutenção do valor unitário de R$ 199,08 (cento e noventa e nove reais e oito centavos), por m³ (metro cúbico) de 
percolados (chorume), perfazendo o valor total estimado, para o período de prorrogação do contrato em R$ 647.209,08 
(SEISCENTOS E QUARENTA E SETE MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS). Continuam em vigor 
as demais cláusulas contidas do contrato que não foram objeto do presente termo aditivo.
Assinatura: 24/10/14
Bauru, 08 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043381
Processo nº 2890/14 -Registro de Preço n°019/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Objeto: Gás stargold
Valor total: R$ 135,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru, 08 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043380
Processo nº 057/14 -Registro de Preço n°001/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: M.J. DE FREITAS INFORMÁTICA
Objeto: Toner cb540 a preto impressora hp cm1312
Valor total: R$332,50
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru, 08 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043379
Processo nº 5154/14 -Registro de Preço n°031/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA
Objeto: Refeições (marmitex)
Valor total: R$ 20.011,10
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru, 08 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043378
Processo nº 6708/13 -Registro de Preço n°040/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: HIDRAULICA BAURUENSE COMERCIO DE MATERIAS DE 
CONSTRUÇÕES
Objeto: Torneira bica móvel
Valor total: R$ 70,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru, 08 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043375
Processo nº 4502/13 – Registro de Preço n°023/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: E. A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS
Objeto: Pagamento de equilíbrio econômico
Valor total: R$ 6.209,75
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 30/10/14
Bauru, 08 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.
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Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV
GILSON GIMENES CAMPOS, Presidente da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru – FUNPREV, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 20, 
incisos VIII e XI, da Lei Municipal n.º 4.830/2002, 
RESOLVE:
Art. 1º  Fica instituída uma Comissão responsável pela ordenação dos procedimentos 

necessários para o levantamento patrimonial do âmbito da Fundação de Previdência 
dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, com a missão 
de avaliar/reavaliar bens móveis e imóveis do patrimônio público ou sob sua 
guarda, formada pelos seguintes servidores, sob a coordenação do primeiro:

I- Andrei Quaggio dos Santos – Contador – Presidente
II- Renan Bernardo de Oliveira – Programador de Sistemas de Informação – Vice-

Presidente
III- Bruno Mucheroni Palma – Operador de Computador – Secretário
IV- Luiz Carlos Falconi – Motorista – Membro
Art. 2º  Caberá a Comissão elaborar cronograma de trabalho para o desenvolvimento de 

atualização do estado e valor de bens móveis, bem como a designação de membros 
auxiliares setoriais em atendimento as exigências da Portaria n.º 828 de 14 de 
dezembro de 2.011 do Tesouro Nacional.

§ 1º  Caberá aos membros setoriais levantar e identificar os bens móveis e imóveis 
municipais, bem como valorá-lo, adotando os critérios por ela definidos;

§ 2º  Incumbe à Comissão promover o gerenciamento setorial do levantamento, 
assegurando, monitorando e orientando os demais membros nomeados na 
realização dos trabalhos;

§ 3º Caberá à Comissão definir a fonte a ser utilizada para a parametrização do preço 
dos bens a serem avaliados e reavaliados, bem como os critérios para avaliação dos 
bens na escala de ótimo, bom, regular a ruim;

Art. 3º As atividades previstas no artigo anterior deverão estar concluídas até o dia 31 
de Dezembro de 2.015 (PCASP), para evidenciação das informações nos registros 
contábeis.

Parágrafo único Deverá a Comissão nomeada no artigo 1º, editar cronograma de trabalho e dar 
cumprimento integral, salvo se já o tiver editado. 

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, S.P., 07 de novembro de 2014.

CONVOCAÇÃO
Solicitamos o comparecimento dos candidatos abaixo relacionados, na Divisão Administrativa da FUNPREV, Rua 
Rio Branco, 19-31, no horário das 8hs às 12hs ou das 13hs às 17hs, para tratar de assunto relacionado à nomeação/
admissão, conforme concursos públicos já realizados.  O não comparecimento no prazo de 03 (três) dias úteis será 
considerado desistência à vaga.
AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
CLASS.  NOME    RG
7º  Priscila de Moraes Rodrigues  35.075.818-9            
8º  Giovanna de Oliveira Polo  42.455.139-1

Bauru, 07 de novembro de 2014.

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA:

SEÇÃO DE BENEFÍCIOS

PROCESSOS DEFERIDOS:

PROCESSO NOME ASSUNTO
3462/2014 José Augusto Alves Camargo Junior Inscrição de segurado
3464/2014 Elen Fernanda Franco de Almeida Bento Inscrição de segurada e Inclusão de dependente
3465/2014 Sidinei de Melo Pereira Inscrição de segurado e Inclusão de dependentes
3466/2014 Vanderlei da Silva Lúcio Inscrição de segurado e Inclusão de dependentes
3467/2014 Estefânia Paula Panegossi Inscrição de segurada
3468/2014 Rose Meire de Queiroz Inscrição de segurada
3469/2014 Milene Vaz de Lima Crepaldi Inclusão de dependente
3509/2014 Adilson Severino Inscrição de segurado e Inclusão de dependentes
3510/2014 Elizângela Cristina dos Santos Ferreira Félix Inclusão e Exclusão de dependente
3513/2014 Daniela Martins de Carvalho Inscrição de segurada e Inclusão de dependentes
3514/2014 Vanessa Helena Pileggi Inscrição de segurada
3515/2014 Paulo Cesar Raimundo Inclusão de dependente
3519/2014 Fabiana Goulart Carvalho Coutinho Inscrição de segurada e Inclusão de dependente
3520/2014 André Luiz Vicente Inscrição de segurado e Inclusão de dependentes
3521/2014 Eliana Ribeiro Inscrição de segurada
3522/2014 Cristiani Fernandes Gomez Inscrição de segurada
3543/2014 Simone Orestes Inscrição de segurada e Inclusão de dependente
3548/2014 Jean Machado Schaeffer Inscrição de segurado
3549/2014 Rodrigo de Paulo Silva Inscrição de segurado
3550/2014 Edneia Santos Pereira Inscrição de segurada e Inclusão de dependentes
3551/2014 Luiz Alberto Klaus Inscrição de segurado e Inclusão de dependentes
3552/2014 Ana Paula Ribeiro Soares Inscrição de segurada e Inclusão de dependentes
3563/2014 Ana Carolina de Paula Nicolin Inscrição de segurada

COMISSÃO DE ELEIÇÃO PARA OS CONSELHOS CURADOR E FISCAL – BIÊNIO 2015/2016
A Comissão de Eleição Para os Conselhos Curador e Fiscal da Funprev, em complementação às normas regulamentares 
preconizadas pelo Edital n.º 001/2014, publicado no Diário Oficial de Bauru de 11 de julho de 2014, bem como, 
em atenção ao disposto pelo item 6.14., torna pública a DIVULGAÇÃO DO DIA,  LOCAL, HORÁRIO E AS 
REGRAS PERTINENTES A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES PARA OS CONSELHOS CURADOR E FISCAL 
PARA O BIÊNIO 2015/2016:
1. O processo de apuração terá início previsto para as 8h30m, do dia 13/11/2014 – 5ª Feira, no Salão Social da 
Associação dos Servidores Públicos Municipais de Bauru, localizado à Rua Nelson Mortari, 14-15.

1.1 As urnas que foram utilizadas no processo de eleição e armazenadas no Corpo de Bombeiros, 
localizado na Rua Marcondes Salgado, 2-32, serão retiradas às 7h30m, do dia acima indicado, pela Sr.ª 
Presidente da Comissão e transportadas ao local definido para apuração, com o auxílio de tantos quantos 
outros membros da Comissão forem necessários.

 1.2. Tal ato poderá ser acompanhado e fiscalizado pelos candidatos ou por seus fiscais, os quais devem 
estar, regularmente identificados e registrados junto à Secretaria da Comissão.

2. No local da apuração só será permitida a entrada dos membros da Comissão de Eleição, bem como, dos servidores 

indicados para a Equipe de Apoio à Comissão de Eleição e dos candidatos inscritos no processo eleitoral ou o fiscal 
por ele indicado.
 2.1 Nos termos da legislação eleitoral, é facultado aos candidatos indicar somente 1 (um) fiscal para 

acompanhamento dos trabalhos, correndo as suas expensas os custos desse, tais como: alimentação, 
transporte e outros.
2.2 O candidato deverá formalizar junto à Secretaria da Comissão de Eleição, mediante protocolo no 
Setor competente da FUNPREV, a indicação do seu fiscal, indicando nome, RG, endereço e telefone de 
contato, até às 12 horas do dia anterior ao da apuração.

 2.3 No caso do fiscal indicado pertencer aos quadros da Prefeitura, DAE, Câmara ou FUNPREV, 
deverá ser apresentado a dispensa do mesmo de suas funções enquanto servidor ou comprovante do 
afastamento lícito.

 2.4 No dia da apuração, o candidato ou o fiscal deverá se identificar na forma do item 6.12. do Edital n.º 
001/2014.

3. Funcionará, junto à Comissão de Eleição uma equipe de apuração e uma equipe de apoio, com as seguintes 
composições:
 3.1 – Equipe de apuração:

−	 Lucinéia de Oliveira – Presidente da Comissão – PMB 
−	 Gabriella Lucarelli Rocha - Membro Titular da Comissão – PMB 
−	 Simone Stocco Scarabotto Cury – Membro Titular da Comissão – DAE 
−	 Mônica Martyniak Donaire – Membro Titular da Comissão – FUNPREV 
−	 Sérgio Campanhã Soares de Moraes – Membro Titular da Comissão – CÂMARA 
−	 Everson Demarchi – Membro Titular da Comissão – ASSOCIAÇÃO 

José Ricardo da Costa Jorge – Membro Suplente da Comissão – PMB 
−	 Murillo Aparecido Placo – Membro Suplente da Comissão – PMB
−	 Maycon Roberto de Oliveira – Membro Suplente da Comissão – PMB
−	 Aparecida de Fátima de Oliveira – Membro Suplente da Comissão – FUNPREV
−	 Robson Alves de Souza - Membro Suplente da Comissão – ASSOCIAÇÃO
−	 Gilmar Membro Suplente da Comissão – DAE

 3.2 – Apoio à Equipe de Apuração:
−	 Rinaldo José Serrano – Membro da Equipe de Apoio – PMB

4. Os trabalhos de apuração terão início previsto para as 8h30m, no local indicado no item 1, supra.
4.1. Após iniciados os trabalhos, com o cadastramento dos presentes em ata, as urnas serão abertas uma 
a uma, na ordem numérica crescente, com a abertura também de cada ata anexada a ela.
4.2. Após a abertura das urnas, conferência da Ata e do conteúdo das urnas, proceder-se-á a separação 
dos votos por conselho e, posteriormente, será realizada a separação dos votos por candidatos. Os votos 
em separado, quando houver, serão verificados junto aos setores de pessoal imediatamente ao início de 
apuração da urna, pelo Sr. Presidente da Comissão, e deliberados pela Comissão. 
4.3. Em seguida, contar-se-ão os votos de cada candidato, cujos dados  totais, após contagem e 
conferência, serão informados a Sr.ª Presidente da Comissão, que ficará responsável em lançar em 
planilha a quantidade de votos de cada candidato em cada urna, totalizando-se, ao final, os resultados 
da apuração daquela urna. Essas informações serão inseridas em planilha própria e projetadas para 
acompanhamento dos candidatos presentes.
4.4. A cada encerramento de urna, os votos e a Ata respectiva serão arquivados em plásticos próprios, 
que serão identificados e lacrados.
4.5. A Comissão de Eleição, a seu critério, poderá suspender os trabalhos para descansos e refeições, 
por motivo de caso fortuito ou força maior, bem como, após constatar a necessidade de continuação 
dos trabalhos no dia seguinte, poderá interromper os trabalhos e reiniciá-los, às 08h, no mesmo local, 
preservando as urnas por apurar e os votos apurados e lacrados, em local apropriado.

5. Após o encerramento da apuração de todas as urnas, será encerrada a fase de apuração dos resultados.
6.. Havendo empate entre os concorrentes, será considerado eleito o candidato que tiver maior tempo de serviço 
público municipal, conforme disposto pelo item 6.8 do edital nº 01/2014.
7.A Comissão, ato contínuo, procederá a divulgação dos resultados, que será publicado no primeiro Diário Oficial 
de Bauru disponível após a apuração.
8. Depois de realizados os serviços acima, a Comissão encaminhará todo o material utilizado no Processo Eleitoral 
de 2014, juntamente com o relatório dos trabalhos,  ao Sr. Presidente do Conselho Curador da FUNPREV, nos 
termos do art. 31, § 3.º, da Lei Municipal n.º 4.830/2002.

Bauru, SP, 08 de novembro de 2014

Lucinéia de Oliveira
Presidente (PMB)

Mônica Martyniak Donaire
Secretária (FUNPREV)

Everson Demarchi
Membro (PMB)

Gabriella Lucarelli Rocha
Membro (PMB)

Simone Stoco Scarabotto Cury
Membro (DAE)

Sérgio Campanhã Soares de Moraes
Membro (CMB)

REPUBLICANDO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES

No Cronograma de Coleta de Votos Para os Conselhos Curador e Fiscal da Funprev – Biênio 2015-2016 publicado 
no Diário Oficial do dia 04/11/2014 pág. 72

onde se lê 
equipe 2 – Azul
Setor: Núcleo de Saúde Geisel “Newton B. Ribeiro”
Endereço: Rua Anthero Donnini S/Nº

Leia-se:
equipe 2 – Azul
Setor: UPA do Geisel
Endereço: Rua Antonio Manoel Costa, Quadra 10
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DIRETORIA FINANCEIRA

Fica, nos termos da Lei nº 8.666/93, artigo 5º, suspenso o pagamento de que trata o Processo DA 01/2014, Contrato nº 
02/2014, até que seja regularizada pendência no que diz respeito à documentação faltante.

Bauru, 07 de novembro de 2014. 

VERA REGINA AGNELLI
Diretora Financeira

 

ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 41ª SESSÃO 
ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014

ORADORES INSCRITOS:

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

Bauru, 07 de novembro de 2014.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

PAUTA Nº 42/2014
41ª SESSÃO ORDINÁRIA

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA A SESSÃO A SER REALIZADA
EM 10 DE NOVEMBRO DE 2014

SEGUNDA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

181/14 Projeto de Lei nº 80/14, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel de propriedade 
do Município de Bauru com imóvel de propriedade de BENI HADBA NETO e ALCIONE 
SOARES PEREIRA HADBA.

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

185/14 Projeto de Lei nº 83/14, que dispõe sobre o Serviço de Transporte Individual - Táxi 
Acessível, destinado ao transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

196/14 Projeto de Lei nº 92/14, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo de 
Colaboração, o repasse de recursos públicos municipais para a entidade do setor privado 
que especifica. (Creche Nossa Criança e SAPAB)

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

198/14 Projeto de Lei nº 94/14, que autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à empresa 
RODRIGO GIMENEZ DE OLIVEIRA - ME em regime de Concessão de Direito Real de 
Uso.

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

202/14 Projeto de Lei nº 95/14, que institui a Política Municipal da Agricultura Familiar e 
Empreendimentos Familiares Rurais.

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

PRIMEIRA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

199/14 Projeto de Lei nº 96/14, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bauru a celebrar 
convênio com o Estado de São Paulo, por meio das Secretarias Estaduais da Habitação 
e de Desenvolvimento Social, e em parceria com a Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, objetivando a implementação do Programa 
Vila Dignidade.

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

204/14 Projeto de Lei nº 100/14, que autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à empresa 
STAR TEMPER VIDROS LTDA - EPP em regime de Concessão de Direito Real de Uso.

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

208/14 Projeto de Lei nº 99/14, que autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à empresa 
S.E. COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE BAURU LTDA - EPP em regime de 
Concessão de Direito Real de Uso.

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

211/14 Projeto de Lei nº 103/14, que autoriza a transferência de recursos no Orçamento do 
Município, especificamente da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

 Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

DISCUSSÃO ÚNICA

Moção n° Assunto

72/14 De Aplauso ao Programa Mesa Brasil Sesc pela sua atuação no combate ao desperdício de 
alimentos e à insegurança alimentar e nutricional.

 Autoria: RENATO CELSO BONOMO PURINI

73/14 De Aplauso ao Sindicato dos Contabilistas de Bauru e Região (Sindcon) e da Regional 
em Bauru do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas do Estado de São Paulo (SESCON-SP) pela inauguração da nova 
sede em nossa cidade.

 Autoria: TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI

74/14 De Aplauso ao Senhor Roger Guedes pelo feito histórico da conquista do título mundial de 
tênis na Turquia, tornando-se o nº 1 do mundo na categoria, representando o glorioso Bauru 
Tênis Clube, a cidade de Bauru e o nosso Brasil.

 Autoria: FRANCISCO CARLOS DE GOES

Bauru, 07 de novembro de 2014.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo
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