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PODER EXECUTIVO
Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Marcelo Araújo
Chefe de Gabinete

PROJETO  DE  LEI  Nº 111/14
P. 68.014/13 (78.492/13 – COHAB) Altera a redação do inciso I, do § 1º, do art. 1º da Lei Municipal nº 6.491, de 27 de 
fevereiro de 2.014, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município 
de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a majoração do valor máximo da operação na aquisição de títulos do 

CVS pelo Poder Executivo, de titularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante financiamento junto ao Agente Operador do FGTS, destinados à liquidação 
de operações de empréstimos habitacionais, vencidos e vincendos firmados pela Companhia de 
Habitação Popular de Bauru - COHAB-Bauru junto àquele Fundo.

Art. 2º  O inciso I, do art. 1º da Lei Municipal nº 6.491, de 27 de fevereiro de 2.014, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
“Art. 1º  (...)
§1º (...)

I –  R$ 390.000.000,00 (trezentos e noventa milhões de reais) para aquisição 
de títulos do CVS pelo Poder Executivo, mediante operação de 
financiamento, junto ao Agente Operador do FGTS;” (NR)

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

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
14, novembro, 14

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Vimos pelo presente encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o projeto de lei que majora o valor máximo 
da operação na aquisição de títulos do CVS pelo Poder Executivo, de titularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), mediante financiamento junto ao Agente Operador do FGTS, destinados à liquidação de operações de 
empréstimos habitacionais, vencidos e vincendos, firmados pela Companhia de Habitação Popular de Bauru - COHAB-
Bauru junto àquele Fundo. (art. 1º, §1º, I da Lei Municipal nº 6.491, de 27 de fevereiro de 2.014).

A majoração proposta faz-se necessária, uma vez que o valor constante no texto vigente da Lei Municipal nº 
6.491, de 27 de fevereiro de 2.014, como amplamente discutido nessa Casa, referia-se ao valor atualizado daquela época.

Entretanto, em que pese o §2º do art. 1º da Lei Municipal nº 6.491, de 27 de fevereiro de 2.014, estabelecer 
que os valores constantes no §1º do mesmo dispositivo legal sofrerão a devida atualização monetária quando da efetiva 
contratação, a Secretaria do Tesouro Nacional entendeu que esta previsão não é apta a afastar o teto estabelecido. Isso 
porque a redação da cabeça do §1º traz textualmente que as operações não poderão ultrapassar os valores máximos 
estabelecidos nos incisos I e II, ou seja, R$ 372.583.361,44 para as operações diretas de aquisição de títulos do CVS; e 
R$ 259.587.272,78 como garantidora das operações firmadas pela COHAB.

Assim sendo, a alteração proposta objetiva elevar para R$ 390.000.000,00 (trezentos e noventa milhões de 
reais) o valor máximo para aquisição de títulos do CVS pelo Poder Executivo, mediante operação de financiamento, junto 
ao Agente Operador do FGTS, limite esse que passa a ser suficiente para garantir a formalização da operação. 

Certo da importância do projeto de lei em tela para a conclusão do reparcelamento do retorno devido pela 
COHAB ao FGTS, bem como da compreensão de Vossas Excelências, solicito que o mesmo seja apreciado por essa Casa 
Legislativa, e, na oportunidade, reitero os meus protestos de admiração e apreço aos dignos componentes dessa Câmara 
Municipal.

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

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

RESOLUÇÃO Nº 19/2014
A Coordenadoria do Programa “Minha Casa Minha Vida” resolve tornar pública a relação de sorteados no Programa, de acordo 
com a análise da Caixa Econômica Federal. Os sorteados do Residencial Arvoredo abaixo que estão em situação de pendência 
documental, terão o prazo de  17/11/14 a 19/11/14   para comparecer à Sede do Minha Casa Minha Vida, localizada à Rua Agenor 
Meira, nº 6-28, Centro, munidos de documentação para regularizar a situação. O não comparecimento dentro do prazo estabelecido 
será considerado como desistência. 
Legenda da Situação:
1-  Pendência Documental (falta de documentos, problemas no Cadastro Único, renda superior ao estabelecido, identificação de 
membros da família não informados ou membros da família informados localizados em município diverso ao do empreendimento); 
OBS 1 .: Em qualquer momento do processo, poderá ocorrer mudança na situação da família nos caso acima referido, com a 
exclusão daqueles que não se enquadrarem nos requisitos exigidos. 
OBS 2.: As denúncias formalmente apresentadas à Coordenação do Programa, estão sendo apuradas devidamente e a instauração 
de eventual processo poderá implicar em impugnação.

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 12.633, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2.014

P. 66.914/14  Nomeia os membros titulares e suplentes do Conselho Curador e Conselho Fiscal da Fundação 
de Previdência dos Servidores Públicos Municipais – FUNPREV.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 
51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º  Conforme previsto nos artigos 10, 21 e 32 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, 

alterada pela Lei Municipal nº 6.492, de 27 de fevereiro de 2.014, são nomeados para compor 
o Conselho Curador e o Conselho Fiscal da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais – FUNPREV, no exercício 2.015/2.016, os seguintes servidores:
CONSELHO CURADOR
TITULARES:
Nome Cargo efetivo Admissão
Donizete do Carmo dos Santos Técnico de Administração 03/08/1992
Sérgio Ricardo Corrêa Alberto Economista 02/07/2009
Lauro Caputo Auditor Fiscal Tributário – Aposentado 12/09/1994
Neusa Maria Ferraz Valdo Analista de Recursos Humanos 30/06/1994
Tatiane Bertocco da Silva Agente de Administração 12/05/2008
Idomeu Alves de Oliveira Júnior Procurador Jurídico 05/07/1995
SUPLENTES:
Nome Cargo efetivo Admissão
Luiz Niquerito Auditor Fiscal Tributário – Aposentado 11/07/1995
Rossana Claudia Iackstet dos Santos Técnico de Administração 11/05/1992
Sirlei Sebastiana Polidoro Campos  Diretor de Escola de Ensino Fundamental 01/04/1987
Gilmara Meire de Souza Araújo Agente de Administração 02/06/2004
José Ricardo Ortolani Fiscal de Sistemas Hidráulicos 17/03/2011
Zenir Alvarenga Correa Agente de Administração 10/02/2009
CONSELHO FISCAL
TITULARES:
Nome Cargo efetivo Admissão
David José Françoso Analista de Desenvolvimento de Sistemas 05/05/1982
Rinaldo José Serrano Técnico de Administração 06/05/1980
Kelly Guariento Contador 30/06/2009
Tânia Regina Góes de França Servente de Limpeza 15/06/2004
Eduardo Rossi Santana Agente de Administração 02/12/1994
Eva Fabiana Soares Lima Agente de Administração 26/06/2009

SUPLENTES:
Nome Cargo efetivo Admissão
Mamoru Hotta Auditor Fiscal Tributário 04/09/1989
Luiz Carlos Rodriguez Técnico de administração 12/08/1982
Eros Blattner Júnior Técnico de administração 16/03/1979
Geralda Cristina de Paula Assistente Social 01/09/1992
Roberto Josué Borges Auxiliar de Eletricista 10/08/1985
Elisângela Aparecida Rodrigues Borges Técnico de Recursos Humanos  05/02/2004

Art. 2º   Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 17 de novembro de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

DIRETORA DE  DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETOS DE LEI 
Enviados à Câmara Municipal

DECRETO Nº 12.634, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2.014
P. 66.887/14 Altera a data do ponto facultativo em que se comemora o Dia da Consciência Negra.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 
51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, e
Considerando  que tradicionalmente a Administração Municipal Decreta Ponto facultativo em dias do exercício;
Considerando que no dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra;

Considerando  que neste ano o dia 20 de novembro cai em uma quinta-feira e há interesse da Administração 
Municipal em alterar a data do ponto facultativo para o dia 21 de novembro, visando coincidir 
com o final de semana.

D E C R E T A
Art. 1º  Fica alterado o ponto facultativo em que se comemora o Dia da Consciência Negra, do dia 20 de 

novembro para o dia 21 de novembro de 2.014.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  Bauru, 17 de novembro de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

LUIZ CÉLIO BUCCERONI
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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Seção II
Secretarias Municipais

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

Secretaria da Administração
Luiz Célio Bucceroni

Secretário

CPF. NOME NIS TITULAR
30683546848 ADRIANA PEREIRA LEITE CARNEIRO 20669025237 TITULAR
21471724808 ALESSANDRA MARIA DA SILVA 20446510836 TITULAR
10616569858 ANA APARECIDA SIQUEIRA DOS SANTOS 12087062260 TITULAR
14125758859 ANGELICA MACHADO PEREIRA 12213850765 TITULAR
14583591829 BERENICE MARTIMIANO 12391488876 TITULAR
03823925822 CELIO RODRIGUES DE LIMA 10439168446 TITULAR
25717696850 EDILEIDE SILMARA MIOTTI LEITE 12609812150 TITULAR
21966209800 ERALDO DA SILVA NEVES 16924876006 TITULAR
12791091653 FIRMINA SOARES DA SILVA 16317019860 TITULAR
64071316853 JOACIR BENEDITO LEME 10422432846 TITULAR
56263180110 JOANA BENITEZ ALEXANDRE 20676408421 TITULAR
79834493800 JOANINHA MOREIRA CASA SANTA 10612992931 TITULAR
40358463840 JOSE MOACIR PAIXAO MAZZETTO 20216132163 TITULAR
20075623838 LUCIANE GOMES PEREIRA 12444429119 TITULAR
12069983870 LUCICLEIDE RODRIGUES MARINEZ FOGAÇA 12740569175 TITULAR
25115392844 LUIZ ANTONIO PINHEIRO LIMA 12125777527 TITULAR
06782239809 MARIA LUCIA BORTOLIN ESTEVAM 10616905022 TITULAR
01416124870 MOISES DA SILVA 10074493288 TITULAR
01543272800 NILVA GONÇALVES DE OLIVEIRA 12099504549 TITULAR
17045728867 RENATA APARECIDA BUENO ANTUNES 12520736471 TITULAR
27640465885 RONALDO CESAR PEREIRA DOS SANTOS 12520911087 TITULAR
14136142803 ROSA DE LIMA 12223064827 TITULAR
98023276891 TEREZA LOUZADA 10740069362 TITULAR
16561363841 ANA MARIA BUENO 12490719744 TITULAR
2972831788 ADELI CRISTIANE DE OLIVEIRA 12589433141 TITULAR
31777409845 ADRIANA BATISTA DA SILVA 12728116174 TITULAR
30813089840 ALINE GARCIA TALON 12756022170 TITULAR
38724521650 ALINE GONÇALVES FIGUEIREDO 16129994029 TITULAR
20072540850 ANGELICA ERBA MATHEUS 12811281179 TITULAR
68274815300 ANTONIA DELFINO DE ARAUJO 21205267583 TITULAR
34172468810 ANTONELLA DE FATIMA RODRIGUES 12901441159 TITULAR
21301322865 ARIOVALDO DOS SANTOS JUNIOR 12432111399 TITULAR
19101939840 EDILAINE CRISTINE ALVES DE JESUS (proencia) 12432106050 TITULAR
27459722863 EDILENE CRISTINA ANDRADE 12554707024 TITULAR
32113326850 ELISANGELA CAROLINA MACHADO GARCIA LEAL 20676359080 TITULAR
22856905846 GUILLLERMO ORLANDO PICHILINGUE MURGA 17044625843 TITULAR
05666024825 HORACIO ALVES PINTO NETO 23678819695 TITULAR
31677413840 IGORO TIAGO PETELINKAR DA SILVA 12735720189 TITULAR
40306293854 ISABELA REGINA ABRAHAO 20215271798 TITULAR
38004107885 KAREN DAYANE LEITE 20668966399 TITULAR
40856403806 LEIZI CRISTINA CEZARIO DE OLIVEIRA 20719727027 TITULAR
33651475867 LUCIANA LIPI MARIANO KOTO 20719807527 TITULAR
22297058810 LUCIANA NICOLETTI DOS SANTOS 12601468183 TITULAR
03027314823 LUIZ ANTONIO PINOTTI 10608759888 TITULAR
00358571707 MARCIO DOS SANTOS ROCHA 18087335509 TITULAR
35761450879 MARCIO HENRIQUE MARTINS RODRIGUES 12849869149 TITULAR
26799051808 MARCIO LUIS MARCIANO 12520736838 TITULAR
26989374837 MARCIO REINALDO NUNES DE PAULA 12450863941 TITULAR
21343864879 MARIA APARECIDA CARNEZI FERNANDES 20676453400 TITULAR
27626572882 MARIA LUCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA 20676501979 TITULAR
31107611814 MARIANA CRISTIANE TOZI 12744175171 TITULAR
40720043832 MARIANE REGIS BERTOLUCCI NIETTO 20141631974 TITULAR
14132132862 NANCI FRANCISCO DE SOUZA 10870872459 TITULAR
26907511860 PAULO ROBERTO SANCHEZ DE CASTRO 12584851174 TITULAR
06222681980 RENATA BEATRIZ RIBEIRO 12941711491 TITULAR
70651485134 RENATO BRITO ALVES 12745474407 TITULAR
30707421810 RENATO INACIO JUNQUEIRA 12782200161 TITULAR
42663413852 RICARDO CRISTIANO DE OLIVEIRA 12687473164 TITULAR

Bauru, 14 de novembro de 2014.
ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO

COORDENADORA
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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 0411/2014, portaria nº 3.250/2014, exonera, a pedido, o servidor CARLOS ANDRE ZEQUI 
MARQUES, matrícula nº 32.225, RG nº 43.061.554-1, do cargo efetivo de Assistente em Manutenção, Conservação e Transporte 
– Servente de Limpeza, da Secretaria Municipal da Saúde, conforme protocolo/e-doc nº 74.188/2014.

TRANSFERÊNCIA: A partir de 05/11/2014, portaria nº 3.249/2014, transfere, a pedido, a servidora MICHELLE PADILHA 
MOURA, matrícula nº 32.317, RG nº 44.221.920-9, Agente em Gestão Administrativa e Serviços – Agente de Administração, da 
Secretaria Municipal da Saúde para a Secretaria Municipal da Administração, conforme protocolo/e-doc nº 28.322/2014.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXONERAÇÃO/ POSSE
PORTARIA N.º 3248/2014 O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições legais que confere 
com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993 resolve: Exonerar, a pedido, o (a) servidor(a) MAGNA GABRIELLA VIGANO 
CAVALCANTI, portador (a) do RG n.º 298704547, do cargo efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E SERVIÇOS - PSICÓLOGO e dar posse no cargo efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE - PSICÓLOGO, a partir de 
18/11/2014.

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: “RESPONSABILIDADE SOCIAL NO COMBATE A DENGUE”
Serão abordados os seguintes assuntos: O que é Dengue? Ciclo de Transmissão, Sintomas e Formas de Prevenção.
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 de: Ajudante Geral, Servente de Limpeza, 
Técnico de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Segurança e Médico do Trabalho, enquadrados na Lei 5975/10.
Data e horário: 24/11/14 – 14h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito. Praça das Cerejeiras, nº 01-59, 3º andar
Palestrante: Roldão Antonio Puci Neto.
Graduado em Química pela Universidade do Sagrado Coração (USC) - Bauru
Inscrições: das 08h00 do dia 18/11/2014 às 12h00 do dia 24/11/14. As inscrições são realizadas através do site www.bauru.sp.gov.
br.
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – selecione 
o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “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

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretora da EMEII ETELVINA DE ARAUJO ALMEIDA, convoca os associados da APM a comparecerem á Assembléia 
Geral para eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.A primeira 
chamada será no dia 01 de dezembro de 2014, ás 16 horas em sua sede, sito a Rua Julio Simões, numero 2-45, vila Garcia. 
Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, ás 16,30 horas, 
no mesmo local e data.

Secretaria de Esportes e Lazer
Roger Barude Camargo 

Secretário

CONTRATO Nº 7.548/14 - PROCESSO Nº 15.142/14 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: 
PRAX ELETRÔNICA LTDA - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada 
ao processo nº 15.142/14 a prestar ao CONTRATANTE a LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) PLACARES ELETRÔNICOS E 02 
(DOIS) PLACARES ELETRÔNICOS DE 24 SEGUNDOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PERÍODO DE 17/11/14 A 
27/11/14 NOS JOGOS ABERTOS 2.014, para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, melhor descrito no anexo VI do 
Edital nº 495/14. - PRAZO: 03 meses – VALOR TOTAL: R$ 7.600,00  – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
192/14 – PROPONENTES: 01 - ASSINATURA: 13/11/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 7.549/14 - PROCESSO Nº 46.826/14 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - 
CONTRATADA: MARIANA PETELINKAR ASSESSORIA EM EVENTOS LTDA – ME - OBJETO: A CONTRATADA 
obriga-se nos termos de sua proposta anexada ao Processo Administrativo nº. 46.826/14, a prestar ao CONTRATANTE os 
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR BAURU 2.014, SENDO: CERIMÔNIA DE 
ABERTURA, CERIMÔNIA NAS COMPETIÇÕES E CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO, COM O FORNECIMENTO 
DE MASCOTES, COFFEE BREAK, SHOW PIROTÉCNICO, RECEPCIONISTAS E PESSOAL DE APOIO PARA 
O COFFEE BREAK, para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. - PRAZO: 03 meses – VALOR TOTAL: R$ 
115.656,60  – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 198/14 – PROPONENTES: 02 - ASSINATURA: 
14/11/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

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

Secretaria de 
Economia e Finanças 

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário

Diretora: Ana Raquel Fernandes

NOTIFICAÇÃO 44/2014
Em cumprimento ao Art.2º da Lei Federal nº 9.452 de 20/03/97, ficam notificados todos os partidos políticos, 
os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, o recebimento dos 
recursos federais, abaixo discriminados.
03/11/2014 MAC EXAMES LEITE MATERNO 434,96
04/11/2014 MAC CEO 13.200,00
04/11/2014 MAC SAMU 109.000,00
04/11/2014 MAC SAMU 254.085,00
04/11/2014 MAC REDE VIVER SEM LIMITES CEO 2.200,00
04/11/2014 MAC CADEIRA DE RODAS 16.742,44
04/11/2014 PNATE 6.633,04
05/11/2014 DST AIDS 46.050,07
05/11/2014 PISO FIXO VIG PROM SAUDE 104.072,67
05/11/2014 PROG DE QUALIFICAÇÕES VIG SAUDE 149.864,64
05/11/2014 PVVS INC IMP MAN SER EST VIGILANCIA 3.000,00
07/11/2014 PISO BASICO FIXO 2.976,10
10/11/2014 PISO MEDIA COMPLEXIDADE 38.000,00
10/11/2014 PISO ALTA COMPLEXIDADE II 80.000,00
10/11/2014 IGD SUAS 9.889,58
10/11/2014 PISO TRANSIÇÃO MEDIA  COMPLEXIDADE 9.750,00
10/11/2014 PISO ALTA COMPLEXIDADE I 9.000,00
10/11/2014 FPM   2.009.858,04 

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.



4 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 18 DE NOVEMBRO DE 2.014

10/11/2014 ITR 14.132,79 
11/11/2014 FUNDEB 1.697.038,18 
11/11/2014 ISS SIMPLES  9.422,12 
11/11/2014 IPI 46.538,21 
13/11/2014 ISS SIMPLES 11.799,76 

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: ANA RAQUEL FERNANDES

Errata: PUBLICAÇÃO Nº 2461 DO DIA 06/11/2014   
 Onde se le:   

18411/13 PONTEPEDRAS MIN BRITAGEM LTDA 46599 A 46956 R$ 9.360,00
 Leia -se   

18411/13 PONTEPEDRAS MIN BRITAGEM LTDA 46599 A 46596 R$ 9.360,00
PROC FORNECEDOR DOCUMENTO   VALOR  

62814/13 AÇÃO COM SÃO FCO ASSIS SETEMBRO  R$           1.357,00 
62814/13 AÇÃO COM SÃO FCO ASSIS ACOP-RI SETEMBRO  R$         10.000,00 
55171/13 AELESAB SETEMBRO  R$           4.781,70 
55048/13 APAE SETEMBRO  R$           4.114,17 
55135/13 ASSOC AP PES C/AIDS BAURU-SAPAB SETEMBRO  R$           1.357,00 
55031/13 ASSOC BENEF CRISTÃ-RI SETEMBRO  R$         20.000,00 
55064/13 ASSOC PORT MAT CRIANÇA SETEMBRO  R$           2.036,00 
55492/13 CARITAS DIOC BAURU SETEMBRO  R$           5.161,20 
55198/13 CASA GAROTO PE ROGAC SETEMBRO  R$           9.487,50 
55069/13 CASA GAROTO PE ROGAC SETEMBRO  R$           1.357,00 
55118/13 CEAC POP RUA SETEMBRO  R$         10.000,00 
55202/13 CENTRO COM ASSIST ANIBAL DIF SETEMBRO  R$           5.692,50 
55120/13 COM BOM PASTOR SETEMBRO  R$           4.071,00 
55120/13 COM BOM PASTOR C. PAS NOVEMBRO  R$         36.450,26 
55120/13 COM BOM PASTOR SAI CR I,II,III NOVEMBRO  R$         51.764,58 
55120/13 COM BOM PASTOR UM I,II,III NOVEMBRO  R$         15.000,00 
55398/13 FUNDATO JARAGUÁ SAS SETEMBRO  R$           9.563,40 
55398/13 FUNDATO STA CANDIDA SAS SETEMBRO  R$           5.161,20 
55211/13 IASCJ FERRADURA SAS SETEMBRO  R$           5.161,20 
55132/13 REC ASSIST CRISTÃ SETEMBRO  R$           1.357,00 
55136/13 SORRI SETEMBRO  R$           5.635,83 
20789/11 AELESAB 57  R$           6.000,00 
14668/10 ADAPTA COM PROD INFORMATICA LTDA 11, 15  R$         28.186,95 
14668/10 ADAPTA COM PROD INFORMATICA LTDA 52  R$           9.085,05 
29393/14 AGLON COM REPRESENTACOES LTDA 33164  R$              167,60 
29269/14 ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM - ME 827  R$           1.189,00 
29269/14 ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM - ME 826  R$              486,50 
5469/14 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP 9436  R$           5.100,00 
74135/13 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP 9821  R$              406,80 
74135/13 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP 9582  R$           3.528,00 
58721/13 ANDREA FRANCESCHETTI MONTEIRO 8  R$         13.937,50 

911/13 ANTONIO CARLOS RAMOS-BAURU 11102  R$           2.700,00 
67883/13 ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENESIS 438  R$              361,60 
71201/13 ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENESIS 435  R$              452,00 
20160/14 ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENESIS 441  R$              678,00 
5049/14 ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENESIS 442  R$              678,00 
38713/14 ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENESIS 433  R$              678,00 
31174/14 ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENESIS 436  R$              678,00 
31166/14 ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENESIS 434  R$              678,00 
31158/14 ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENESIS 437  R$              678,00 
40222/13 ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENESIS 439  R$              678,00 
67904/13 ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA GENESIS 440  R$              678,00 
36558/13 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPC BAURU 46  R$       200.000,00 
36558/13 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPC BAURU 47  R$         54.000,00 
29393/14 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 109270, 109356  R$           1.356,42 
10823/02 BANDA MUNICIPAL DE BAURU 491  R$         12.274,78 
59436/13 BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA 283978  R$           1.440,00 
41397/13 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP 5441  R$           6.160,80 
32356/12 CAFS- COOP AGR. FAMIL SOLIDARIOS 150  R$           3.524,32 
26406/14 CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS 2194  R$         12.038,49 
26406/14 CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS 2196  R$           1.206,74 
26406/14 CARDOSO & CARDOSO COM DE FRUTAS 2198, 2224  R$              192,34 
26406/14 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO 4553  R$         17.557,50 
26406/14 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO 4570  R$         18.134,50 
26406/14 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO 4556  R$           6.253,10 
26406/14 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO 4572  R$           6.868,16 
26406/14 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO 4555  R$           8.870,00 
26406/14 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO 4557  R$         15.584,26 
26406/14 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO 4573  R$           6.979,64 
26406/14 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO 4558  R$              520,80 
26406/14 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO 4574  R$           3.010,00 
17162/04 CARLOS ANTONIO GABRIEL OUTUBRO  R$              625,00 
53725/13 CASA MERENDA COM ALIMENTOS LTDA 8446  R$           1.068,00 
49305/13 CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA. 3353  R$           6.890,99 
20381/12 CGS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA 1304  R$       198.288,80 
24438/14 CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EPP 5576  R$           4.146,91 
5469/14 CM HOSPITALAR LTDA 739594  R$           9.657,90 
5469/14 CM HOSPITALAR LTDA 747161  R$         27.710,40 
57787/14 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 81288  R$           1.440,00 
5469/14 COM CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 555821  R$              464,00 
36304/13 COM CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 556249, 558589  R$           5.650,00 
36304/13 COM CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 559817  R$           3.610,00 
5469/14 COM CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 555839  R$              667,06 
36304/13 COM CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 558122  R$              120,03 
5469/14 COM CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 555820  R$           1.501,30 
57634/13 COM CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 559097  R$           1.684,80 
57634/13 COM CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 561846  R$              888,02 
5469/14 COM CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 556195  R$                99,35 

5469/14 COM CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 555822  R$           1.040,14 
5469/14 COM CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 557159  R$           8.443,34 
54863/13 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 114139  R$              190,00 
7543/06 COMP ESTAVEL DANÇA MUN BAURU 490  R$           5.368,00 
2135/14 COOP COMERC REFORMA AGRÁRIA 80  R$         12.900,00 
53477/13 CRIALIMENTOS IND COM LTDA 12335  R$                89,10 
5469/14 CRISTALIA PROD QUIM FARMAC LTDA 1180269  R$                98,00 
5469/14 CRISTALIA PROD QUIM FARMAC LTDA 1182963  R$           7.500,00 
57634/13 D F MED DIST MEDIC DISTRITO FEDERAL 35895  R$           3.435,00 
12585/13 DATA EQUIP SEGURANÇA LTDA 6600  R$           1.586,02 
12587/13 DATA EQUIP SEGURANÇA LTDA 7243  R$                44,58 
12585/13 DATA EQUIP SEGURANÇA LTDA 7242  R$              175,40 
24805/14 DISTRIBUIDORA PLAMAX LTDA 6074  R$           2.250,00 
39488/13 DORIGAN IND COM EQUIP MUSICAIS LTDA 369  R$           6.900,00 
66171/12 EMPRESA BRAS CORREIOS TELEGRAFOS 538941  R$         60.894,29 
44021/14 EMP MUN DES URB RUR BAURU 1234  R$         24.743,22 
44021/14 EMP MUN DES URB RUR BAURU 1152  R$         24.361,50 
17162/04 ERMINIA ARTERO GABRIEL OUTUBRO  R$              625,00 
16707/05 ESPÓLIO MARIA L MARTINS SEGALLA AGO/SET/OUT  R$           7.920,00 
58430/13 EXTINTORES BRASIL EIRELI 539  R$                75,00 
57635/13 FARMACE IND.QUIM.FARM CEAREN 109213  R$         10.245,60 
22807/13 FONESAT TELEINFORMATICA LTDA 346  R$         10.043,00 
16039/14 FORTMIX COMÉRCIO DE CONCRETO LTDA 6046, 6047  R$           7.488,00 
29269/14 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA 662  R$                64,00 
57634/13 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 282131  R$           2.953,80 
5469/14 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 281170  R$              520,00 
57634/13 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 282055, 282229  R$         24.419,10 
10655/13 FUNDACAO VERITAS 479  R$       259.397,82 
30040/14 FUNDACAO VERITAS 480  R$         32.321,41 
63444/14 FUNDO FISCAL DAS TELECOMUNICAÇÕES 910.1.5.9993  R$              777,02 
41189/13 GATTO & SILVA SEG VIGIL PATRIM LTDA 1234  R$           6.264,00 
30040/14 GIAFFERI - MEDICINA LABORATORIAL LTDA 1036  R$         81.815,49 
5469/14 HOSP-LOG COM PROD HOSPIT LTDA 318959  R$           2.454,90 
64887/11 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 821121, 821904  R$              761,36 
64887/11 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 822871  R$              368,76 
31212/14 IND COM PROD LIMPEZA MACATUBA 4851  R$           1.131,80 
37781/13 INST TOMOG AXIAL COMPUT BAURU LTD 559  R$         30.368,75 
17309/13 INSTITUTO SOMA 41  R$       170.833,33 
23007/14 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A 151317  R$         21.227,00 
23007/14 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A 151986  R$         14.478,00 
23007/14 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A 151988  R$         33.422,00 
27024/14 J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI 9172  R$           6.534,15 
19403/14 J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI 9046  R$         16.626,00 
19403/14 J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI 9105  R$         12.682,00 
54609/14 JAMIL RHAME CURSO INC EDIFICIOS-ME 256  R$           2.980,00 
19403/14 JBS S/A 12627  R$         13.845,00 
19403/14 JBS S/A 12850  R$         13.520,00 
4867/14 JBS S/A 278852  R$              357,60 
19403/14 JGZANA ALIMENTOS LTDA 1916, 1989  R$         23.086,00 
46067/13 KALUANA COM MAT ESCRIT PAP EIRELI 1358  R$                72,13 
46063/13 KALUANA COM MAT ESCRIT PAP EIRELI 1359  R$              136,80 
30040/14 LAB BAURU PATOLOGIA CLINICA LTDA 1041  R$         44.059,65 
60070/11 LACON ENGENHARIA LTDA 1347  R$         40.158,07 
60070/11 LACON ENGENHARIA LTDA 1346  R$       134.646,54 
46066/13 LAURA BOTTERI GARMS - ME 3749  R$                86,39 
60601/14 LAVORO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 159  R$           2.300,00 
4864/14 LICITARE COM REPR ALIMENTOS LTDA-EPP 524  R$              930,96 
30584/13 LINDE GASES LTDA 81332227  R$         14.875,00 
17162/04 LUIZ CARLOS GABRIEL OUTUBRO  R$              625,00 
5469/14 MARCOFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS 30643  R$              520,00 
159/14 MARCOS ANTONIO M. BALLAMINUT AGOSTO  R$                13,59 

17162/04 MARIA DOS ANJOS SIMOES GABRIEL OUTUBRO  R$              625,00 
11577/14 MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP 1005  R$         11.205,00 
11577/14 MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP 1003  R$           6.075,00 
52885/14 MF DE OMENA PROD FONOGRAFICAS - ME 9  R$         18.000,00 
53725/13 NUTRICIONALE COM ALIMENTOS LTDA 187665  R$              330,00 
28610/14 NUTRICIONALE COM ALIMENTOS LTDA 188084  R$           5.000,00 
4653/14 OMYTTO UNIFORMES IND E COM LTDA 1959  R$           5.016,00 
6991/04 ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL 492  R$         18.923,85 
27005/13 PADARIA SANTA FE COL BAURU LTDA 9493  R$              380,43 
26234/13 PADARIA SANTA FE COL BAURU LTDA 9478  R$              469,35 
4859/14 PÃES 5 ESTRELAS DE MARILIA LTDA 1568  R$                76,41 
16444/13 PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 32518  R$         71.944,00 
18411/13 PONTEPEDRAS MIN BRITAGEM LTDA 47291  R$           1.560,00 
3971/14 R. DE F. TORRES - EPP 241  R$                44,80 
8155/13 REAL DIST ARTIGOS INFORMÁTICA EIREL 16654  R$              747,50 
8155/13 REAL DIST ARTIGOS INFORMÁTICA EIREL 16161  R$           5.175,00 
8155/13 REAL DIST ARTIGOS INFORMÁTICA EIREL 16638  R$              345,00 
8155/13 REAL DIST ARTIGOS INFORMÁTICA EIREL 16637  R$           5.175,00 
29570/14 RICARDO RUBIO EPP 13976  R$         11.965,80 
29570/14 RICARDO RUBIO EPP 14050  R$           3.519,36 
46067/14 RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA 14397  R$           1.484,42 
37672/14 S Y YUHARA ME 3937  R$                20,00 
29570/14 SAMAPI PROD HOSPITALARES LTDA 9478  R$       118.870,00 
16057/14 SCHNEIDER COM ATAC PR ALIMENT LTDA 30959  R$           2.598,00 
27152/13 SELDORADO COM ALIMENTOS LTDA 7688  R$         18.720,00 
36557/13 SORRI- BAURU 58  R$       200.000,00 
36557/13 SORRI- BAURU 59  R$         54.000,00 
19655/13 SSM CONTRUÇÕES E INSTALAÇÕES-EPP 217  R$         26.707,88 
31212/14 TERRÃO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 41000  R$         12.416,00 
28482/14 TERRITORIO SIRIUS PRODUÇÕES LTDA 20  R$           3.000,00 
30034/13 TRM COMERCIAL MEDIC LTDA -EPP 15204  R$           5.618,46 
36304/13 TRM COMERCIAL MEDIC LTDA -EPP 15203  R$              633,00 
5469/14 UNIÃO QUIMICA FARMAC NACIONAL S/A 89806  R$              620,55 



5DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 18 DE NOVEMBRO DE 2.014

3773/13 VINIMARTINS COM INFORMATICA LTDA 1018  R$           2.990,00 
5469/14 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 20000  R$           2.232,00 
21112/13 W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP 5195  R$              228,08 
21112/13 W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP 5215  R$              228,08 
21112/13 W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP 5285  R$              228,08 
21112/13 W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP 5411  R$              285,10 
21112/13 W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP 5446  R$              684,24 
21112/13 W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP 5546  R$              570,20 
7913/11 WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. 143  R$              224,53 
4129/14 WHITE MARTINS GASES IND LTDA 227246 A 276985  R$           6.200,29 

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Valcirlei Gonçalves da Silva

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

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

ARBORIZAÇÃO URBANA
ATENÇÃO

*Para solicitar a substituição/poda procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel e documentos 
pessoais (cópias simples), conforme Lei nº 4368/99.
*A substituição de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário Oficial.
“Deferido o pedido, o munícipe terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do  deferimento  no  Diário  Oficial  
do  Município,  para efetivar  a  supressão  da  árvore  e  de  15  (quinze)  dias,  a  partir  da supressão, para substituição da 
mesma, sob pena prevista nesta lei. (NR)”  (Art. Alterado pela Lei nº 4714/01)
*As despesas com a substituição ficarão a cargo do requerente.
* As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior a 1,50 metros 
(um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil (parágrafo único do art. 1º do 
Decreto nº 8806/00).
*A poda de árvore em domínio público somente será permitida seguindo as especificações contidas no artigo 21 da 
Lei nº 4368/99 que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura urbana, Equipe do Corpo de 
Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA conforme 

INFRAÇÕES
Capítulo II – Das Infrações e das Penas - art. 42 da Lei 4368/99

“Ao infrator serão aplicadas penalidades na seguinte ordem: 
I -  arrancar mudas de árvores- multa de 40 UFIRs, por muda e replantio; 
II -  por infração ao disposto no artigo 30 desta lei- multa de 40 UFIRs;
III -  promover poda drástica em qualquer espécie vegetal de porte arbóreo: multa de 180 UFIRs, por árvore; 
IV -  Suprimir ou anelar espécie arbórea sem a devida autorização: multa de 300 UFIRs, por árvore e replantio; 
V -  Desrespeitar quaisquer dos artigos referentes ao planejamento de arborização urbana - multa de até 1000 UFIRs e 

embargo das obras, até que se cumpra com as obrigações imposta na lei; 
VI -  Não replantio legalmente exigido - multa de 180 UFIRs por mês de atraso e por árvore.”

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica deverão ser plantadas mudas de pequeno porte:
Sugestão: caqui do cerrado (Diospyros híspida); cerejeira do rio grande (Eugenia involucrata); tamanqueiro (Byrsonima 
intermedia); astrapéia (Dombeya wallichii), acerola (Malpighia glabra), araçá (Psidium cattleianum), grevílha anã 
(Grevillea banksii), cambuí (Myrciaria tenella), calicarpa (Callicarpa reevesii), pitanga (Eugenia uniflora); mulungu do 
litoral (Erythrina speciosa); neve da montanha (Euphorbia leucocephala); urucum (Bixa orelana); flamboyant mirim 
(Caesalpinia pulcherrima), escova de garrafa (Callistemon sp.), siraricito (Cojoba sophorocarpa), nêspera (Eriobotrya 
japonica), calabura (Muntingia calabura), ipê branco (Tabebuia rosea-alba), Calliandra (Calliandra houstoniana), 
jabuticaba (Myrciaria cauliflora), uvaia (Eugenia pyriformis), Amora (Morus nigra), Jambo branco (Syzygium aqueum), 
Pau-santo (Kielmeyera coriácea), Folha de Serra (Ourateas spectabilis), Romã (Punica granatum), Cerejeira (Prunus 
campanulata), Pequeno Barbatimão (Stryphnodendron adstringens, S. polyphyllum), Cerejeira ornamental (Prunus 
serrulata), Gabiroba (Campomanesia xanthocarpa).

Nas calçadas opostas a rede elétrica ou possuírem fiação compacta deverão ser plantadas mudas de médio porte:
Sugestão: jacarandá mimoso (Jacaranda mimosifolia), quaresmeira (Tibouchina granulosa), pata-de-vaca (Bauhinia sp), 
louro pardo (Cordia trichotoma); alecrim de campinas (Holocalyx balansae); pau terra ( Qualea grandiflora; Qualea 
parviflora); amendoim falso (Acosmium subelegans); caviuna do cerrado (Dalbergia miscolobium); amendoim do campo 
(Platypodium elegans), bico de pato (Machaerium aculeatum); barbatimão (Stryphnodendron rotundifolium), candeia 
(Piptocarpha rotundifolia); falso barbatimão (Dimorphadra mollis); jacarandá do campo (Machaerium acutifolium); 
aldrago (Pterocarpus violaceus), olho de dragão (Adenanthera pavonina), pequi (Caryocar brasilienses), aroeira 
pimenteira (Schinus terebinthifolia), sibipiruna (Caesalpinia pluviosa), chuva de ouro (Cassia fistula), pau Brasil 
(Caesalpinia echinata), ipê amarelo do cerrado (Tabebuia aurea); ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha), grumixama 
(Eugenia brasiliensis), magnólia branca (Magnolia grandiflora), magnólia amarela (Michelia champaca), amendoinzeiro 
(Platypodium elegans), fedegoso (Senna macranthera), cabreúva (Myroxylon peruiferum), lofantera da amazônia 
(Lophanthera lactescens), tipuana (Tipuana tipu),  resedá gigante (Lagerstroemia speciosa), acácia mimosa (Acacia 
podalyraefoli), dedaleiro (Lafoensia pacari), tamanqueira (Pera glabrata), mirindiba rosa (Lafoensia glyptocarpa), 
melaleuca (Melaleuca alternifolia ); Mulungu - Coral (Erythrina verna), Quereutéria (Koelreuteria paniculata), 
Tamarindo (Tamarindus indica), Albizia (Albizia lebbeck), Chapéu de Sol ( Terminalia catappa), Alfeneiro ( Ligustrum 
lucidum), Saboneteira (Sapindus saponaria), Jambo Amarelo (Syzygium jambos), Oliveira (olea europaea), Amarelinho 
(Plathymenia reticulata), Cedro (Cedrela fissilis), Jenipapo (Genipa americana),  Cambuci (Campomanesia phaea), Ipê 
Felpudo (Zeyheria tuberculosa).

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: 56470/2014
INTERESSADA: Clarice da Silva

ENDEREÇO: Rua Diógenes, nº 2-18, Santa Edwiges
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Ficus localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 49564/2014
INTERESSADO: Sydney Cláudio Thomazzi
ENDEREÇO: Rua Doutor Romildo Brunhari, nº 2-16, Jardim Panorama
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Pata-de-vaca localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 63953/2014
INTERESSADA: Lilian Zaghis Martinelo Maia
ENDEREÇO: Rua Bernardino de Campos, nº 14-31, Vila Souto
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 49769/2014
INTERESSADA: Nair Ferreira
ENDEREÇO: Rua Adolfo Lutz, nº 1-35, Centro
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Quaresmeira localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 57313/2014
INTERESSADO: Plínio Pinheiro Júnior
ENDEREÇO: Rua Wenceslau Braz, quadra 19, Vila Industrial
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Quaresmeira localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 50116/2014
INTERESSADO: Richard de Jesus
ENDEREÇO: Rua Professor Antônio Guedes de Azevedo, PMB 05/0099/053, Vila Industrial
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Amendoim-bravo localizado ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 56590/2014
INTERESSADO: Aparecido Alves
ENDEREÇO: Rua Benjamin Miguel Grecco, Lote 21, Quadra V, Vila Industrial
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Amendoim-bravo localizado ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 55091/2014 
INTERESSADA: Lúcia Maria Serafim dos Santos
ENDEREÇO: Rua dos Contabilistas, nº 5-83, Núcleo Gasparini
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 53237/2014
INTERESSADO: Paulo Roberto Martins de Siqueira
ENDEREÇO: Rua Alberto Quércio, nº 2-24, Jardim Araruna
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 56421/2014
INTERESSADO: Helder Biguetti Pereira
ENDEREÇO: Rua Capitão Alcides, nº 13-42, Jardim Carvalho
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Jambo-amarelo localizado à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROCESSO: 59543/2014
INTERESSADA: Judith de Oliveira
ENDEREÇO: Rua Bela Vista, nº 3-53, Vila Camargo
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Oiti localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROTOCOLO (recurso): 60554/2014 
INTERESSADO: José Aparecido da Cruz 
ENDEREÇO: Rua Antônio da Silva Souto, nº 6-50, Vila Pacífico
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza de copa e controle de patógenos executadas pela Secretaria
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 56040/2014
INTERESSADO: Pedro Vidal
ENDEREÇO: Rua Albuquerque Lins, nº 4-15, Vila Falcão
ESPÉCIE INDEFERIDA: 02 Chapéus-de-sol, sendo 01 localizado à direita do imóvel e 01 localizado à 
esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel
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DARA - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

ADVERTÊNCIA 11/14
Em vistoria realizada no dia 29/10/14, na Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, q.2, Geisel, 
foi constatada uma barraca ocupando área pública. A proprietária da barraca foi notificada, mas em nova 
vistoria realizada no dia 10/11/14, verificou-se que a notificação não foi atendida. Portanto, fica a Senhora 
APARECIDA ALVES BONITO advertida a retirar a barraca de área pública imediatamente.

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

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE BAURU: definiu os seguintes processos de 
solicitação de licença de funcionamento e cadastros:
Licenças e Cadastros CEVS deferidos 

Nº CEVS: 350600301-562-000270-1-4                                                Data de Validade: 02/10/2015
Nº PROTOCOLO: 47273/2014                                                             Data do Protocolo: 29/08/2014
RAZÃO SOCIAL: SAPORE S.A 
CNPJ: 67.945.071/0683-60
LOGRADOURO: RODOVIA ENGENHEIRO HORACIO PYLES          NÚMERO: S/N
COMPLEMENTO: KM 01 – PARTE       BAIRRO: VILA AIMORÉS     CEP: 17039-470
MUNICÍPIO: BAURU                                                                             UF: SP
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados 
preponderantemente para empresas

Nº CEVS: 350600301-562-000239-1-4                                           Data de Validade: 06/10/2015
Nº PROTOCOLO: 56528/2014                                                        Data do Protocolo: 03/10/2014
RAZÃO SOCIAL: HUGHES & TRECENTI ARTIGOS ESCOLARES LTDA 
CNPJ: 10.581.090/0001-05
LOGRADOURO: AVENIDA AFFONSO JOSÉ AIELLO                  NÚMERO: 12-50
BAIRRO: VILA AVIAÇÃO                                                                CEP: 17018-520
MUNICÍPIO: BAURU                                                                        UF: SP
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 5620-1/03 Cantina - serviços de alimentação privativos

 
Nº CEVS: 350600301-561-002806-2-3                                        Data Deferimento: 07/10/2014
Nº PROTOCOLO: 51690/14                                                         Data do Protocolo: 16/09/2014
RAZÃO SOCIAL: FÁTIMA BARBOSA LEÂO 
CPF: 005.222.151-22
LOGRADOURO: Rua Valdevino Sobreira                                  NÚMERO: 4-61
BAIRRO: Pousada da Esperança II                                            CEP: 17022-721 
MUNICÍPIO: BAURU                                                                     UF: SP
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação

Nº CEVS: 350600301-472-000817-1-0                                           Data de Validade: 07/10/2015
Nº PROTOCOLO: 11023/2014                                                        Data do Protocolo: 24/02/2014
RAZÃO SOCIAL: JARDIM BRASIL CARNES ROTISSERIE MARMITAS E MARMITEX 
LTDA ME
CNPJ: 50.777.580/0001-04
LOGRADOURO: RUA IRMÃ ARMIDA                                 NÚMERO: 3-28
BAIRRO: JARDIM BRASIL                                                   CEP: 17044-160 UF: SP
MUNICÍPIO: BAURU                                                             UF: SP
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues

Nº CEVS: 350600301-106-000001-1-6                                                Data de Validade: 07/10/2015
Nº PROTOCOLO: 52529/2014                                                             Data do Protocolo: 19/09/2014
RAZÃO SOCIAL: RENATO GOMES MORENO - ME 
CNPJ / CPF: 01.109.148/0001-21
LOGRADOURO: RUA BOA ESPERANÇA                                         NÚMERO: 6-40
BAIRRO: VILA SEABRA                                                                     CEP: 17060-010
MUNICÍPIO: BAURU                                                                            UF: SP
CEP: 17060-010 UF: SP
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 1069-4/00 Moagem e fabricação de produtos de origem 
vegetal não especificados anteriormente

Nº CEVS: 350600301-109-000148-1-8                                                Data de Validade: 09/10/2015
Nº PROTOCOLO: 4779/2013                                                               Data do Protocolo: 25/01/2013
RAZÃO SOCIAL: PANIFICADORA VIA PÃES LTDA - ME 
CNPJ: 08.478.050/0001-90
LOGRADOURO: AVENIDA ORLANDO RANIERI                         NÚMERO: 6-31
BAIRRO: JARDIM MARAMBÁ                                                       CEP: 17030-671
MUNICÍPIO: BAURU                                                                       UF: SP
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 1091-1/02 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria 
com predominância de produção própria

Nº CEVS: 350600301-472-000932-1-1                                                Data de Validade: 10/10/2015
Nº PROTOCOLO: 22.89/2012                                                              Data do Protocolo: 10/10/2014
RAZÃO SOCIAL: PORTO SEGURO ÁGUA MINERAL LTDA - ME 
CNPJ: 96.567.367/0001-60
LOGRADOURO: RUA ANTONIO DOS REIS                       NÚMERO: 10-61
BAIRRO: VILA BRUNHARI                                                  CEP: 17011-030 
MUNICÍPIO: BAURU                                                             UF: SP
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 4723-7/00 Comércio varejista de bebidas

Nº CEVS: 350600301-471-000635-1-7                                                Data de Validade: 10/10/2015
Nº PROTOCOLO: 33927/2012                                                             Data do Protocolo: 03/07/2012
RAZÃO SOCIAL: L. G. SOUZA BAURU - ME 
CNPJ / CPF: 74.486.291/0001-06
LOGRADOURO: RUA GABRIEL DE ALMEIDA SENGER                   NÚMERO: 2-13
BAIRRO: NUCLEO OCTÁVIO RASI                                                     CEP: 17039-320
MUNICÍPIO: BAURU                                                                             UF: SP
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Nº CEVS: 350600301-561-001904-2-0                                            Data do Deferimento: 13/10/2014
Nº PROTOCOLO: 54744/2014                                                         Data do Protocolo: 29/09/2014
RAZÃO SOCIAL: SOLANGE GOMES DA CUNHA
CPF: 25872983859
LOGRADOURO: Rua MARIO DOS REIS PEREIRA                       NÚMERO: 3-25
COMPLEMENTO: bloco 6 apto 26                                      
BAIRRO: Conj. Hab. Res. Parque colina verde                             CEP: 17022-000
MUNICÍPIO: BAURU                                                                         UF: SP
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação

Nº CEVS: 350600301-561-000648-2-3                                           Data do Deferimento: 13/10/2014
Nº PROTOCOLO: 55358/2014                                                        Data do Protocolo: 30/09/2014
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação
RAZÃO SOCIAL: FÁTIMA REGINA NUNES 
CPF: 001.912.938-65
LOGRADOURO: RUA DOS LAVRADORES                                 NÚMERO: 1-84
BAIRRO: NÚCLEO EDISON BASTOS GASPARINI                     CEP: 17022-200 
MUNICÍPIO: BAURU                                                                      UF: SP
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação

Nº CEVS: 350600301-109-000178-1-7                                                Data de Validade: 14/10/2015
Nº PROTOCOLO: 29374/14                                                                 Data do Protocolo: 21/05/2014
RAZÃO SOCIAL: S K OSHIRO - ME 
CNPJ / CPF: 10.499.392/0001-39
LOGRADOURO: Avenida Cruzeiro do Sul                                     NÚMERO: 31-06
COMPLEMENTO: VILA CARMEM
BAIRRO: Jardim Redentor                                                             CEP: 17032-000            
MUNICÍPIO: BAURU                                                                        UF: SP
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 1094-5/00 Fabricação de massas alimentícias

Nº CEVS: 350600301-561-002807-2-0                                            Data do Deferimento: 22/10/2014
Nº PROTOCOLO: 53031/2014                                                         Data do Protocolo: 22/09/2014
RAZÃO SOCIAL: JANAINA DOS SANTOS CELLEGHINI FREITAS 
CPF: 259.602.128-54
LOGRADOURO: RUA AUGUSTO FERREIRA                                NÚMERO: 5-25
COMPLEMENTO: FUNDOS
BAIRRO: VILA SANTA LUZIA                                                         CEP: 17025-360 
MUNICÍPIO: BAURU                                                                        UF: SP
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação:

Nº CEVS: 350600301-561-002109-2-7                                                Data deferimento: 22/10/2014
Nº PROTOCOLO: 56862/14                                                                 Data do Protocolo: 06/10/2014
RAZÃO SOCIAL: SONIA CRISTINA MELCHIOR CANDIDO 
CPF: 246.325.578-11
LOGRADOURO: RUA MARIANO ORLANDI                                      NÚMERO: 3-64
BAIRRO: JARDIM NOVA ESPERANÇA                                             CEP: 17065-040
MUNICÍPIO:BAURU                                                                             UF: SP
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação

Nº CEVS: 350600301-561-002694-2-5                                            Data do Deferimento: 22/10/2014
Nº PROTOCOLO: 58124/14                                                             Data do Protocolo: 09/10/2014
RAZÃO SOCIAL: NELI DE SOUZA OLIVEIRA 
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CPF: 153.182.968-66
LOGRADOURO: RUA SANTA BERTILHA                                      NÚMERO: 1-12
COMPLEMENTO: REDENTOR L
BAIRRO: JD. REDENTOR                                                               CEP: 17032-287
MUNICÍPIO: BAURU                                                                        UF: SP
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação

Nº CEVS: 350600301-109-000060-1-7                                                Data de Validade: 22/10/2015
Nº PROTOCOLO: 60480/14                                                                 Data do Protocolo: 20/10/2014
RAZÃO SOCIAL: SUKEST INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E FARMA LTDA 
CNPJ: 55.692.537/0001-51
LOGRADOURO: AVENIDA JOSÉ FORTUNATO MOLINA               NÚMERO: 2-150
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL                                                     CEP: 17034-310
MUNICÍPIO: BAURU                                                                           UF: SP
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 1093-7/02 Produção de frutas cristalizadas, balas e 
semelhantes.

Nº CEVS: 350600301-472-000933-1-9                                                Data de Validade: 23/10/2015
Nº PROTOCOLO: 3530/2014                                                               Data do Protocolo: 17/01/2014
RAZÃO SOCIAL: DIRLEIA FERNANDA CORACINI OHOUAN - ME:
CNPJ: 16.837.316/0001-72
LOGRADOURO: Avenida Nossa Senhora de Fátima                       NÚMERO: 13-40
BAIRRO: Jardim América                                                                   CEP: 17017-337
MUNICÍPIO: BAURU                                                                            UF: SP
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

Nº CEVS: 350600301-463-000267-1-9                                                Data de Validade: 27/10/2015
Nº PROTOCOLO: 56.121/2014                                                            Data do Protocolo: 02/10/2014
RAZÃO SOCIAL: GONCALVES E SOUZA COM. REPRESENTACAO LTDA.
CNPJ: 54.213.707/0001-05
LOGRADOURO: Rua Nove                                                                 NÚMERO: 2-70
BAIRRO: Distrito Industrial III                                                            CEP: 17064-859
MUNICÍPIO: BAURU                                                                            UF: SP
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em 
geral

Nº CEVS: 350600301-561-002808-2-8                                            Data do Deferimento: 29/10/2014
Nº PROTOCOLO: 61202/2014                                                         Data do Protocolo: 23/10/2014
RAZÃO SOCIAL: MARIA APARECIDA ELIAS TEODORO 
CPF: 217.661.668-57
LOGRADOURO: Rua Francisco Lopes Filho               NÚMERO: 2-70
BAIRRO: Vila Nove de Julho                                         CEP: 17052-570
MUNICÍPIO: BAURU                                                       UF: SP
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação

Nº CEVS: 350600301-561-002809-2-5                                                Data Deferimento: 29/10/2014
Nº PROTOCOLO: 59548/2014                                                             Data do Protocolo: 15/10/2014
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação
RAZÃO SOCIAL: APARECIDA FLOR DA SILVEIRA SIMINI 
CPF: 015.479.028-17
LOGRADOURO: Rua Major Pedro Julio de Oliveira                         NÚMERO: 4-77
BAIRRO: Jardim Solange                                                                    CEP: 17053-590
MUNICÍPIO: BAURU                                                                             UF: SP
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação

Nº CEVS: 350600301-561-002811-2-3                                             Data Deferimento: 27/10/2014
Nº PROTOCOLO: 61992/14                                                              Data do Protocolo: 27/10/2014
RAZÃO SOCIAL: MARIA INÊS SILVA CABO 
CPF: 036.286.588-45
LOGRADOURO: Rua Soldado Jose Soares                                   NÚMERO: 01-040
BAIRRO: Jd. Prudência                                                                    CEP: 17066-060
MUNICÍPIO: BAURU                                                                          UF: SP
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação

Nº CEVS: 350600301-561-002807-2-0                                               Data Deferimento: 22/10/2014
Nº PROTOCOLO: 53031/2014                                                            Data do Protocolo: 22/09/2014
RAZÃO SOCIAL: JANAINA DOS SANTOS CELLEGHINI FREITAS 
CNPJ / CPF: 259.602.128-54
LOGRADOURO: RUA AUGUSTO FERREIRA                                      NÚMERO: 5-25
COMPLEMENTO: FUNDOS
BAIRRO: VILA SANTA LUZIA                                                                CEP: 17025-360
MUNICÍPIO: BAURU                                                                                UF: SP
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando 
inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento

Relação das licenças liberadas de 03 a 14 de Novembro de 2014.
A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE BAURU deferiu os seguintes processos de solicitação 
de licença de funcionamento:
Licenças deferidas de 03 a 14 de Novembro de 2014

No. Protocolo: 54912/2014                          Data do Protocolo: 29/09/2014
No. CEVS: 350600301-477-000735-1-2        Data de Vencimento: 05/11//2015
Razão Social: ROSANGELA MARIA FERRAZ TOLEDO - ME
CNPJ/CPF: 17.758.484/0001-35
Endereço: RUA GUIDO RUGAI Nº 3-55    VILA SOUTO 
CNAE: 4771-7/01–COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOSFARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 164/14P                          Data do Protocolo: 15/10/2014
No. CEVS: 350600301-477-000451-1-0        Data de Vencimento: 21/03/2015
Razão Social: FARMACENTRO BAURU LTDA
CNPJ/CPF: 59.146.514/0006-07
Endereço: ALAMEDA DR. OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA Nº 13-83  VILA  CIDADE 
UNIVERSITÁRIA 
CNAE: 4771-7/01–COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOSFARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 165/14P                          Data do Protocolo: 23/10/2014
No. CEVS: 350600301-477-000908-1-6        Data de Vencimento: 11/08/2015
Razão Social: DROGARIA VILA FALCÃO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 20.260.676/0001-21
Endereço: RUA CARLOS DE CAMPOS Nº 3-09            VILA SOUTO 
CNAE: 4771-7/01–COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOSFARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 58149/2014                          Data do Protocolo: 09/10/2014
No. CEVS: 350600301-464-000194-1-0        Data de Vencimento: 05/11/2015
Razão Social: SERVIMED COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 44.463.156/0023-90
Endereço: RODOVIA MARECHAL RONDON KM 348
CNAE: 4644-3/01–COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO 
HUMANO

No. Protocolo:  64326/2014F                          Data do Protocolo: 06/11/2014
No. CEVS: 350600301-861-000063-1-9        Data de Vencimento: 14/11/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CNPJ/CPF: 46.374.500/0240-26
Endereço: RUA MONSENHOR CLARO Nº 8-88
CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXCETO PRONTO - 
SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Responsável(s) dos respectivos estabelecimentos acima assume(m) cumprir a legislação vigente e observar 
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento da licença de funcionamento emitida por 
esta Vigilância Sanitária

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PUBLICAÇÃO DE:  13/11/2014  a  17/11/2014

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
10227/13 FÁTIMA APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA
10228/13 FÁTIMA APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA
13722/14 ALINE RENATA MARTIN DORO
581/14 ROSELI CONCEIÇÃO DE SOUZA
18226/14 ELIAS JOSÉ DOS SANTOS
15762/14 OLAVO JOAQUIM DOS SANTOS
17973/14 ESTER DALVA SILVESTRE JUNQUEIRA
9442/14 VOLMIR CAMPESI TONIN
16200/12 FLAVIO BADIN MARQUES
11729/12 PAULA PATRICIA COSTA
16905/13 GISELLE  JANUZZI  ZEQUI
16816/14 NILMA DO CARMO VIDOTTO DE SOUZA 
20431/14 MARIA APARECIDA MARTINS MACHADO RUGGIERO
9051/14 JOSÉ ROBERTO  EDISON  DE  CASTRO MELLO
24695/14 ARIETA E OLIVEIRA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/C LTDA
19906/13 HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS 
9043/14 LUIS DUARTE TONOLLI
9055/14 HÉLIO FERNANDO MEGALE
9057/14 WAGNER  JOSÉ  MONTEIRO CARDOSO
52723/13 MARINA PREVIERO GOULART
23388/13 JULIANE WAIDEMAM
41937/13 SUELI  SATIE  HAMADA  JUCÁ 
30934/14 PAULA FERNANDA DA MATA FONSECA
33893/14 CARLOS GUILHERME BRANCO FONSECA
15334/14 VIVIAN SIMÕES ZILIO
16043/14 SANDRA MARQUEZI PIROLA BEZERRA
7047/14 GISLAINE NAZARETH APARECIDA LEITE GAMBA
56390/13 NANCY PRADO HERZ SIQUEIRA
14019/13 VALÉRIA QUEIRÓZ QUIRINO
27979/12 MARIA CRISTINA ALCAZAR BARCELOS
24791/12 ISOMED – MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA EPP
14196/13 NELSON MAEDA MACHADO
61992/14 MARIA INES SILVA CABO
15134/12 TIAGO DA LUZ PETROVIC – ME
16375/14 ALEXSANDRA GALDINO NUNES
6290/10 ANDRÉIA RODRIGUES DE SOUZA
17104/12 EDNA LUCIA VERDIANI CAMPANA
9843/13 RICARDO CORREA DA COSTA DIAS
33393/14 EDGARD  JOSÉ  FRANCO  MELLO JR.
71088/13 ANA ELISA AKASHI
9203/14 JULIANA AUGUSTA SPINELLI DA SILVA TELES
6855/13 LUIZ CARLOS REGINA CARDOSO
42976/13 ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS
54895/12 DANIELA RODRIGUES DE AZEVEDO JULIANI
49700/14 MARCOS CABELLO DOS SANTOS
7344/13 TELEDPI – TELEDIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
43000/13 SAMIR EBERLIN
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19139/14 MAYUMI SHIROTA KANAMURA
17135/14 DANIELLE ZOLA DE ALMEIDA PRADO
65320/14 BATERIAS CRAL LTDA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
65937/14 DILMA SOLANGE DE OLIVEIRA CORREIA – ME 037977/C-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
62325/14 J.P.  DOS SANTOS BAURU – ME 45 27100/E-1
62339/14 J.P.  DOS SANTOS BAURU – ME 45 037909/C-1
62930/14 MANOEL CARDOSO DOS SANTOS 60 037907/C-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
62943/14 MANOEL CARDOSO DOS SANTOS 45 029058/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
60131/14 JOSÉ LUIS DA SILVA AÇOUGUE – ME 028624/E-1
60136/14 JOSÉ LUIS DA SILVA AÇOUGUE – ME 028625/E-1
62933/14 MANOEL CARDOSO DOS SANTOS 27103/E-1
62320/14 J.P.  DOS SANTOS BAURU – ME 27102/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA: 

PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
29270/14 GIAN   COMÉRCIO  DE   PRODUTOS   ORTODÔNTICOS  LTDA  ME 17037/E-1

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

41656/14 P.S.  CARDOSO & CIA INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE 
PRODUTOS  DE  LIMPEZA  LTDA – ME 16937/E-1

40423/14 LEANDRO CESAR FRANÇA – EPP 14116/E-1
40424/14 LEANDRO CESAR FRANÇA – EPP 17109/E-1
38104/14 NUTRICOM COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA – ME 17130/E-1
38108/14 NUTRICOM COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA – ME 17129/E-1

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

31770/14 JEFERSON RENATO DE OLIVEIRA PESQUEIRO – 
ME 30 14079/E-1

33395/14 FABIO JEFERSON FORATO 90 12704/E-1

15908/14 PADARIA  E  LANCHONETE  ZENTIL  GOMES & 
SILVA LTDA ME 60 16884/E-1

44024/14 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA 180 16985/E-1
31764/14 JEFERSON RENATO DE OLIVEIRA PESQUEIRO ME 30 16910/E-1

47099/14 SUPERMERCADO  VIEIRA  DIAS  DA  SILVA  DE 
BAURU LTDA 90 16978/E-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA:

PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
15371/14 PEDRO PAIVA GOMES – ME 15 19850/E-1
24355/14 KIARA RODRIGUES REDICOPA 10 19846/E-1
28649/14 CLEUSA VIEIRA DA SILA – ME 30 19859/E-1
42283/14 COLÉGIO BELA VISTA LTDA ME 45 18618/E-1
33458/14 SION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP 30 16933/E-1
33399/14 FABIO  JEFERSON FORATO 45 12705/E-1
24359/14 KIARA RODRIGUES REDICOPA 45 16915/E-1
43582/14 NAIR SANTOS ÓTICA E JOALHERIA LTDA ME 90 17035/E-1
28645/14 CLEUSA VIEIRA DA SILVA – ME 30 19860/E-1
10176/14 SEMPRE LIDER MINIMERCADO LTDA – EPP 90 16969/E-1
10177/14 SEMPRE LIDER MINIMERCADO LTDA – EPP 90 16970/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
44011/14 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA 9675/E-1
63778/13 ALESSANDRA DOS SANTOS BOAVENTURA – ME 12697/E-1
36561/14 SUZAN FIALHO  NUNES – ME 16932/E-1
12684/14 INTERCOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17036/E-1
25148/14 MARCO AUGUSTO HENRIQUE DE SOUZA – ME 14080/E-1
28651/14 CLEUSA VIEIRA DA SILVA – ME 19858/E-1
51398/14 ANDERSON SALOMÉ DE SOUZA 17048/E-1

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

PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
10227/13 FÁTIMA APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA 11999/E-1
10228/13 FÁTIMA APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA 11998/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
43959/14 KACEM COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA – EPP 2075/E-1

RECURSO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA NÃO JULGADO POR  
NÃO  HAVER  PREVISÃO  LEGAL  NESSA  FASE  DO  PROCESSO:

PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
15081/14 VALQUIRIA  FLORENTINO  ALMEIDA 2239/E-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 57116/14
INTERESSADO IRINEU CARDOZO
ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
REQUERENTE IRINEU CARDOZO
CPF 049.763.798-76
CRO/SP 105.297

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 36675/07
INTERESSADO STARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA ME
ENDEREÇO RUA RIO BRANCO, 21-7 – VL. AMÉRICA – BAURU/SP
REQUERENTE JOSÉ MARIO DE ALMEIDA CINTRA
CPF 092.516.098-96
CRF/SP 17.354

PROCESSO 29436/99
INTERESSADO DROGARIA GETULIO BAURU LTDA – EPP
ENDEREÇO RUA ANTONIO ALVES, 21-82 – VL. SANTA TEREZA – BAURU/SP
REQUERENTE JULIANA OTSUKA FERNANDES
CPF 261.146.008-60
CRF/SP 26.389

ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL:
PROCESSO 30026/07
INTERESSADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

EMEI  MAGDALENA  MARTHA
NOME (DE) MARIO RAMOS DE PAULA E SILVA
CPF 113.154.808-67
CRMV 06.510
NOME (PARA) JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI
CPF 027.142.028-61
CRM 06.144

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
51120/14 MAURICIO ALVES DA SILVA
39406/14 MARCOS RODRIGUES FERRAZ FILHO
46934/14 REGINA SILVIA DUQUE TRENTINI
39122/14 CLOVIS LOURENÇO DE MELO
35368/14 BELARMINO SARTORI
57521/14 MARINA MOREIRA ROCHA RAMOS
57319/14 ANTONIO RICARDO VILLANI
36644/14 ADHERBAL CORREA BERNARDES
44357/14 ROSELI LUCIA DE OLIVEIRA
48655/14 TATIANE CRISTINE DO ESPIRITO SANTO NAKAHODO
39010/14 PAGANI COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO L.T.D.A.
44618/14 EDDO LAIF EDDO
44619/14 JORGE MIGUEL BLUDENI
39421/14 CYRO DE ASSIS DIAS JUNIOR

39948/14 SALVADOR FILARDI EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA

39115/14 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ
44374/14 MARIA DAS DORES FERREIRA DE MELO
44354/14 EVANDRO RINALDO APARECIDO TEIXEIRA DE BRITO
44623/14 SILVANA DIAS BIANCHI GADRA
44628/14 SEBASTIÃO REINALDO GOMES PERES
60945/14 VERI LUCIA CHINALLI HUNGARO
39065/14 MARIA ODÍLIA DE MATTOS GREGÓRIO
39402/14 VANDA VERA PEREIRA
29813/14 MARIA GILVANETE DA SILVA
29617/14 JOSÉ MARIA REAL DIAS
39136/14 DUAIBS FERREIRA
37144/14 ERIKA KARG
39124/14 OTAVIO JOSE JACOBIS
35412/14 FAUSTINO STRINGASCI
39060/14 RENAN BENETTI DO NASCIMENTO
39135/14 HENRIQUE SANTOS DA SILVA
39684/14 NATALY JAMILE LIMA
35744/14 LFSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
24792/14 ORIVALDIR ODAIR SIMÕES 
44597/14 MATEUS HENRIQUE MACHADO
36591/14 NEIDE DE MELO MARTINS PUGA
33444/14 JOSÉ FERREIRA GONÇALVES
44710/14 SEBASTIÃO DO CARMO DURO
12592/14 JOSILENE LUCIENE DUARTE
42149/14 GISELE CRISTINA CARMONA CORREIA
35347/14 PLÁCIDO ROGÉRIO GOMES RIBEIRO
39001/14 MARIA CICERA CANDIDA DA SILVA
30122/14 EDSON DO CARMO RUEDA GOMES 
22118/14 LUCAS FARIA DOS SANTOS
10854/14 ARAÚJO & SOUZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME 
13539/14 ROSA MARIA TOBIAS
44700/14 HUMANA MEDICINA LTDA – EPP 
30124/14 ROSA MARIA TOBIAS
57510/14 VALDETE APARECIDO PIRES
49650/14 NARCISA SOFREDINE DOS SANTOS
57646/14 RAMIRO SOARES DE CAMARGO JUNIOR
51094/14 VERA LUCIA ZAMBONATO
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36627/14 CLAUDIA DE CONTI DARE 
44658/14 FERNANDO MAURO FRANCO
47458/14 ENEIDA NARDO VIEIRA
36592/14 AKIO THOMAZ HIRATA
36586/14 FAUZET FARHA
45396/14 MARCO ROBERTO DA SILVA
44231/14 MOARA AGRO MERCANTIL LTDA
29621/14 RENATO YUDI SATO
44651/14 RAUL KLEIN DA SILVA
44516/14 ADILSON MOURA SANCHES
46931/14 SERGIO VELLUDO FERRAZ
39671/14 FRANCISCO DE ASSIS ARANTES
35752/14 CYNISE PEREIRA LEITE
37143/14 MASAO HAYAKAWA
44712/14 MARIA OLIVEIRA GUEDES
30206/14 CESAR ANTONIO BASTOS 
44604/14 ALCIDES PAGAN FERREIRA

21942/14 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À CRIANÇA 
DE BAURU

40445/14 OSCAR JOAQUIM 
57582/13 EDILSON APARECIDO ELERO
35718/14 LILIAN ROSANGELA SANCHES MARCHESI
37164/14 ARAÚJO & SOUZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME
39107/14 DANIEL FARIA DE MORAES
35699/14 MARIO LEME DA SILVA JUNIOR
46915/14 JOÃO ARIEDE
51099/14 CARLOS PAULO TRAVAIN
51122/14 C.S.C. CONSTRUTORA LTDA
51114/14 MILTON FELISBERTO MARTINS
51048/13 ROBERTO TOMAZ DE MEDEIROS FILHO
39934/14 MAURO JOSÉ ANDRADE TERESCO
29846/14 SILENE MARIA CESARIN
51513/14 ALDIR TIRITAN
16954/14 SILENE MARIA CESARIN
21834/14 ANTONIO HORNI FILHO E OUTROS 
29523/14 MARIO LEME DA SILVA
42139/14 JOSÉ FRANCISCO GOTTI CACERE
44230/14 SILVIA CORRÊA DE GODOY
39935/14 SIMONE & KARINA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
35719/14 ALDO FERNANDES JUNIOR
39037/14 LEANDRO GARCIA ROCHA
39675/14 ENEDINA LIMA DOURADO
49655/14 ADRIANE CARLA FORNETTI BORMIO
44600/14 JOÃO BATISTA DARIO
45395/14 ULISSES FERNANDES
44716/14 MANOEL HERNANDES
47460/14 RUI ROBERTO LEMOS DE ALMEIDA
56907/14 MAURILIO PEREIRA CABRAL
44547/14 MARIA VILMA FORNETTI AVALLONE
36337/14 ANTONIO CARLOS ALVES E SILVA
46923/14 NELSO NUNES
39013/14 ODETE EUFRASIO
39067/14 KEMELE ABO ARRAGE
51117/14 RICHARD NIXON VENANCIO 
39673/14 OLINDA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA
44404/14 MARIA ANGELICA TIEPO DUQUE
36631/14 PAGANI COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO LTDA
51091/14 HENRIQUE FRANCO REDONDO
30125/14 MARILENA BRIGATTO PINHO
39945/14 ISAVALE PARTICIPAÇÕES LTDA
44598/14 JOSÉ CLAUDIO DA SILVA SANTOS JUNIOR
44557/14 MURILO APARECIDO DE SOUZA
48706/14 MARIA HELENA MATHIAS CARLOS
44359/14 MARIA ALZIRA LOUREIRO
57291/14 ENY MENEZES MENDO
44522/14 EDSON DE OLIVEIRA
44662/14 ALM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
8112/14 LAR ESCOLA SANTA LUZIA

20252/14 RODRIGO DIEGO SILVA
47449/14 ROSELAINE APARECIDA RODRIGUES
48659/14 MAURICIO ALVES DA SILVA
44503/14 MARIA DE LOURDES LOPES RIBEIRO
33473/14 SILVIO CESAR PEREIRA
35751/14 ANDRE MATOSO DA SILVA
10861/14 ACELINO ADOLFO MELLO
9520/14 DANIELI AP. SILVA DE OLIVEIRA
59317/14 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POLPULAR DE BAURU 
35429/14 LUZIA PABANELO MINETTO
48624/14 EDILSON CARNEIRO LEMOS
58692/14 LAWRENCE PIH
16983/14 AIRTON CAMILO LEITE MUNHOZ 
37152/14 JULEUNICE PEREIRA MACHADO
44528/14 JACSON FERREIRA MATTOS
44625/14 MARIA DALVA DE OLIVEIRA
48830/14 GABRIEL TRIPODI XAVIER
49595/14 INES RODRIGUES COELHO DE OLIVEIRA
44349/14 MARIA ANGELA SALDIVAR DUECK
48693/14 EID GEBARA
44399/14 ADRIANE BRANCO FOLKS PONTALTI
42138/14 ABILIO GARCIA DOS SANTOS FILHO
44485/14 CLAUDIA REGINA FEITEIRA SACCHI
44641/14 DEJAIR OLIVEIRA DOS SANTOS
35739/14 ETSU KIMURA MUNHOS
42151/14 ANTONIO BLUMENTHAL JUNIOR

35691/14 DARCISIO HORTELAN ANTÔNIO
42147/14 JORGE ALVES MARTINS
58701/14 LAWRENCE PIH
58689/14 PIH HAO MING
39656/10 JOSÉ ORLANDO RUBIO
9768/14 ANTÔNIA MARTINS PALMIERO
2115/14 BENEDITA RIBAS CARDIA

53693/14 PAULO FERNANDO FIGUEIREDO
53690/14 MARCIA DE FATIMA FIGUEIREDO

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
61006/14 OSVALDO BARBOSA PICOLOMINE 035866/C-1
61079/14 CRISTIANE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 036893/C-1
61064/14 LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS 035865/C-1

61046/14 PERALTA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
EMPRESARIAIS LTDA 33735/E-1

60764/14 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 33739/E-1
61077/14 RODRIGO DIEGO SILVA 038031/C-1
61058/14 JOÃO VIANA NETO 035565/C-1
60619/14 JAIR DA SILVA BRITO 33736/E-1
60626/14 NILZA JACOMINE BELISSIMO 33737/E-1
60628/14 EDILAINE CRISTINA PEREIRA DANTAS 038061/C-1
60631/14 EDILAINE CRISTINA PEREIRA 035562/C-1
60753/14 CARLOS ROBERTO STORT 035870/C-1
60774/14 SÔNIA GOMES CARDIM DIAS FERNANDES 33738/E-1
59249/14 AILTON CESAR RIBEIRO 24810/E-1
59321/14 FERNANDO MENEZES OLIVER 24801/E-1
59271/14 TOPAZIO OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA 24950/E-1
59329/14 PROJETO COLMÉIA 038236/C-1
59332/14 LAERTE PINHEIRO 036809/C-1
59342/14 ALBERICO PASQUARELLI NETO 25000/E-1
59350/14 ROBERTO LOUREIRO MARINGONI 24946/E-1
59354/14 MARIA APARECIDA DA SILVA 24947/E-1
59314/14 CATARINO CARDOSO DOS SANTOS 24948/E-1
62403/14 ALINE MORELLI CAIRES 24904/E-1
62363/14 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS 035749/C-1
59276/14 MARCO ANTÔNIO GRESCENCIO 24954/E-1

62563/14 ARAUJO & SOUZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA – ME 035577/C-1

62559/14 JOSÉ EDUARDO HORTA CELSO 22431/E-1
62552/14 SEBASTIÃO HOMERO GOMES 24893/E-1
62548/14 ANTONIO ROMERO NETTO 33745/E-1
62533/14 CELIA REGINA DE CAMARGO KANO 038286/C-1
62535/14 ELIZABETH APARECIDA BRANCO 035578/C-1
62575/14 JOSÉ AUGUSTO NEVES 038060/C-1
62549/14 ORIVALDO BELUCCI 33747/E-1
62370/14 CARLOS ALBERTO TINSON KREBS 036901/C-1
53693/14 PAULO FERNANDO FIGUEIREDO 24803/E-1
53690/14 MARCIA DE FATIMA FIGUEIREDO 24804/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
46914/14 FATIMA DENISE FERREIRA DE SÁ LEAL 22456/E-1
49644/14 ANTONIO CARLOS FARDIN 038256/C-1
44342/14 JOSÉ ROBERTO AUGUSTO 038205/C-1
56796/14 DAISY MARIA SILVA 24971/E-1
46938/14 FABIO PEREIRA VIEIRA 34595/E-1

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
10638/11 ANTONIO LINS HONORATO 8660/E-1
39656/10 JOSÉ ORLANDO RUBIO 8091/E-1
9768/14 ANTÔNIA MARTINS PALMIERO 036379/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
44613/14 JOÃO SILVA 13715/E-1
35649/14 MARCOS ARCANGELO TRUGILHO 20372/E-1
39932/14 CARMEN LYGIA ANTUNES BORO 13734/E-1
49616/14 ALBERICO PASQUARELLI NETO 17397/E-1
48849/14 MILTON LAZARO DA SILVA 17559/E-1
36342/14 SILVANIR FRANCISCO LINO DE SOUZA 13747/E-1
36339/14 SIDINEI LINO DE SOUZA 13756/E-1
46928/14 LUIZA TEREZINHA MADIA DE SOUZA 17561/E-1
39403/14 MARY ANGELICA MOCO 17563/E-1
49584/14 AGRO MERCANTIL FERRAZ LTDA 17565/E-1
44649/14 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA 13754/E-1
44356/14 LUIS CARLOS GUERMANDI 13730/E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
24814/14 PEDRO ADORNE FILHO 17432/E-1
21895/14 JOSÉ VITORIO DOTA FILHO 20337/E-1
24393/14 PAUL KLEIN DA SILVA 14561/E-1
29601/14 ANA MARIA FRANÇA FERRAZ 14571/E-1
44656/14 DAVID DOS SANTOS DE MORAES 17615/E-1
30131/14 MARIA APARECIDA LUIZETO 18322/E-1
29548/14 ROGERIO ALVES OLIVATO 14626/E-1
30174/14 DONCICERO AMARO 17674/E-1
29615/14 ROGERIO ALVES OLIVATO 20325/E-1
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35715/14 ALBERICO PASQUARELLI NETO 18955/E-1
7184/14 RUBENS RODRIGUES GATO 20814/E-1
30154/14 GILBERTO HERNANDES MORAES 17898/E-1
24856/14 ROSIMEIRE APARECIDA REIS 20196/E-1
35662/14 MARIA DO CARMO FERREIRA 27231/A-1

CANCELAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
10638/11 ANTONIO LINS HONORATO 6412/E-1
39656/10 JOSÉ ORLANDO RUBIO 02658/E-1
9768/14 ANTÔNIA MARTINS PALMIERO 20807/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
24698/14 VERA LUCIA BARBOSA 5056/E-1
21859/14 MAURA SETRA 5085/E-1
22049/14 FERNANDO CESAR RODRIGUES 5089/E-1
33440/14 IZABEL AROUCA DA COSTA 5064/E-1
30054/14 EDISON DE OLIVEIRA 5069/E-1
24679/14 DJALMA DE OLIVEIRA ADAO 5083/E-1

CANCELAMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
10638/11 ANTONIO LINS HONORATO 3009/E-1
39656/10 JOSÉ ORLANDO RUBIO 1908/E-1
9768/14 ANTÔNIA MARTINS PALMIERO 5377/E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
54875/14 FLORA MARIA GONÇALVES 24962/E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
54875/14 FLORA MARIA GONÇALVES DA SILVA 24962/E-1

ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
42141/14 JOSÉ CARLOS RODRIGUES 5017/E-1

LEIA-SE:
RECUSA DE ASSINATURA EM APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE 
MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
42141/14 JOSÉ CARLOS RODRIGUES 5017/E-1

PUBLICADO EM D.O.M. EM 25/10/2014
ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
46940/14 GINO PAULUCI JUNIOR 22412/E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
46940/14 GINO PAULUCCI JUNIOR 22412/E-1

ONDE SE LÊ:
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
46947/14 DANILO XAVIER DOS RIOS 038014/C-1

LEIA-SE:
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
46947/14 DANILO XAVIER DOS RIOS 038220/C-1

ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
39940/14 MÁRCIO FERREIRA PINTO 23916/E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
39940/14 MÁRCIO FERREIRA PINTO 13719/E-1

SEÇÃO DE AÇÕES DE MEIO AMBIENTE

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
45728/14 JAD ZOGHEIB & CIA LTDA – LOJA CONFIANÇA RODOVIÁRIA
34782/14 WAL MART BRASIL LTDA

36053/14 SINA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
28711/14 ALCIDES FERNANDES – HOTEL – ME 
61377/14 JAD ZOGHEIB E CIA LTDA
61380/14 JAD ZOGHEIB E CIA LTDA
38884/14 GILSON MARCONDES DE OLIVEIRA
37884/14 CLAUDEMIR DA SILVA RAMOS
22758/04 DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
65749/14 CONDOMÍNIO BAURU SHOPPING CENTER 035774/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
59706/14 COLÉGIO CRIATIVO BALÃO ENCANTADO LTDA 20231/E-1
49947/14 VIA RONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA 

S/A 20227/E-1
49009/14 EDIFÍCIO RESIDENCIAL BARCELONA 17988/E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
45736/14 JAD ZOGHEIB & CIA LTDA – LOJA CASTELO 038495/C-1
36063/14 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ – CPFL 038289/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
28714/14 BARRACÃO SUPERMERCADOS LTDA 3777/E-1

A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE BAURU deferiu os seguintes 
processos de solicitação de Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária-CEVS.
Relação dos cadastros liberados.
CADASTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CEVS
Deferidos de 19/08/2014 a 03/11/2014

No. Protocolo: 57214/2014                                     Data do Protocolo: 07/10/2014
No. CEVS: 350600301-360-000209-2-3                Data de Deferimento: 28/10/2014
Razão Social: MORI MOTOR`S COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ/CPF: 08.159.178/0001-91
Endereço: Avenida: Nuno de Assis Nº 13-60         Bairro: Centro       
CNAE: 3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água.

No. Protocolo: 04-V/2014                                             Data do Protocolo: 29/10/2014                          
No. CEVS: 350600301-360-000327-2-7                Data de Deferimento: 29/10/2014         
Razão Social: KHALIL OBEID & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 45.011.509/0001-78  
Endereço: Rua: Gerson França Nº 1-55            Bairro: Centro                                                
CNAE: 3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água.

No. Protocolo: 01-V/2014                                              Data do Protocolo: 25/10/2014 
No. CEVS: 350600301-360- 000325-2-2             Data de Deferimento: 28/10/2014        
Razão Social: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
CNPJ/CPF: 05.808.792/0037-50
Endereço: Avenida: Moussa Nakhl Tobias Nº3-33     Bairro: PQ. São Geraldo                                          
CNAE: 3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água.

No. Protocolo: 03-V/2014                                    Data do Protocolo: 25/102014                       
No. CEVS: 350600301-360-000326-2-0             Data de Deferimento: 29/10/2014                    
Razão Social: SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ/CPF: 55.839.922/0003-40
Endereço: Avenida: Orlando Ranieri Nº6-20                  Bairro: Jardim Maramba
CNAE: 3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água.

No. Protocolo: 02-V/2014                                   Data do Protocolo: 25/10/2014
No. CEVS: 350600301-360-000150-2-4       Data de Deferimento: 29/10/2014
Razão Social: BAURU TENIS CLUBE 
CNPJ/CPF: 45.008.695/0001-96
Endereço: Avenida: Jose Vicente Aiello Nº 5-176       Bairro: Vila Serrão                                                         
CNAE: 3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água.

No. Protocolo: 60456/2014                                  Data do Protocolo: 20/102014
No. CEVS: 350600301-360-000025-2-6       Data de Deferimento: 03/11/2014
Razão Social: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FRANCISCO DE ASSIS MOURA 
CNPJ/CPF: 54.727.789/0001-06
Endereço: Rua: Alfredo Fontão     Nº 5-40                Bairro: Vila Samaritana                                                          
CNAE: 3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água.

No. Protocolo: 06-V/2014                                     Data do Protocolo: 01/11/2014
No. CEVS: 350600301-360-000019-2-9        Data de Deferimento: 03/11/2014
Razão Social: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC-ADM  REG NO EST SP   
CNPJ/CPF: 03.667.884/0024-17 
Endereço: Rua: Avenida Aureliano Cardia Nº6-71     Bairro: Vila Cardia                                                      
CNAE: 3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água.

No. Protocolo: 61638/2014                                        Data do Protocolo: 24/10/2014
No. CEVS: 350600301-360-000115-2-5             Data de Deferimento: 03/11/2014
Razão Social: CONDOMÍNIO MONTE CASTELO 
CNPJ/CPF: 04.439.232/0001-00
Endereço: Rua: Galvão de Castro     Nº 13-40          Bairro: Vila Monlevade                                                       
CNAE: 3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água.
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No. Protocolo: 42548/2014                                      Data do Protocolo: 04/08/2014 
No. CEVS: 350600301-360-000125-2-1          Data de Deferimento: 19/08/2014 
Razão Social: JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 
CNPJ/CPF: 53.045.266/0007-02
Endereço: Rua: Avenida Nuno De Assis     Nº 11-83     Bairro: Jardim BelaVista                                                      
CNAE: 3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água.

Responsável(s) dos respectivos estabelecimentos acima assume(m) cumprir a legislação vigente e 
observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento do Cadastro Estadual de 
Vigilância Sanitária- CEVS, emitida por esta Divisão de Vigilância Ambiental.

Seção III
Editais

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 541/14 – Processo n.º 41.413/12 
– Modalidade: Pregão Presencial nº 210/14 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COLETA, TRANSPORTE, CLASSIFICAÇÃO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS, PILHAS E BATERIAS – Interessada: Secretaria de Meio 
Ambiente. Data do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão: 02/12/14 às 14h30min na sala de 
reunião da Secretaria de Administração/Divisão de Licitações, sito à Praça das Cerejeiras nº 1-59, 2º andar, 
sala 2. Informações e retirada do edital na Divisão de Licitações, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h 
e fones (14) 3235-1113 ou 3235-1337 até o dia 01/12/14, ou pelo site  www.bauru.sp.gov.br. 
Bauru,17/11/14 – José Roberto dos Santos Junior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 543/14 – Processo n.º 15307/13  – 
Modalidade: Pregão Presencial nº 212/14 – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL, SENDO LOTE 01 (CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS) 
ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessada: Gabinete do Prefeito; Sec. da 
Administração; Sec. Educação; Sec. da Saúde; Sec. de Obras; Corpo de Bombeiros; Secretaria de Finanças; 
Sec. dos Negócios Jurídicos; Sec. do Planejamento; Sec. do Bem-Estar Social; Sec. do Meio Ambiente; 
Sec. do Esporte e Lazer; Sec. da Cultura; Sec. das Administrações Regionais; Secretaria da Agricultura; 
Sec. do Desenvolvimento Econômico. Data do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão 05/12/14 
às 08h30min na sala de reunião da Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Pça Das 
Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-500. Informações e edital até do dia 04/12/14 no endereço 
acima, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h e fones (14) 3235-1287 ou (14) 3235-1113 ou pelo site 
www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente. 
Bauru, 17/11/14 – Jose Roberto dos Santos Junior – Diretor da Divisão de Licitações

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 329/14 – Processo 
n.º 24437/14 – Modalidade: Pregão Presencial nº 128/14 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL), 
SENDO: 2649 (DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE) DIÁRIAS PARA QUARTO 
INDIVIDUAL E 2765(DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO) DIÁRIAS PARA 
QUARTO DUPLO – Interessada: Secretarias Municipais de Administração, Bombeiros, Cultura, 
Desenvolvimento, Educação, Finanças, Gabinete do Prefeito, Jurídico, Bem Estar Social, Administrações 
Regionais, Saúde, do Meio Ambiente, Obras Planejamento, Agricultura e Esporte e Lazer. Notificamos que 
o processo em epigrafe foi SUSPENSO, por determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Bauru, 17/11/14 – Jose Roberto dos Santos Junior – Diretor da Divisão de Licitações.

Ata de Registro de Preços nº 208/2014 – Modalidade: Pregão Presencial nº 163/2014 - Processo nº 
46.681/2014 – Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de vigilância/segurança 
patrimonial armada com arma não letal para a Secretaria Municipal de Saúde - Proponentes num total de 
14 empresas interessadas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – 
Assinatura em 13/11/2014 - Contratada:
SEG LIFE GESTÃO EM SEGURANÇA PRIVADA EIRELI – EPP
Bauru, 17/11/2014 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 50.826/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 193/2014 - por meio da INTERNET – 
Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição de macropipetador e filtros para mcropipetador. Aberto no 
dia: 03/11/2014 às 09h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e 
a classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 14/11/2014 e devidamente Homologado 
pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 14/11/2014, á empresa abaixo:
INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP, item 01 – Unidade de Macropipetadorcom funcionamento 
através de sistema de válvulas de compressão,faixa de volume de 0,1ml à 100ml; à R$ 141,00 unitário 
– totalizando R$ 141,00; item 02 – Unidade de Filtro com membrana, compatível com o parelho 
micropipetador; à R$ 11,95 unitário – totalizando R$ 239,00; sendo o valor total da empresa de R$ 380,00.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 17/11/2014 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

Seção IV
Autarquias e Empresa Pública

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.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N°. 08/2014 
PROCESSO: PI 1.777 de 05/09/2014 
OBJETO: contratação de Seguradora para a prestação de serviços de seguro habitacional em apólice de 
mercado, conforme descrição no anexo I do edital. 
Certame realizado em 12 de novembro de 2014, no qual o objeto do certame foi ADJUDICADO à 
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, ao preço de MIP: 0,040%  e DFI: 0,0142% . Em 14 de 
novembro de 2014, o Sr. Diretor Presidente HOMOLOGOU o certame, para que produza seus efeitos 
legais.
Cleber Speri. Pregoeiro.

RECADASTRAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELO INSS QUE RECEBEM 
BENEFÍCIO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 
Com o intuito de realizarmos o Recadastramento/2014, convocamos os APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
PELO INSS relacionados abaixo para comparecerem no período de 17 de Novembro A 08 de Dezembro de 
2014, na Seção de Promoção Social do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, sito à Rua Padre João, 
nº 11-25, Bairro Centro, Bauru- SP, (CEP 17012-020), no horário das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h30, 
munidos dos seguintes documentos originais: 

1. RG; 
2. CPF;
3. 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) 3235-6153, 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 Seção de Promoção Social do Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru - DAE, no endereço acima citado. Salientamos que o não comparecimento ou envio da Declaração no 
prazo previsto acarretará a SUSPENSÃO automática do benefício. 

•	 ALEXANDRE SANCHES GALVEZ – PENSIONISTA;
•	 ALICE MORETO VENDRAMINI – PENSIONISTA;
•	 CARMEM BRAZ BASTAZINI – PENSIONISTA;
•	 FLORINDA COCATO – PENSIONISTA;
•	 JOSÉ CARLOS GONÇALVES – PENSIONISTA;

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



12 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 18 DE NOVEMBRO DE 2.014

•	 JUVERCY FERNANDES PEREIRA – PENSIONISTA;
•	 MARIA HELENA SOARES LOPES BELA – PENSIONISTA;
•	 MARIA ISABEL ANTUNES DE OLIVEIRA – PENSIONISTA;
•	 MARIA ROSA FRANCO DA SILVA – PENSIONISTA;
•	 OSWALDO DE FREITAS – APOSENTADO;
•	 SILVIA TOLEDO – PENSIONISTA;
•	 VERA LUCIA DE ALMEIDA EMTGDIO – PENSIONISTA.

DESCLASSIFICAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 

VIGIA
O Serviço de Recursos Humanos informa a Desclassificação do candidato: Sr. Ednilson Lopes Justino, 
portador do RG nº 17.116.288-2-SSP-SP, convocado em 02/10/2014, através de publicação no Diário Oficial 
de Bauru,  impossibilitando sua nomeação e posse no cargo de Vigia, do Edital do Concurso Público realizado 
através do Processo nº 6830/2013-DAE, neste Departamento de Água e Esgoto de Bauru, pois o candidato, por 
motivos particulares, desistiu da vaga, assinando termo de desistência .
Bauru, 30 de outubro de 2014.

CONCURSO PÚBLICO
VIGIA 

CONVOCAÇÃO
Solicitamos o comparecimento do candidato:
Carlos Alberto Moreira de Castro, RG 16.160.081-5 , 13º classificado,
no Departamento de Água e Esgoto - Serviço de Recursos Humanos, na Rua Padre João, nº 11-25, para tratar de 
assunto referente a nomeação, conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 6830/2013-DAE, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do dia 18/11/2014, data da publicação no Diário Oficial de Bauru, ou seja, 
nos dias 18, 19, 21, 24 e 25 de novembro de 2014. O não comparecimento no prazo estipulado, será considerado 
como desistência da vaga referente ao cargo de Vigia.

Solicitamos também a apresentação dos documentos abaixo relacionados, sendo uma cópia 
acompanhado de seu original:

•	 Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado;
•	 Cadastro de Pessoa Física (CPF);
•	 Cartão do PIS ou PASEP;
•	 Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
•	 Certificado de reservista, se do sexo masculino;
•	 Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental Completo; 
•	 Comprovação de conclusão de Curso Específico de Vigilância (Formação de Vigilantes), com 

carga horária mínima de 100 horas, válido na data da posse.
•	 Certidão de Casamento;
•	 Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; 
•	 Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; 
•	 02 fotos 3x4 recentes e iguais;
•	 Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor do Fórum 

(Jardim Bela Vista); (somente orginal)
•	 Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretaria de Segurança Pública; (somente 

orginal)
•	 Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela 

Prefeitura Municipal) (somente orginal)
•	 Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Bauru, 17 de novembro de 2014.

ERRATA:
Na publicação de 15/11/2014, edição nº 2465 do Diário Oficial de Bauru, pagina nº 13, onde se lê:

Portarias da Presidência:
Portaria nº 545/2014-DAE:
DESIGNANDO o Sr. ANTONIO ANGELO PULLITO, RG 19.809.098-5-SSP-SP, lotado na Divisão 
Administrativa- Serviço de Compras, e a Sra. TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI, RG 
32.279.380-4-SSP-SP, lotada na Divisão de Apoio Operacional, servidores que poderão atuar como EQUIPE 
DE APOIO NO PREGÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL, incluindo-os no grupo de servidores designados 
através da PORTARIA Nº 004/2014-DAE, com efeitos retroativos a partir de 27 de outubro de 2014 até 31 de 
dezembro de 2014.
Bauru, 03 de novembro de 2014.

LEIA-SE: 
Portarias da Presidência:
Portaria nº 538/2014-DAE:
DESIGNANDO o Sr. ANTONIO ANGELO PULLITO, RG 19.809.098-5-SSP-SP, lotado na Divisão 
Administrativa- Serviço de Compras, e a Sra. TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI, RG 
32.279.380-4-SSP-SP, lotada na Divisão de Apoio Operacional, servidores que poderão atuar como EQUIPE 
DE APOIO NO PREGÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL, incluindo-os no grupo de servidores designados 
através da PORTARIA Nº 004/2014-DAE, com efeitos retroativos a partir de 27 de outubro de 2014 até 31 de 
dezembro de 2014.
Bauru, 03 de novembro de 2014.

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, 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. 
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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 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.
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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 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.
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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:

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 
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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, 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, 
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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 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. 
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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 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 
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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 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
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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.  

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 
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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 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 
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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 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 
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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° 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).
Local e data:_______________________________________________________________________
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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.
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.
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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. 

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 
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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;

 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.



27DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 18 DE NOVEMBRO DE 2.014

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 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:
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•	 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;
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 
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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.

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 
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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.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 



31DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 18 DE NOVEMBRO DE 2.014

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: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________.
 
 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 
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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, 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 
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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) 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.
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14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas 
esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do 
candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas objetiva 
e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou que se esgote o 
tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de lacração do envelope 
com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil 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 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, 
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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:________________________________________________________________

RESOLUÇÃO Nº 010 DE 14 DE OUTUBRO DE 2014
Dispõe sobre a individualização de instalação de hidrômetro nas edificações verticais residenciais, comerciais e nas 
de uso misto e nos condomínios residenciais do Município de Bauru/SP, e dá outras providências.
O CONSELHO ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, no uso 
das atribuições conferidas pela Lei Municipal n.º 1.006, de 24 de dezembro de 1962, e:
CONSIDERANDO a necessidade de dar regulamentação ao disposto no Art. 4º da Lei nº 6.110 de 25 de agosto 
de 2011;
CONSIDERANDO a necessidade de criar regras de medição de consumo real de água, de forma mais clara e justa;
CONSIDERANDO as novas tecnologias e técnicas construtivas existentes no mercado, que permitem adequações 
nas redes hidráulicas, de forma que cada unidade tenha seu consumo real medido e por ele seja cobrado, evitando 
rateios;
CONSIDERANDO que uma medição individualizada demonstra ao contribuinte a verdade de seu consumo e, 
incentiva medidas de economia e uso racional, pois se paga pelo realmente consumido;
CONSIDERANDO que a medição individualizada, por meio de submedidores em edificações verticais residenciais 
ou mistas, e em condomínios residenciais, já é uma realidade em diversas cidades do País e, tem sido recebida 
positivamente pelas pessoas diretamente envolvidas;
CONSIDERANDO que a medição individualizada é instrumento para coibir abusos cometidos em moradias 
coletivas, no sentido da busca imediata pela solução de problemas como vazamentos e desperdícios, pois cada um 
responderá pela sua inércia;
CONSIDERANDO também, que a medição individualizada é instrumento de justiça, pois a medição pela fração 
ideal, dará ao contribuinte a certeza do pagamento pelo efetivamente utilizado no decorrer do período da medição, 
não sendo mais imputado a este o pagamento pela fração de seus outros vizinhos, quando seu consumo é inferior;

RESOLVE
Artigo 1º É obrigatória a instalação de hidrômetros individualizados para cada unidade habitacional, e 
macromedidores de entrada nas edificações verticais residenciais e nas de uso misto e nos condomínios residenciais 
do Município de Bauru, cujo projeto seja apresentado após a edição da presente Resolução.
§1º. A medição do macromedidor e a medição individualizada serão realizadas pelo Departamento de Água e Esgoto 
(DAE).
§2º. Para ocorrer a medição individual, o DAE exigirá prévia autorização pelos condôminos, que deverá constar em 
Ata de Assembléia.
§3º. Do valor apurado na macromedição, serão subtraídos os valores das medições individualizadas, sendo a 
diferença atribuída ao condomínio, restando ser de área comum (manutenção, limpeza, etc).
§4º. Todos os Documentos Únicos de Arrecadação (DUA) serão entregues na portaria do condomínio, cabendo a 
este a distribuição aos consumidores.
§5º. Caso não ocorra a autorização prevista no §2º, fica o condomínio responsável pela fração ideal de cada unidade 
habitacional, bem como fica ciente que, perante ao DAE, será considerado apenas um medidor, incorrendo em tabela 
progressiva, independente das economias que compõem o condomínio.
Artigo 2º As edificações verticais já consolidadas, que venham a apresentar projetos de ampliação ou adequação 
de qualquer natureza, deverão apresentar projeto prevendo a individualização de seus sistemas hidráulicos, para 
medição por unidade habitacional, sendo que os hidrômetros a serem instalados deverão ser equipados e preparados 
para que as leituras sejam executadas remotamente, conforme padrão a ser definido pelo DAE.
Parágrafo Único: A medição individual para as edificações já consolidadas será obrigatória, com prazo máximo de 
10 anos para a execução das adequações necessárias para a individualização.
Artigo 3º Para serem aprovados junto ao DAE, os novos empreendimentos de que trata o Art. 1º, devem prever 
as instalações hidráulicas individuais que permitam a medição individual do consumo de água de cada uma das 
unidades, sendo que os hidrômetros a serem instalados deverão ser equipados e preparados para que as leituras 
sejam executadas remotamente, conforme padrão a ser definido pelo DAE.
Artigo 4º A manutenção do sistema individual é de responsabilidade do condomínio, competindo ao DAE a 
conferência da validade, lacração e aferição dos medidores individuais e os de macromedição.
Artigo 5º Pela inobservância e descumprimento das obrigações estabelecidas nesta Resolução, o responsável 
pelo condomínio ficará sujeito à penalidade de multa correspondente a 03 (três) vezes o valor do maior consumo 
registrado pelo condomínio nos 12 últimos meses anteriores à constatação da irregularidade, a qual incidirá por até 
três meses e, decorrido esse prazo, ocorrerá a supressão do fornecimento de água.
Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo do DAE dirimir qualquer dúvida sobre a aplicabilidade da presente 
Resolução, bem como questões não contempladas, decidindo os casos concretos em despacho devidamente 
fundamentado.
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Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru
14 de outubro de 2014

GIASONE ALBUQUERQUE CANDIA
Presidente do Conselho do DAE

ISIDORO MIGUEL XAVIER
Membro do Conselho

NEWTON CARLOS PEREIRA FERRO
Membro do Conselho

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL

Nº 8666/93
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA - DAE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 6.129/2014 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 143/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE HORAS DE CAMINHÃO PIPA DE 
ÁGUA POTÁVEL, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.  
Notificamos aos interessados que o certame epigrafado restou deserto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE

ABERTURA DE LICITAÇÃO (ÍTEM 02) - DAE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 3.480/2014 - DAE
Pregão Presencial nº 144/2014 - DAE
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o item nº 02 da referida licitação teve sua data de abertura 
cancelada.
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES ANO/MODELO MÍNIMO 2014/2015, NOVOS SEM QUE TENHAM 
SIDO SUBMETIDOS A EMPLACAMENTO ANTERIOR, TIPO 3/4, P.B.T. MÍNIMO DE 8.150 KG, EQUIPADO 
COM CABINE SUPLEMENTAR, BANHEIRO QUÍMICO E BAÚ OFICINA INSTALADOS, TIPO 3/4 
P.B.T. MÍNIMO DE 8.150 KG, EQUIPADO COM CABINE SUPLEMENTAR COM BANHEIRO QUÍMICO 
E CARROCERIA DE MADEIRA INSTALADOS, E TRUCK TRAÇADO, EQUIPADO COM CAÇAMBA 
BASCULANTE CAPACIDADE 12M3 INSTALADA, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.  

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 3.480/2014 - DAE
Pregão Presencial nº 148/2014 - DAE
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES ANO/MODELO MÍNIMO 2014/2015, NOVOS SEM QUE TENHAM 
SIDO SUBMETIDOS A EMPLACAMENTO ANTERIOR, TIPO 3/4 P.B.T. MÍNIMO DE 8.150 KG, EQUIPADO 
COM CABINE SUPLEMENTAR COM BANHEIRO QUÍMICO E CARROCERIA DE MADEIRA INSTALADOS, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.  
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 03/12/2014 às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Márcio Fabiano Battaiola 
Pregoeiro Substituto: Daniele Pompílio Moreno Vialôgo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 4.717/2014 - DAE
Pregão Eletrônico nº 149/2014 - DAE
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva, instalações e fornecimento 
de componentes eletrônicos do sistema de radiocomunicação do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.  
Data de recebimento das propostas: até 04/12/2014, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 04/12/2014, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 04/12/2014, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Aline Coutinho Goulart
Pregoeiro Substituto: Márcio Fabiano Battaiola

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 5.859/2014 - DAE
Pregão Eletrônico nº 150/2014 - DAE
Objeto: Aquisição de Chaves de corrente para cano, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.  
Data de recebimento das propostas: até 04/12/2014, às 13:30 horas.
Abertura da Sessão: 04/12/2014, às 13:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 04/12/2014, às 14:00 horas.
Pregoeiro Titular: Márcio Fabiano Battaiola
Pregoeiro Substituto: Aline Coutinho Goulart

Diário Oficial de Bauru
 E-MAIL:

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

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

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
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PROCESSO SELETIVO Nº 009/2014 - “COLETOR DE LIXO”
A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB, torna público 
a todos os interessados, o GABARITO da Prova Objetiva do Processo Seletivo nº 009/2014 “COLETOR DE LIXO”, 
realizada no dia 16/11/14.

1-D 11-D 21-B
2-B 12-A 22-C
3-D 13-E 23-A
4-A 14-B 24-B
5-C 15-C 25-E
6-D 16-A 26-D
7-D 17-E 27-A
8-E 18-C 28-C
9-B 19-B 29-D
10-D 20-C 30-C

Bauru, 17 de novembro de 2014.
A Comissão Organizadora

EMDURB

Atos da Presidência

PODER LEGISLATIVO
ALEXSSANDRO BUSSOLA

Presidente 

PORT. RH-069/2014 – ALTERA a data do Ponto Facultativo (previsto anteriormente em 20/11/2014) – Dia Consciência 
Negra –  para o dia 21/11/2014, sexta-feira.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo n.º 4.955/2.014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 124/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de União e Adaptador com Registro de 3/4”, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital. 
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi devidamente 
homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 14/11/2014 e seu objeto adjudicado 
conforme segue: 
Lote 01 – Ítem nº 01:
Ítem 01 – 9000 peça - Adaptador com registro em PVC rígido azul, fechamento tipo borboleta, para ligação de 
ramal predial, para conexão em tubos de PEAD PE 80 DE: 20 mm, DNR 20 mm x 3/4”(rosca macho), conforme 
NBR 11.306, NTS 195,179.
OBS: 1) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, identificação do material 
(PVC), DN correspondente e Norma.
Valor Unitário: R$ 2,88 – Marca/Modelo: Tigre
Valor Total do Lote 01: R$ 25.920,00
1ª Colocada: Tigre S/A Tubos e Conexões
Lote 02 – Ítem nº 02:
Ítem 02 – 11000 peça - União de compressão em polipropileno (PP), PN 16, para conexão em tubo de PEAD 
PE80 DE: 20 mm, com garras em poliacetal (POM) e anéis de vedação em borracha nitrílica, conforme NBR 
9798,15803, NTS 179.
OBS: 1) Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, identificação do material (PP), 
DN correspondente e Norma.
Valor Unitário: R$ 1,3775 – Marca/Modelo: Essa
Valor Total do Lote 02: R$ 15.152,50
1ª Colocada: CT Comércio de Produtos Industrializados EIRELI – EPP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


