
1DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 03 DE MARÇO DE 2.015Diário Oficial de Bauru
ANO XX - Edição 2.507  www.bauru.sp.gov.br    TERÇA, 03 DE MARÇO DE 2.015 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PODER EXECUTIVO
Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Arnaldo Ribeiro 
Chefe de Gabinete

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 12.735, DE 02 DE MARÇO DE 2.015

P. 35.427/13 (P. 4.599/13 – Emdurb) Nomeia os membros do Conselho Municipal de Mobilidade - 
biênio 2.015/2.017, instituído pela Lei Municipal nº 6.576, de 23 de outubro de 2.014.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º   Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de Mobilidade, biênio 

2.015/2.017, conforme art. 3º da Lei Municipal nº 6.576, de 23 de outubro de 2.014:
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE 
BAURU - EMDURB
TITULARES: 
Antonio Mondelli Junior, RG 19.808.307-5
Fausto Cezar Bertoldo Tigre, RG 18.052.007-6
SUPLENTES:
Fabiana Aparecida Trevisan de Lima, RG 23.275.629-6
Alexandro de Quadros Miranda, RG 42.119.665-8
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN
TITULARES:
Greice Nágela Romano Rodrigues, RG 20.733.970-3
Ellen Beatriz Santos Fonseca de Castro, RG 34.196.094-9
SUPLENTES:
Talita Ribeiro Soares Moura, RG 43.518.324-2
José Wilson de Macedo Junior, RG 45.989.187-X
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO
TITULARES:
Ana Paula Benicá, RG 34.303.618-6
Renata Sajovic Martins, RG 43.577.092-5
SUPLENTES:
Bruno Sandre Porto, RG 34.384.608-1
José Carlos Macedo Gregório, RG 24.359.731-9
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SE
TITULAR:
Carla Alves, RG 27.632.407-9
SUPLENTE:
Marcia Magoga Cabete, RG 18.218.247
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS E RODAGEM - DER
TITULAR:
Paulo César Lima de Assis, RG 12.326.779
SUPLENTE:
Não indicou
POLÍCIA MILITAR

TITULAR:
José Sérgio de Souza, RG 25.847.676-X
SUPLENTE:
Fernando Willian de Souza, RG 18.477.652
POLÍCIA CIVIL
TITULAR:
Dernival Mauro Inforzato, RG 7.618.878
SUPLENTE:
Cássia Regina Viranda Cancian, RG 23.108.552-7
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMMA
TITULAR:
Claudio Sampaio, RG 8.187.502
SUPLENTE:
Vanessa Tragante do Ó, RG 43.467.450-3
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TITULAR:
Roseli Cristina Leme Pocay, RG 19.197.644-1
SUPLENTE:
Sarah Boaventura Silva Martinelli, RG 33.326.880-5
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - 
SAGRA
TITULAR:
Alexandre Criscione de Oliveira, RG 43.963.785-5
SUPLENTE:
Jorge Luiz Abranches, RG 40.816.742-7
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU - DAE 
TITULAR:
Davidson Romano Mendes, RG 26.821.427-X
SUPLENTE:
Elton Rafael Alves de Oliveira, RG 47.140.651-X
SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS - SEAR
TITULAR:
Daniel Cavalcanti, RG 12.903.127-1
SUPLENTE:
Wilson Carneiro de Souza, RG 13.908.120-3
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
I - Entidades/movimentos sociais organizados:
Conselho Municipal da Pessoa Idosa
- TITULAR: Ana Maria de Michieli Benjamim, RG 42.613.488-53
- SUPLENTE: Celso Socorro Oliveira, RG 1.242.505
Pastoral da Pessoa Idosa
- TITULAR: Maria Helena Bragança Albanesi, RG 3.186.437
- SUPLENTE: Maria Irene Sanches Guerini, RG 4.891.350-0
Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Bauru e Região
- TITULAR: Ubaldo Benjamim, RG 3.047.994-0
- SUPLENTE: Mário da Paz Pereira, RG 4.907.623-1
Clube de Cicloturismo do Brasil
- TITULAR: Fabio Eduardo da Silva, RG 28.059.034-9
- SUPLENTE: Edenilson Rogério Verissimo, RG 24.346.536-1
II - Entidades Empresariais
Serviço Nacional de Aprendizado dos Transportes – SEST/SENAT
- TITULAR: Milton Yugi Yamada, RG 6314458
- SUPLENTE: Fabio Mitsuro Ishikawa, RG 22.953.610-4
Sindicato da Industria da Construção Civil de Grandes Estruturas no Estado de 
São Paulo – SINDUSCON/SP
- TITULAR:  Ricardo Aragão Rocha Faria, RG 41115916
- SUPLENTE:  Rodrigo Riad Said, RG 25.523.606-2
III - Entidades de representação dos trabalhadores
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Químicas, farmacêuticas e da 
fabricação do álcool, etanos, bioetano e biocombustível de Bauru e Região – SP 



2 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 03 DE MARÇO DE 2.015

– SINDQUIMBRU
- TITULAR: Vanderlei Aparecido de Oliveira, RG 18.221.449
- SUPLENTE: Mario Henrique Pereira Lourenço, RG 13.343.290
Central Única dos Trabalhadores - CUT Subsede de Bauru
- TITULAR: João Carlos de Andrade, RG 7.636.778-7
- SUPLENTE: Francisco Wagner Monteiro, RG 7.920.005-9
IV - Trabalhadores do Sistema de Transporte Público Municipal
- TITULAR: Wilson Crispim Moreira Junior, RG 25.636.665-2, trabalhador da 
Empresa Transportes Coletivos Cidade Sem Limites
- SUPLENTE: Marcos Roberto da Silva, RG 24.850.609-2, trabalhador da Empresa 
Transportes Coletivos Grande Bauru Ltda
NÃO HOUVE INSCRIÇÕES DURANTE O PLEITO DOS SEGUINTES 
SEGMENTOS:
Entidades Acadêmicas e de Pesquisa
Entidades e Conselhos de Classe;
Representante das Empresas operadoras do Transporte Público Municipal (coletivo)

Art. 2º   Ficam todos os nomeados, titulares e suplentes, convocados para a posse que se 
dará no dia 04 de março de 2.015, as 13:30 horas na Instituição Toledo de Ensino, e 
participação no “Curso de Formação de Conselheiros” que acontecerá na sequencia 
da mesma.

Art. 3º   Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 02 de março de 2.015.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

CONTRATO Nº 7.594/15 - PROCESSO Nº 6.889/14 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA S/A - OBJETO: O objeto do presente 
contrato é a CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 
PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE BAURU, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo I do Edital. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 700,00 – 
PROPONENTES: 03 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/14 – ASSINATURA: 
23/01/15.

CONTRATO Nº 7.596/15 - PROCESSO Nº 6.889/14 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - OBJETO: O objeto do presente 
contrato é a CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 
PARA A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE BAURU, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo I do Edital. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 50.290,00  
– PROPONENTES: 03 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/14 – ASSINATURA: 
22/01/15.

EXTRATOS 

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Luiz Célio Bucceroni

Secretário
DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO  FUNCIONAL - DIVISÃO DE APOIO AO SERVIDOR

RECADASTRAMENTO DO BENEFÍCIO
AJUDA DE CUSTO PARA FILHOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Comunicamos que os servidores ativos, aposentados, pensionistas e representantes legais que recebem o 
benefício “AJUDA DE CUSTO PARA FILHOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA”, devem efetuar 
o Recadastramento, no Período de Janeiro à 31 de Março de 2015. 
Documentos para Recadastramento:

•	 Servidores/ Pensionistas Estatutários:  
1- Atestado médico recente que comprove a deficiência permanente e definitiva, com CID (código 
internacional de saúde).

2-Declaração do INSS, informando que o portador de deficiência não recebe nenhum benefício assistencial 
por este órgão.
3- RG e CPF do dependente se tiver. 
4- Declaração da Funprev, constando que o filho(a) encontra- se cadastrado como portador de deficiência. 
5- Documentos Pessoais, Holerite e Comprovante de Residência do Servidor.
Obs: Para solicitar a Declaração na Funprev, o responsável deve comparecer à FUNPREV munido de holerite 
atualizado, Documentos Pessoais (RG e CPF), Comprovante de Residência, Certidão de Nascimento, RG 
e CPF do dependente, o atestado médico recente e a declaração negativa de beneficio assistencial do INSS.

•	 Servidores/ Pensionistas Extranumerários (Celetistas)
1- Atestado médico recente que comprove a deficiência permanente e definitiva, com CID (código 
internacional de saúde).
2- Declaração do INSS, informando que o portador de deficiência não recebe nenhum benefício assistencial 
por este órgão.
3- RG e CPF do dependente (se houver). 
4- Documentos Pessoais e Comprovante de Residência do Servidor.

Após obter toda a documentação supra mencionada o responsável deverá: AGENDAR HORÁRIO NA 
SEÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL, PARA TRAZER OS DOCUMENTOS-  FONE:3227-5650, Rua  
Marcondes Salgado, nº 2-45.  Horário de Atendimento: 8h ás 11hs e das 13hs ás 16h. 
Salientamos que o RECADASTRAMENTO deverá ser efetuado de acordo com a Lei nº 5227/04 e 
Decreto nº 9928/04, e o não comparecimento acarretará a SUSPENSÃO do pagamento do benefício a 
partir de abril de 2015.
Informamos ainda que os servidores contemplados, serão também comunicados quanto ao Recadastramento 
mediante correspondência.  

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 0516/2015: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito no 
Diário Oficial nº 2507, a PORTARIA N.º 0101/2015 que nomeou  o (a) Sr(a). JOSEANE APARECIDA 
DE REZENDE, portador (a) do RG n.º 343844953, classificação 128° lugar, no cargo efetivo de 
“ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA INFANTIL”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 0517/2015: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas 
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 2507, a PORTARIA N.º 0102/2015 que nomeou  o (a) Sr(a). RENATA LUCIANA 
DE OLIVEIRA BAPTISTA BARBOSA, portador (a) do RG n.º 442932698, classificação 129° lugar, no 
cargo efetivo de “ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão comparecer no 
Departamento de Recursos Humanos, situado na Praça das Cerejeiras 1-59, Vila Noemi, 2º Andar, no dia e 
horário indicado, com os documentos (ORIGINAIS) relacionados no ANEXO I.
 
A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, em conformidade com o disposto no decreto 
municipal 6664 de 22 de julho de 1993 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, 
expede.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0518/2015: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA INFANTIL, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2507 após o 
cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) 
LUCIANA DE CASTRO DAL MÉDICO portador do RG 300594677, em virtude do (a) mesmo (a) haver 
se classificado em 131° lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
- PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL, edital nº 46/2011 para exercer 
as funções do cargo.
COMPARECER EM 03/03/2015 ÀS 08h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0519/2015: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA INFANTIL, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2507 após o 
cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) 
RAFAELLA FRANCINI GONÇALVES portador do RG 430616259, em virtude do (a) mesmo (a) haver 
se classificado em 132° lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
- PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL, edital nº 46/2011 para exercer 
as funções do cargo.
COMPARECER EM 03/03/2015 ÀS 09h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0520/2015: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
AGENTE EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2507 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr(a) FRANCINY QUINELATO DA SILVA portador do RG 341962594, 
em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 133° lugar, no concurso público para AGENTE 
EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, edital nº 07/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 03/03/2015 ÀS 10h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0521/2015: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 2507 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) FELIPE DO NASCIMENTO portador do RG 337018819, em virtude do (a) 
mesmo (a) haver se classificado em 134° lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - 
SECRETÁRIO DE ESCOLA, edital nº 07/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 03/03/2015 ÀS 11h00min
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ANEXO I (ORIGINAIS)
1. CTPS (Carteira de Trabalho) 
2. Cartão ou Extrato do PIS/PASEP, com Estado Civil atualizado e verificar junto a CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL ou BANCO DO BRASIL, se existe o cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, 
caso exista dois números deverá solicitar a regularização para um único número. É importante que 
todos os dados cadastrais do candidato estejam atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL) ou PASEP (BANCO DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do 
documento junto ao Recursos Humanos desta Prefeitura, para evitar problemas futuros. 
3. Certidão de nascimento atualizada (caso não esteja legível) ou de casamento;
4. Título de eleitor (com estado civil atualizado), com comprovantes da última votação (2014);
5. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente);
6. RG e CPF (com estado civil atualizado); 
7. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br);
8. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados)
9. Registro e anuidade para os cargos que possuem registros em seus respectivos conselhos; 
10. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
11. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
12. Uma foto 3x4 atualizada;
13. Comprovação de Endereço;
14. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem à acumulação (para fins de 
análise do acúmulo e de compatibilidade de horários quando for o caso);
15. Comprovante de Situação Cadastral do CPF 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp

DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA

PORTARIA N° 0514/2015 A Diretora de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições e 
considerando o disposto no artigo 6º e incisos da Lei nº 5.999/2010 regulamentado pelo Decreto nº 12.306 
de 13 de novembro de 2013, resolve: Promover por desenvolvimento na carreira o(a) servidor(a) LUCIANA 
SOJO BRATTI DO NASCIMENTO, RG 258393245 do cargo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL para o cargo de ESPECIALISTA EM 
GESTÃO ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, classificado(a) em 
06°º lugar, regulado pelo Edital  nº 01/2014, a partir de  27/02/2015.  

PORTARIA N° 0515/2015 A Diretora de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições e 
considerando o disposto no artigo 6º e incisos da Lei nº 5.999/2010 regulamentado pelo Decreto nº 12.306 
de 13 de novembro de 2013, resolve: Promover por desenvolvimento na carreira o(a) servidor(a) DENISE 
APARECIDA JACINTO MERCADO, RG 254009086 do cargo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL para o cargo de ESPECIALISTA EM 
GESTÃO ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, classificado(a) em 
07°º lugar, regulado pelo Edital  nº 01/2014, a partir de  27/02/2015.  

ESTAGIÁRIOS

RETIFICANDO
Onde se lê: O Diretor de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve 
nesta data Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2499, do (a) Sr(a). FERNANDA 
SILVA MENDONÇA, portador do RG 42.158.110-4, classificado (a) em 3° lugar no Processo Seletivo 
(Edital nº 03/14), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “EDUCAÇÃO FÍSICA”, 
em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA.

Leia-se: O Diretor de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve 
nesta data Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2499, do (a) Sr(a). AZOR 
CARDOSO NETO, portador do RG 42.158.110-4, classificado (a) em 3° lugar no Processo Seletivo 
(Edital nº 03/14), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “EDUCAÇÃO FÍSICA”, 
em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA.

TORNA SEM EFEITO
O Diretor de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta 
data Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2502, do (a) Sr(a). MURILO 
EVANDRO M. LOURENÇÃO, portador do RG 39.510.425-8, classificado (a) em 6° lugar no Processo 
Seletivo (Edital nº 03/14), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “TÉCNICO DE 
INFORMÁTICA”, em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA.

CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA do (a) 6° classificado (a), fica convocado 
(a),  para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de TÉCNICO DE INFORMÁTICA, na Prefeitura 
Municipal de Bauru, o(a) Sr(a) KAIQUE FELIPE FEITOZA  portador(a) do RG 39.510.425-8, 
classificado(a) em 7° lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de TÉCNICO 
DE INFORMÁTICA, edital nº 03/14. Este deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO 
EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 
17015-220, num prazo não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no 
local e prazo estipulados acarretará a sua desistência.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
CRITÉRIOS DA PROVA PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 
ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – INSTRUTOR ARTÍSTICO - BALLET 
(Prova realizada em 01 de março de 2015)
1. A 2ª Fase – Prova Prática tem como objetivo:

•	 Avaliar o conhecimento sobre as técnicas empregadas ao balé clássico em seus níveis iniciante 
e/ou intermediário; 

•	 Avaliar o conhecimento didático–metodológico aplicado ao ensino do balé, sua musicalidade 
e criatividade; 

•	 Avaliar a capacidade de exposição de seus conhecimentos teóricos sobre a execução de 
movimentos da técnica clássica; 

•	 Avaliar a capacidade criativa do candidato ao desenvolver uma coreografia; 
•	 Avaliar os certificados apresentados referentes aos cursos realizados sobre balé clássico.

2. A 2ª Fase – Prova Prática valendo 50 (cinquenta) pontos totais, será composta por 04 Etapas (1ª Etapa 
– Entrega de Certificados / 2ª Etapa – Ministrar Aula / 3ª Etapa – Questionamentos / 4ª Etapa – Apresentação 
Coreográfica), sendo: 48 (quarenta e oito) pontos atribuídos à execução dos exercícios aplicados na 2ª, 3ª 
Etapa e na 4ª Etapa e 02 (dois) pontos atribuídos aos certificados apresentados na 1ª Etapa.  
3. Os candidatos terão 30 (trinta) minutos para realizar a Prova Prática. 
4. Etapa 1 – Análise de Certificados: serão avaliados os certificados originais junto com as cópias e/
ou cópias autenticadas, apresentados pelos candidatos participantes do certame referentes aos cursos 
realizados sobre Balé Clássico, compreendido entre os anos de 2010 e 2015, com carga horária mínima 
de 04 horas e máxima de 32 horas. Os cursos com carga horária abaixo de 4 horas não serão pontuados.
A pontuação será atribuída conforme tabela abaixo, com possibilidade de somatória da carga horária, 
podendo o candidato atingir no máximo 2,0 (dois) pontos: 

DURAÇÃO DO CURSO PONTUAÇÃO
04 HORAS 0,25
08 HORAS 0,50
12 HORAS 0,75
16 HORAS 1,00
20 HORAS 1,25
24 HORAS 1,50
28 HORAS 1,75
32 HORAS 2,00

5. Etapa 2 – Ministrar Aula: O candidato sorteará qual o nível que deverá desenvolver sua aula contendo 
técnicas do balé clássico (nível para iniciantes ou nível para intermediários). As sequencias da aula deverão 
ser executadas com músicas eleitas pela Comissão Examinadora. A aula deverá conter obrigatoriamente 
sequencias de barra e centro. Tempo para execução da aula: 20 minutos.
6. Etapa 3 – Questionamento: Responder às perguntas específicas elaboradas pela Comissão Examinadora 
referente à execução de movimentos da técnica clássica. Além de responder, o candidato deverá demonstrar 
o movimento questionado. Tempo para responder e demonstrar: 3 minutos.
7. Etapa 4 – Apresentação de Coreografia: Apresentação de uma coreografia contendo técnicas do balé 
clássico. A música será disponibilizada pela comissão examinadora. A música será disponibilizada pela 
Comissão Examinadora. Tempo para preparação: 5 minutos.  Tempo para apresentação: 1’43”.  
8. Critérios:

Etapa 1
Análise de Certificados

Quesito Pontuação Pontuação Total
 4 horas 0,25

02 Pontos

8 horas 0,50
12 horas 0,75
16 horas 1,00
20 horas 1,25
24 horas 1,50
28 horas 1,75
32 horas 2,00

Etapa 2
Ministrar Aula

Quesito Pontuação Pontuação Total
Execução Técnica: capacidade de demonstrar com precisão 
de destreza os movimentos propostos. 0 a 10

36

Didática/Metodologia: capacidade de explicar, demonstrar 
e orientar os movimentos propostos escolhendo os melhores 
caminhos para alcançar a meta proposta.

0 a 15

Comunicação: capacidade para utilizar a linguagem 
apropriada atentando para a nomenclatura e termos técnicos 
do balé.

0 a 5

Organização da aula: capacidade de dividir a aula 
metodologicamente dentro do prazo proposto. 0 a 6

Etapa 3
Questionamento

Quesito Pontuação Pontuação Total
Objetividade na exposição do raciocínio 0 a 2,0 4Demonstração correta do movimento questionado 0 a 2,0

Etapa 4
Apresentação Coreográfica

Quesito Pontuação Pontuação Total
Técnica na execução dos movimentos: capacidade de 
demonstrar os movimentos com qualidade e precisão 0 a 3

8

Criatividade: capacidade de encontrar métodos para executar 
o exercício de uma maneira nova ou diferente do habitual 0 a 1

Desempenho interpretativo/ Presença Cênica: capacidade 
de demonstrar através de expressões faciais e corporais, o 
sentido do movimento e da música

0 a 2

Musicalidade: capacidade de executar a coreografia dentro 
da cadência musical 0 a 1

Relação corpo e espaço: exploração dos movimentos dentro 
do espaço utilizado para apresentação da coreografia 0 a 1

Bauru/SP, 03 de março de 2015.
A Comissão.
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CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE 
EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS

Class.Inscr. Nome CPF Fase 1
Fase 2 - 

Curso de 
Formação

Fase 
2 - Prova 
Objetiva

Fase 3 Total

1º 0010001394 SILVIA APARECIDA 
MARTINS GODOY 042.188.478-94 36,00 Presente 56,00 0,00 92,00

2º 0010000406 PRISCILA FACIN 368.302.568-95 36,00 Presente 54,00 0,50 90,50

3º 0010000271 DANIELA CRISTINA LAITER 
GABURI 310.423.048-07 35,00 Presente 55,00 0,00 90,00

4º 0010001139 CARLA ELIANA PETRILLO 
PADOVEZ 145.818.038-70 33,00 Presente 56,00 0,00 89,00

5º 0010000074 CRISTIANE BRITO DOS 
SANTOS 215.914.198-40 34,00 Presente 55,00 0,00 89,00

6º 0010000898 YARA KELI LIMA DE 
FIGUEIREDO 353.797.878-27 32,00 Presente 56,00 0,00 88,00

7º 0010001145 IASMIM AGUIAR 
RODRIGUES 427.805.028-35 32,00 Presente 55,00 0,50 87,50

8º 0010001213 DIEGO MARTINS COELHO 383.219.348-03 31,00 Presente 56,00 0,00 87,00

9º 0010000785 MARISTELA SOARES 
BOVOY 010.947.488-03 32,00 Presente 55,00 0,00 87,00

10º 0010000325 JULIENE FONSECA 
MENEGHETI 343.758.048-58 33,00 Presente 54,00 0,00 87,00

11º 0010000205 MARCELO DE FREITAS PITA 330.075.338-48 32,00 Presente 54,00 0,50 86,50

12º 0010000008 MARIA JOSE DA SILVA 
AVILLA 054.749.468-80 32,00 Presente 54,00 0,00 86,00

13º 0010001024 LUIS FELIPE FABRI 404.512.348-20 35,00 Presente 51,00 0,00 86,00

14º 0010000224 FLAVYA CRISTINA DOS 
SANTOS 346.555.868-50 28,00 Presente 57,00 0,00 85,00

15º 0010000981 GISLAINE ZAMONELLI 
FERREIRA 332.468.628-85 28,00 Presente 57,00 0,00 85,00

16º 0010000693 MARCIA LIMA TERUEL 
PEREIRA 171.855.368-47 29,00 Presente 56,00 0,00 85,00

17º 0010001270 ALINE APARECIDA DOS 
SANTOS VICENTE 364.896.328-70 29,00 Presente 56,00 0,00 85,00

18º 0010000884 MARGARIDA LUIZA 
VARGAS BIANCHI 120.113.488-97 31,00 Presente 54,00 0,00 85,00

19º 0010000985 DENISE FRAGA 191.025.478-99 31,00 Presente 54,00 0,00 85,00

20º 0010000945 LUCIANA RATHSAN 
GARCIA 321.462.168-83 32,00 Presente 53,00 0,00 85,00

21º 0010001293 TATIANA CHRISTINA 
RIBEIRO DE CASTRO 213.021.858-02 33,00 Presente 52,00 0,00 85,00

22º 0010000691 DRIELLY AYRAM BENICIO 
SOBRAL 402.656.538-60 33,00 Presente 52,00 0,00 85,00

23º 0010000962 MARISOL PAIS LOPEZ 145.944.088-93 29,00 Presente 55,00 0,00 84,00
24º 0010000423 THAIS SANTOS MARIANO 370.928.248-93 30,00 Presente 54,00 0,00 84,00

25º 0010001022 ANDREZA FERREIRA 
AULISIO 314.649.948-70 33,00 Presente 51,00 0,00 84,00

26º 0010000007 DANIELA GRINGO BATISTA 318.805.958-26 28,00 Presente 55,00 0,00 83,00

27º 0010000033 CELIA CRISTINA RIBEIRO 
ZANIOLLI 255.398.198-88 29,00 Presente 54,00 0,00 83,00

28º 0010000713 FABIANA RODRIGUES ROSA314.983.118-06 30,00 Presente 53,00 0,00 83,00

29º 0010000989 GUSTAVO MOREIRA 
COLEBRUSCO 311.492.148-56 31,00 Presente 52,00 0,00 83,00

30º 0010000835 ALESSANDRA FELICIO DOS 
SANTOS DAL POSSO 266.046.068-05 32,00 Presente 51,00 0,00 83,00

31º 0010000830 MARIANA MARCONDES 
FELIPE 376.002.088-73 32,00 Presente 51,00 0,00 83,00

32º 0010001333 JANAINA SOARES PIMENTA 390.569.248-18 33,00 Presente 50,00 0,00 83,00

33º 0010001200 TAMIRES DE OLIVEIRA 
STEVANIN 403.262.348-10 33,00 Presente 50,00 0,00 83,00

34º 0010000947 RENATA ALVES RIBEIRO 234.828.128-70 33,00 Presente 50,00 0,00 83,00

35º 0010000248 CAROLINE GONÇALVES 
BALANCIERI 451.514.398-04 33,00 Presente 50,00 0,00 83,00

36º 0010000249 ELEN CRISTINA DE 
OLIVEIRA 251.596.688-88 35,00 Presente 48,00 0,00 83,00

37º 0010000996 ROSIANE APARECIDA SILVA 
MOREIRA 216.014.658-74 28,00 Presente 54,00 0,50 82,50

38º 0010000748 DARCI MARCIANO DOS 
ANJOS 043.698.298-60 27,00 Presente 55,00 0,00 82,00

39º 0010000280 SIMONE APARECIDA 
CARNEIRO DE MELLO 219.285.738-19 29,00 Presente 53,00 0,00 82,00

40º 0010001349 CLÉLIA MARA DE OLIVEIRA158.176.268-29 30,00 Presente 52,00 0,00 82,00

41º 0010000043 RENATA MARTINS 
ESBIZERA 224.511.668-27 28,00 Presente 53,00 0,00 81,00

42º 0010001272 SILVANA VICTORINO DOS 
SANTOS RIBEIRO 110.551.138-35 29,00 Presente 52,00 0,00 81,00

43º 0010000368 PAULO VALLOTI JUNIOR 130.826.358-90 31,00 Presente 50,00 0,00 81,00

44º 0010001102 TAYNARA MIRANDA 
ALVARES 453.456.068-03 33,00 Presente 48,00 0,00 81,00

45º 0010000094 ROSEMEIRE DIAS DE 
OLIVEIRA 078.999.178-08 26,00 Presente 54,00 0,00 80,00

46º 0010001227 MARLENE APARECIDA 
MACEDO SILVA 167.464.278-46 26,00 Presente 54,00 0,00 80,00

47º 0010001286 CRISTIANE LOPES DE 
SOUSA 274.974.838-03 26,00 Presente 54,00 0,00 80,00

48º 0010000317 CINTHIA CASTILHO 
SILVERIO 439.576.538-60 26,00 Presente 54,00 0,00 80,00

49º 0010000712 RAQUEL ARLINDA BIRCOL 
MAGANHA BALDONI 351.807.008-84 27,00 Presente 53,00 0,00 80,00

50º 0010001112 CAMILA MARIA FACIN 223.417.348-55 28,00 Presente 52,00 0,00 80,00

51º 0010001317 CRISTINA APARECIDA DE 
MORAES FERREIRA 212.947.368-76 29,00 Presente 51,00 0,00 80,00

52º 0010000742 ANDRÉIA SERRADO 
PAULINO RODRIGUES 274.055.648-95 30,00 Presente 50,00 0,00 80,00

53º 0010001167 DAYANE DA SILVA REIS 394.213.978-27 30,00 Presente 50,00 0,00 80,00

54º 0010001180 TATIANE CARNEVALI 
VENEZIANO 397.126.748-35 30,00 Presente 50,00 0,00 80,00

55º 0010000363 ANA PRISCILA GARCIA 
DIONIZIO 401.612.488-37 31,00 Presente 49,00 0,00 80,00

56º 0010001281 EDIVAN MARIA FACHINI 
BURGO 058.381.618-50 25,00 Presente 54,00 0,00 79,00

57º 0010000922 MARINALVA DE OLIVEIRA 265.540.058-54 25,00 Presente 54,00 0,00 79,00

58º 0010000511 ROSENEI APARECIDA 
RODRIGUES CREPALDI 170.611.098-74 26,00 Presente 53,00 0,00 79,00

59º 0010001236 INGRID HELENA DOS REIS 
FRANCO 308.103.228-89 26,00 Presente 53,00 0,00 79,00

60º 0010000862 REGIANE RODRIGUES 
MOREIRA 319.829.538-61 26,00 Presente 53,00 0,00 79,00

61º 0010000624 REGINA DE KATIA 
MACOLONGO 269.711.658-37 29,00 Presente 50,00 0,00 79,00

62º 0010000801 JENNIFER MARIANA 
ALTRAN DE SOUZA 374.221.808-54 29,00 Presente 50,00 0,00 79,00

63º 0010000783 DAIANE CAMILA 
GONÇALVES AMARAL 420.807.408-65 29,00 Presente 50,00 0,00 79,00

64º 0010001018 ADRIANA RIBEIRO DE 
ARAUJO FRANCO 374.012.578-07 30,00 Presente 49,00 0,00 79,00

65º 0010000475 LUCIANA PEDROSO 
ESPOSITO 331.712.168-84 31,00 Presente 48,00 0,00 79,00

66º 0010000227 IVO CREPALDI NETO 395.766.428-41 31,00 Presente 48,00 0,00 79,00

67º 0010000005 AUGUSTO CESAR AGUIAR 
PRADO 404.487.518-95 32,00 Presente 47,00 0,00 79,00

68º 0010000682 MARIA APARECIDA DANIEL 
DOS SANTOS 305.365.078-99 25,00 Presente 53,00 0,50 78,50

69º 0010001381 LAÍS MAXIMIANO 416.826.438-67 27,00 Presente 51,00 0,50 78,50

70º 0010000749 SILVANA ALVES DOS 
SANTOS 151.730.828-36 24,00 Presente 54,00 0,00 78,00

71º 0010000956 ROSINEI FERNANDES 
PERES 195.483.128-59 25,00 Presente 53,00 0,00 78,00

72º 0010000092 ANDREIA SOUZA DE BRITO 346.598.488-92 25,00 Presente 53,00 0,00 78,00
73º 0010000753 RUTE DA SILVA MARIANO 356.565.788-01 26,00 Presente 52,00 0,00 78,00

74º 0010000293 TÂNIA APARECIDA DE 
ALBUQUERQUE SANTOS 258.453.898-95 27,00 Presente 51,00 0,00 78,00

75º 0010000028 RENATA DE PAIVA LEAL 366.592.328-00 27,00 Presente 51,00 0,00 78,00

76º 0010000860 ELIANE BARROS DA SILVA 
XAVIER 212.649.578-74 28,00 Presente 50,00 0,00 78,00

77º 0010000800 GUILHERME AUGUSTO DE 
AGUIAR 440.365.898-90 30,00 Presente 48,00 0,00 78,00

78º 0010001364 MAYCON ALEXANDRE 
BARBOSA 223.303.428-70 31,00 Presente 47,00 0,00 78,00

79º 0010000762 MARCIA REGINA DE 
CASTRO FELICIO 290.926.708-39 25,00 Presente 52,00 0,00 77,00

80º 0010000491 SILVIA EUNICE DE SOUZA 032.160.758-93 27,00 Presente 50,00 0,00 77,00

81º 0010000446 MARA LÚCIA FERREIRA DE 
LIMA 130.823.158-01 28,00 Presente 49,00 0,00 77,00

82º 0010000711 NILSON DOS SANTOS 170.581.698-37 28,00 Presente 49,00 0,00 77,00
83º 0010000726 NEIDE LOPES GONÇALVES 120.124.798-55 29,00 Presente 48,00 0,00 77,00

84º 0010000913 JULIANA APARECIDA 
PONTES DOS SANTOS 403.955.588-08 30,00 Presente 47,00 0,00 77,00

85º 0010000690 ROSIENE FRANCISCA DE 
SOUZA 249.728.978-64 29,00 Presente 47,00 0,50 76,50

86º 0010000147 LUCIANA SANTIAGO 
MUNHOZ BOTELHO 067.502.408-01 25,00 Presente 51,00 0,00 76,00

87º 0010000442 PRISCILA ETIENE DE 
OLIVEIRA PEREIRA 350.650.458-44 25,00 Presente 51,00 0,00 76,00

88º 0010000316 SUZI MARA PASSOS DA 
SILVA MANTOVANI 078.891.168-61 27,00 Presente 49,00 0,00 76,00

89º 0010000116 LILIANE FERREIRA SOTERO292.588.038-09 27,00 Presente 49,00 0,00 76,00
90º 0010000680 ROSEMARIE PICOLI 001.890.218-96 28,00 Presente 48,00 0,00 76,00

91º 0010001464 TANIA REGINA ROMACHO 
RIOS FRANCISCO 114.944.088-05 28,00 Presente 48,00 0,00 76,00

92º 0010000244 LUCIMARA CARREIRA 
VICENTE 170.435.328-92 28,00 Presente 48,00 0,00 76,00

93º 0010000813 MIRIAM DE SOUZA 
OLIVEIRA 304.427.328-56 28,00 Presente 48,00 0,00 76,00
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94º 0010000358 ADRIANA JOSINO CHAVES 
DE OLIVEIRA 145.780.968-07 28,00 Presente 48,00 0,00 76,00

95º 0010001048
GABRIELLY LORRANY 
OLIVEIRA DOS ANJOS 
BENTO

448.974.688-17 28,00 Presente 48,00 0,00 76,00

96º 0010000636 ROSANA SANTIAGO 
COMEGNO DE JESUS 137.305.478-60 24,00 Presente 51,00 0,50 75,50

97º 0010000814 JESSICA DOS SANTOS 
TAVARES 414.927.768-07 24,00 Presente 51,00 0,00 75,00

98º 0010000268 VALDIRENE DOS SANTOS 
SILVA 145.847.338-48 25,00 Presente 50,00 0,00 75,00

99º 0010001141 FABIA CRISTINA MIRANDA 190.966.658-05 25,00 Presente 50,00 0,00 75,00

100º 0010000053 LAYRA DOMINGOS 
CARVALHO 358.820.158-04 25,00 Presente 50,00 0,00 75,00

101º 0010001320 APARECIDA RODRIGUES 
TAVEIRA 058.385.858-97 26,00 Presente 49,00 0,00 75,00

102º 0010000048 MARIA DOS SANTOS 
FREITAS 251.443.578-14 26,00 Presente 49,00 0,00 75,00

103º 0010000062 LUCIANA REGINA DE 
OLIVEIRA 170.444.888-38 27,00 Presente 48,00 0,00 75,00

104º 0010000556 ELENICE MARIA DA SILVA 
BARBOSA 095.055.968-71 28,00 Presente 47,00 0,00 75,00

105º 0010000847 MAYNE RIE DE ALMEIDA 
UEDA 431.309.828-33 31,00 Presente 44,00 0,00 75,00

106º 0010000894 AMANDA NEUBERN DE 
OLIVEIRA 357.400.448-63 28,00 Presente 46,00 0,50 74,50

107º 0010000167 MARIA ANTONIA LIBANARE585.950.409-82 24,00 Presente 50,00 0,00 74,00

108º 0010000635 SONIA REGINA VERISSIMO 
CRAVEIRO 116.503.568-54 24,00 Presente 50,00 0,00 74,00

109º 0010000272 LAÍS DE CAMARGO 
FABRICIO 412.048.968-01 24,00 Presente 50,00 0,00 74,00

110º 0010001070 MARIA DOLORES MOTA 157.906.538-47 25,00 Presente 49,00 0,00 74,00

111º 0010000077 ALINE FERNANDA FIDELIS 
CURSINO 392.324.298-02 25,00 Presente 49,00 0,00 74,00

112º 0010000698 DANIELE FRACALOSSI 402.656.188-78 25,00 Presente 49,00 0,00 74,00
113º 0010001083 JOSE ANTONIO CHAVES 067.936.568-05 26,00 Presente 48,00 0,00 74,00
114º 0010001198 JOSILDA DA SILVA HELENO 274.184.538-76 27,00 Presente 47,00 0,00 74,00
115º 0010001216 EDINEIA MARINHO COSTA 355.006.908-17 27,00 Presente 47,00 0,00 74,00

116º 0010000895 FERNANDA GOUVEIA DA 
SILVA ZANIRATO 343.292.208-65 28,00 Presente 46,00 0,00 74,00

117º 0010001050 NELCI BATISTA DE COUTI 
DA SILVA 031.516.018-71 24,00 Presente 49,00 0,00 73,00

118º 0010001336 APARECIDA DE FATIMA DE 
FARIA 324.074.158-09 24,00 Presente 49,00 0,00 73,00

119º 0010000304 ADRIANA DE SA XIMENES 
NORONHA 297.243.998-85 24,00 Presente 49,00 0,00 73,00

120º 0010000789 JESSICA OLIVEIRA DA 
CONCEIÇÃO 408.302.948-05 24,00 Presente 49,00 0,00 73,00

121º 0010001335 SUZE LAINE MARMONTEL 
NASCIMENTO 107.118.828-35 25,00 Presente 48,00 0,00 73,00

122º 0010000301 POLYANA CRISTINA 
CRAVEIRO 283.387.538-07 25,00 Presente 48,00 0,00 73,00

123º 0010001306 TATIANA DOS SANTOS DE 
FREITAS 402.106.078-23 25,00 Presente 48,00 0,00 73,00

124º 0010000987 RHAUANA DE ALMEIDA 
DUARTE 429.450.048-44 26,00 Presente 47,00 0,00 73,00

125º 0010000011 TATIANE DE OLIVEIRA 
FACIOLO GONÇALVES 312.874.288-00 27,00 Presente 46,00 0,00 73,00

126º 0010000988 MARLENE MATIAS 
MARTINS 222.221.973-68 28,00 Presente 45,00 0,00 73,00

127º 0010001274 GISELDA DE OLVEIRA 053.667.658-54 25,00 Presente 47,00 0,00 72,00

128º 0010000970 MARIA CELESTE DE 
OLIVEIRA COELHO 145.977.958-47 25,00 Presente 47,00 0,00 72,00

129º 0010000485 GIUSARA APARECIDA 
BARBOSA 256.222.978-93 25,00 Presente 47,00 0,00 72,00

130º 0010000706 MILENI FERNANDA DE 
CASTRO MALAQUIAS 304.657.688-90 25,00 Presente 47,00 0,00 72,00

131º 0010000784 NATALIA CRISTOVAM DA 
SILVA 419.629.448-08 25,00 Presente 47,00 0,00 72,00

132º 0010000198 ELIANE SANTOS DA SILVA 293.298.828-03 26,00 Presente 46,00 0,00 72,00

133º 0010000779 TELLE CRISTINA MARTINS 
VICENTE 273.958.778-37 27,00 Presente 45,00 0,00 72,00

134º 0010001132 RENATA ALINE SILVA 
GALDINO 341.962.968-07 24,00 Presente 47,00 0,50 71,50

135º 0010000397 DANIELLE AMORIM 
FERREIRA DE BRITE 343.296.228-23 24,00 Presente 47,00 0,00 71,00

136º 0010000015 RENATO MINORU SHIMADA130.828.708-99 25,00 Presente 46,00 0,00 71,00

137º 0010000006 LUCIO MARCELO JORGE 
JOSUE 141.233.118-81 25,00 Presente 46,00 0,00 71,00

138º 0010000410 CLAUDINEIA DE JESUS 
MARQUES 141.309.168-74 25,00 Presente 46,00 0,00 71,00

139º 0010001273 ANA PAULA ALVES 246.597.318-55 26,00 Presente 45,00 0,00 71,00

140º 0010000374 ALINE APARECIDA MEREU 
VENANCIO 445.033.258-09 26,00 Presente 45,00 0,00 71,00

141º 0010001298 ELENA ISABEL DE PAIVA 145.816.648-10 27,00 Presente 44,00 0,00 71,00

142º 0010001084 MARCIA FERNANDA 
FRANCO 291.140.188-37 28,00 Presente 43,00 0,00 71,00

143º 0010000609 ANDREA BARELA 110.587.288-22 24,00 Presente 46,00 0,50 70,50
144º 0010000727 LAIANE CRISTINA DEGOBBI396.438.728-23 24,00 Presente 46,00 0,00 70,00
145º 0010000110 FLAVIA DE LIMA CAMPOS 306.458.718-85 25,00 Presente 45,00 0,00 70,00
146º 0010001450 NATÁLIA DA SILVA GUEDES 354.814.758-55 25,00 Presente 45,00 0,00 70,00

147º 0010000644 MARIZILDA MARA 
CHARLOIS NOGUEIRA 015.736.698-73 25,00 Presente 44,00 0,50 69,50

148º 0010000380 SAMYRA NOGUEIRA 
RODRIGUES 427.833.548-29 24,00 Presente 45,00 0,00 69,00

149º 0010000017 JULLYELE PLANA BARBOSA410.138.628-56 25,00 Presente 44,00 0,00 69,00

150º 0010000614 CLAUDIA DOS SANTOS 
OLIVEIRA FERMIANO 324.915.098-30 24,00 Presente 44,00 0,50 68,50

151º 0010000687 LUCIA HELENA MARTINS 110.664.168-00 27,00 Presente 41,00 0,50 68,50

152º 0010001307 SHIRLEY GOMES DA SILVA 
DE JESUS 375.805.478-80 24,00 Presente 43,00 0,00 67,00

153º 0010000506 GISELE ALVES DA SILVA 
CANDIDO 162.042.658-73 25,00 Presente 42,00 0,00 67,00

154º 0010000465 WIVIANE RONDON DE 
SOUZA 247.747.228-39 26,00 Presente 41,00 0,00 67,00

155º 0010001020 GISELE PEREIRA 299.950.318-09 24,00 Presente 42,00 0,00 66,00

156º 0010001258 MARIA OLIMPIA DA SILVA 
BASSO 359.609.808-43 26,00 Presente 39,00 0,00 65,00

157º 0010000269 ELISABETE FERRE 061.774.028-36 24,00 Presente 36,00 1,00 61,00

158º 0010000781 FABIANA APARECIDA 
RIBEIRO 132.984.568-45 24,00 Presente 35,00 0,00 59,00

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

Bauru/SP, 03 de março de 2015. 
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NA 1ª FASE - PROVA OBJETIVA PARA A 
REALIZAÇÃO DA 2ª FASE - PROVA PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 
ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – INSTRUTOR ARTÍSTICO – DANÇAS 
URBANAS
A Secretaria Municipal de Administração através do Departamento de Recursos Humanos CONVOCA 
OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, aprovados na 1ª FASE - PROVA OBJETIVA do 
Concurso Público para o Cargo Efetivo de ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – 
INSTRUTOR ARTÍSTICO – DANÇAS URBANAS, para a realização da 2ª FASE - PROVA PRÁTICA, 
nos termos do Edital 08/2014, de acordo com as seguintes orientações: 
1. A PROVA PRÁTICA SERÁ REALIZADA NO DIA 08/03/2015 (DOMINGO), NO CENTRO 
CULTURAL/TEATRO MUNICIPAL DE BAURU, localizado na AV. NAÇÕES UNIDAS, QUADRA 
08 – CENTRO, CONFORME HORÁRIOS ABAIXO INDICADOS:

                           08H 
INSCRIÇÃO NOME
0010400009 ALESSANDRO BARAVIERA DOS SANTOS
 
                            08H30MIN.
INSCRIÇÃO NOME
0010400023 FABIO RODRIGUES DE ARAUJO FIDELIS
 
                            09H
INSCRIÇÃO NOME
0010400019 FRANCINA MANSON DO NASCIMENTO
 
                           09H30MIN.
INSCRIÇÃO NOME
0010400001 JULIANA DA SILVA LIMA
 
                           10H
INSCRIÇÃO NOME
0010400032 KAREN KEIKO NICHIMOTO SOUZA NASCIMENTO
 
                           10H30MIN.
INSCRIÇÃO NOME
0010400015 MARCELA CRAVO DE ARAÚJO
 
                           11H
INSCRIÇÃO NOME
0010400028 PAULA DAVILA MARQUES

2. Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local indicado para realização da prova, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, observado o horário oficial 
de Brasília/DF, munidos de original da cédula oficial de identidade (RG) ou carteira expedida por órgão de 
classe que tenha força de documento de identificação ou carteira de trabalho, ou qualquer outro documento 
reconhecido por lei, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. O documento deverá estar em perfeita 
condição, de forma a permitir com clareza a identificação do candidato.
3. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer 
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outros documentos não constantes deste Edital.
4. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de 
identidade.
5. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, título eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos 
não identificáveis e/ou ilegíveis.
6. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de 
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste 
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, compreendendo, dentre outros atos, a coleta de assinaturas.
7. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
8. Nesta mesma data, local e horário os candidatos deverão apresentar os CERTIFICADOS 
originais junto com as cópias e/ou cópias autenticadas, dos cursos realizados sobre Danças Urbanas, 
compreendido entre os anos de 2010 e 2015, com carga horária mínima de 04 horas (os cursos com 
carga horária abaixo de 04 horas não serão pontuados). A pontuação será atribuída conforme tabela 
abaixo, com possibilidade de somatória da carga horária, podendo o candidato atingir no máximo 
2,0 (dois) pontos: 

DURAÇÃO DO CURSO PONTUAÇÃO
04 HORAS 0,25
08 HORAS 0,50
12 HORAS 0,75
16 HORAS 1,00
20 HORAS 1,25
24 HORAS 1,50
28 HORAS 1,75
32 HORAS 2,00

9. A Prova Prática terá duração de 30 minutos.
10. Os candidatos, ao adentrar o local em que lhe será aplicada a Prova Prática, deverão armazenar 
TODOS os seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais.
11. Os CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO serão disponibilizados no endereço eletrônico: www.bauru.sp.gov.
br, bem como publicados no Diário Oficial.
12. Após finalizar a Prova Prática os candidatos deverão, obrigatoriamente, sair e retirar-se imediatamente 
do local no qual foi realizada a prova, não podendo permanecer em suas dependências, bem como não 
poderão utilizar banheiros ou bebedouros, assim como não poderão retirar o lacre do saco onde estão 
guardados os pertences pessoais dentro do prédio de aplicação de prova.
13. No dia designado para realização da prova prática, não será permitido aos candidatos permanecer no 
local do exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, 
pager, palmitop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 player, relógio digital e/ou com banco 
de dados) e outros equipamentos similares, bem como protetor auricular, sendo que o descumprimento 
desta instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
14. Os candidatos que estiverem de posse de algum(ns) do(s) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s), 
este(s) deverá(ão) ser desligado(s), ter a respectiva bateria retirada antes de serem acondicionados nos 
sacos plásticos, devendo assim permanecer até a saída do local de prova.
15. A bateria do celular ou de outro equipamento eletrônico deverá ser retirada pelo candidato, sob pena de 
exclusão do certame, caso este venha a tocar nas dependências do local de prova.
16. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico (exceto o que será utilizado 
para a prova) durante a realização da Prova Prática, o candidato será automaticamente excluído do certame.
17. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
18. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao banheiro ou tomar água deverá solicitar 
autorização do fiscal para sua saída, devendo este acompanhá-lo no deslocamento, devendo-se manter 
em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser 
submetido à revista. Caso o candidato seja surpreendido portando algum equipamento proibido por este 
edital será excluído do certame.
19. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da PROVA PRÁTICA implicará 
na desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação 
de prova.
20. Conforme preconizado pelo Edital n° 08/2014, a 2ª FASE - PROVA PRÁTICA, de caráter 
eliminatório, buscará aferir se o candidato apresenta domínio sobre diferenças nos estilos e 
técnicas das Danças Urbanas; se apresenta domínio de como ministrar aulas em diferentes níveis 
de aprendizado: alunos iniciantes, intermediários e avançados; se demonstra de forma didática a 
aplicação de sequências, musicalidade, composição coreográfica, qualidade técnico-interpretativa e 
qualidade de movimentação, noção espacial e criativa e se utiliza linguagem apropriada atentando 
para nomenclatura e termos técnicos das Danças Urbanas.
21. Serão atribuídos 48 (quarenta e oito) pontos para a Prova Prática e 02 (dois) pontos aos candidatos 
que apresentarem nesta data os certificados com carga horária mínima de 04 horas e máxima de 32 
horas, cuja somatória não poderá exceder em 02 (dois) pontos, nas áreas de Danças Urbanas. Para 
ser aprovado, o candidato deverá obter na Prova Prática no mínimo 50% de acerto, ou seja, 25 (vinte 
e cinco) pontos.
22. Os candidatos deverão se apresentar na Prova Prática com trajes apropriados que lhe permitam ampla 
liberdade de movimento, para execução das atividades, seja para apresentação de aula e/ou de coreografia. 
23. Os candidatos deverão se apresentar preparados para a execução de atividades nos estilos: Locking, 
Popping, B.boying, Wacking/Punking, Hip Hop Freestyle, House, Boogalooing, Waving e Vogue.
24. As músicas para tal execução, nos estilos citados acima, deverão ser apresentadas PELO CANDIDATO 
em mídia CD e/ou pen drive, em uma ou mais cópias, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato o 
funcionamento e a qualidade da mesma. 
25. Os estilos a serem apresentados serão sorteados durante a Prova Prática. 
26. SOMENTE SERÁ PERMITIDA A EXECUÇÃO DA MÚSICA EM MÍDIA CD E/OU PEN 
DRIVE.
27. A avaliação incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos e habilidades na execução de 
tarefas determinadas pelos avaliadores no momento da prova, de acordo com as atribuições do cargo.
28. Ao assinar a lista de presença da Prova Prática, os candidatos estarão declarando ciência de que se 
submeterão a tarefas que exigirão esforço físico moderado, devendo estar em gozo de plena saúde.
29. A execução das etapas da 2ª FASE - PROVA PRÁTICA será sequencial, não podendo ser repetida, 

exceto nos casos em que a Comissão Examinadora reconhecer, expressamente, a ocorrência de falhas 
técnicas em sua aplicação, falhas essas nas quais o candidato não tenha dado causa e que efetivamente 
tenha prejudicado o seu desempenho.

Bauru, 21 de fevereiro de 2015.
A Comissão

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 01/2015

ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA – ENGENHEIRO, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que 
forem criados durante o    prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como  para a formação 
de Cadastro de Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), 
pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal de Administração 
(Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores 
Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Heitor Miranda Bottura, Adilson Renofio, Ana Cristina Maurício Ferreira, Beatriz Ortiz, Idomeu 
Alves de Oliveira Junior, Sandra Fiorelli de A. Penteado Simeão e sob a coordenação de Karina Osti e 
Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 359/2015, 
obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal de Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 05 (cinco) de maio de 2015.   
8. A data, o local e horário para a entrega de Títulos serão divulgados oportunamente no Diário Oficial do 
Município de Bauru.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga(s)
Escolaridade/
Pré-Requisi-

to¹
Vencimentos² Benefí

cios³

Jorna
da Básica 
de Traba

lho

Valor 
Inscri

ção

Especialista Em 
Construção Civil / 
Infraestru
tura – ENGE
NHEIRO

01

Conclu
são do Ensino 
Superior em 

Engenha
ria Civil e 

Registro no 
Conselho 

Regional de 
Engenha

ria Arquitetura 
e Agrono

mia (CREA)

R$ 3.376,82 R$ 285,00
30 horas / 

sema
nais

R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas Técnicos 2 da Lei Municipal nº 5.975/10
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 285,00 Lei Municipal nº 5323/05 e Lei Municipal nº 6505/14)

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

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da 
Constituição Federal de 1.988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) 
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e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 

b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo 
masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus 
direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os 
documentos comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo 
II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Superior em 
Engenharia Civil, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou 
Particular, devidamente registrado no órgão competente (MEC), bem como Registro 
no CREA estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular para o 
exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados 
no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
devendo estas serem apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis 
Municipais nº 3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou 
municipal, em consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, 
bem como não ter sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, 
fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da 
administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.

2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das 
esferas da Administração Pública; 
d) apresentar declarações falsas.

3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 

o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e 
condições exigidos para o Concurso. 

2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 
25 (vinte e cinco) de março de 2015 às 20h do dia 10 (dez) de abril de 2015, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas 
as orientações destes previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 

“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 

cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os 
dados solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo 
para o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA 
EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA – ENGENHEIRO e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a 
opção de confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-
Comprovante de Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende 
concorrer, o candidato deverá providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 
30,00 (trinta reais), importância esta referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer 
hipótese, bem como do Pré-Comprovante de Inscrição.   

a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago 
em qualquer agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos 
pagamentos em cheque, através de transferência, DOC, ordem de pagamento, 
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a 
especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de 
inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma 
será cancelada. 
b) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro 
concurso que não o do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para 
efetivar a inscrição neste concurso, sendo obrigado a novo pagamento.

 2.6) Efetivação 
da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) durante os 
05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
através da área de CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua inscrição. A 
inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado 
de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa 

de Inscrição.
a) O candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) após a efetivação e, para sua 
segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos 
indicados neste Capítulo e não tenha a confirmação de seu pagamento no site 
supracitado, este deverá entrar em contato com o Departamento de Recursos 
Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207, das 08h às 18h.

3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
o candidato efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, 
impossibilitando sua participação no certame.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
temporárias ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando 
pedido detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio 
para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas 
no pedido.

1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete 
o candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O Laudo Médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco) de março de 2015 a 10 
(dez) de abril de 2015.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da prova, serão 
publicadas no Diário Oficial do Município em 18 (dezoito) de abril de 2015.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova 
caberá recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
tendo como termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário 
Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br.  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail os seguintes 
documentos:

1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – 
Departamento de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, 
CEP: 17014-900 – Bauru/SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade RG, o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição, acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento 
da criança,  bem como do documento de identificação do acompanhante adulto (Cédula de 
Identidade RG),  até às 16h do dia  15 (quinze) de maio de 2015.
1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão 
de nascimento da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto 
digitalizado (Cédula de Identidade RG) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até às até às 16h do 
dia  15 (quinze) de maio de 2015. A candidata deverá informar seu nome completo, o número 
de sua Cédula de Identidade RG, o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende 
concorrer, bem como seu número de inscrição. 

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

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14 e na Lei 
Municipal nº 5.215/04 e Decreto Municipal nº 12.585/14, é assegurado o direito de inscrever-se para o 
cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3.  As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente Concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº 5.215/04.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
V deste Edital, atendimento especial, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 
necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar, no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
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Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com 
deficiência deverá apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo 
máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, 
atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência 
que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o 
nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do 
Anexo III. 

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

9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos (Modelo: Anexo IV), por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco) de março a 10 (dez) de abril de 
2015.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, 
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 12.
13.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, 
perderá o direito de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na 
Lista Geral de Candidatos.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o 
candidato será eliminado do certame.
13.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário 
de Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 
3.298/99 e suas alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, 
caso obtenha a pontuação necessária para tanto.

14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 18 (dezoito) de abril de 2015.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do 
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano 
corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco), 26 (vinte 
e seis), 27 (vinte e sete) e 30 (trinta)  de março de 2015 das 8h30min. às 17h, juntamente com a cópia 
do Pré-comprovante de inscrição, devidamente preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo 
IV, documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados 
do Município de Bauru/SP.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade 
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do 
setor / área / departamento ou carteira de doação de sangue do corrente ano, com carimbo do setor 
responsável (original e cópia).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 

que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre o requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 02 (dois) de abril de 2015. 
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no 
Capítulo IV.

11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da 
Inscrição, permitindo aos candidatos efetuar o pagamento em caso de indeferimento da Isenção 
do pagamento da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o 
período de inscrição e os horários bancários de sua região.

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

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista Em 
Construção Civil 
/ Infraestrutura – 
ENGENHEIRO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 14

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Informática - 
AUTOCAD 10

Língua 
Portuguesa 10

Matemática 08
Legislação 08

Análise de 
Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista Em Construção Civil / 
Infraestrutura – ENGENHEIRO será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos 
abaixo descritos:

2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, 
valendo 90 (noventa) pontos, prevista para realizar-se no dia 17 (dezessete) de maio de 2015, 
será composta por 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do 
Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração 
de 03 (três) horas, sendo aprovados nesta fase os candidatos que obtiverem no mínimo 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 
(dez) pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas:

a) a Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não 
elimina do concurso os candidatos que não apresentarem Títulos;
b) todos os candidatos poderão apresentar os Títulos, porém somente serão pontuados 
os Títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva;
c) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão 
ser entregues na data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru.
d) será permitida a Entrega de Títulos por procuradores legalmente habilitados, 
mediante a apresentação de procuração, contendo poderes específicos para tanto, 
com firma reconhecida e apresentação de documento de identificação do Procurador;
e) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador, preencherá 
Formulário próprio fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
f) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído, 
legal e especificamente, para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção 
dos Títulos;
g) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou 
Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos originais;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, 
em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente 
publicados no Diário Oficial de Bauru.
j) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Administração e as respectivas avaliações 
são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 
359/2015. 
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

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

4,5 pontos 4,5 pontos

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

3,5 pontos 3,5 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma, de conclusão de 
curso de especialização em nível de pós graduação lato 
sensu, com carga horária mínima de 360 horas-aula na 
área de engenharia civil, devidamente registrado no órgão 
competente.

2,0 pontos 2,0 pontos



9DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 03 DE MARÇO DE 2.015

l) as Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser 
convalidados por universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, 
credenciados nos órgãos competentes;
m) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.2;
n) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 
(dez) pontos.  
o) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão 
somados ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva.
p) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído 
do Concurso Público, se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na 
obtenção dos Títulos apresentados. 

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru, em 05 (cinco) de maio de 2015.   
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário, publicados oportunamente no Diário 
Oficial do Município de Bauru.
3. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento: 
Original da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha 
força de documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento com foto 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.

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

6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.
8. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de 
um fiscal.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
10. Durante a realização da Prova Objetiva, o candidato somente poderá retirar-se da sala depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
11. Durante a realização da Prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares, relógio digital ou qualquer outro meio eletrônico. 
12. Ao ingressar na sala para realização da prova, todos os candidatos deverão lacrar os seus pertences 
em saco plástico fornecido pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógios digitais, etc.), uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de sinal 
sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
  12.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  12.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 

todos os itens necessários à execução da prova (óculos, caneta esferográfica, lápis, etc.).
  12.3) O saco plástico tratado no Item 12 só poderá ser violado após a saída do candidato do local 

estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Construção Civil 
/ Infraestrutura – ENGENHEIRO terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um 
ponto e oitenta décimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado nesta fase aquele que obtiver, 
no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Construção Civil 
/ Infraestrutura – ENGENHEIRO terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá a soma do 
número de acertos do candidato na Prova Objetiva e a pontuação obtida na Análise de Títulos.
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova 
Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala, terão sua prova anulada.
5. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de concursos do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
8. Os candidatos aprovados no presente Concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
9. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da 
Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de AUTOCAD da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de pontos obtidos na Análise de Títulos; 
e) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à qualquer ato público do concurso regulado por 
este Edital, deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br (modelo anexo 
V).

1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando 
explícito o seu requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 

2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público desde concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos recursos interpostos 
por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste Edital.
4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:

a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual o concorreu o Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o 
Recorrente participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, 
endereço residencial e telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo candidato Recorrente.

6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente. 
11. 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.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
(www.bauru.sp.gov.br). 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site 
da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br) – PORTAL DO CANDIDATO, podendo este 
ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos 
prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial do Município.

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

a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei 
Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura 
Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em 
Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para qual 
concorreu. 

4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 

a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da 
Certidão de Nascimento/Certidão de Casamento atualizada;
b) a apresentação da Cédula de Identidade RG expedida no estado em que residir na 
data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação 
do Visto Permanente e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o 
cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda (CPF), acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) 
dias. Caso o candidato não possua comprovante de residência em seu nome, deverá 
apresentar declaração do responsável pelo imóvel onde reside; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) 
ou exonerado(a) do serviço público municipal, estadual ou federal;
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 g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
 h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social – PIS e/ou no 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) apresentação de Certidão de Casamento atualizada ou Escritura Pública de União 
Estável atualizada; 
j) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título 
Eleitoral acompanhado do comprovante de votação na última eleição;

 k) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, 
mediante apresentação do Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
l) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos 
exigidos para investidura no cargo, bem como de outros documentos julgados 
necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item f deste edital);

 m) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada 
do comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando 
existente; 
n) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:

n.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo 
esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento e oitenta) dias.
n.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da 
Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo 
estas terem sido expedidas a no máximo 90 (noventa) dias. 

 o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter 
eliminatório.

6. Para posse não serão aceitas fotocópias não autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 359/2015.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA – ENGENHEIRO
Projetar e desenvolver projetos técnicos executivos na área de engenharia civil. Realizar levantamentos 
técnicos. Estudar a viabilidade técnica e econômica do empreendimento. Definir metodologia de execução. 
Desenvolver projetos solicitados. Revisar e aprovar projetos particulares ou públicos de acordo com 
o Código de Obras e demais legislações de Uso e Ocupação do Solo. Projetar e desenvolver projetos 
executivos de estrutura de concreto, metálicas, hidráulicas, drenagem urbana, prevenção e combate à 
incêndios e instalação de gás (GLP). Analisar projetos elétricos e de sistema de proteção de descargas 
atmosféricas (SPDA). Quantificar materiais, elaborar composição de preços, orçamentos e cronogramas 
físico-financeiros (em programas de informática). Elaborar memoriais técnicos para especificar e 
normatizar as execuções de obras civis. Elaborar roteiros de áreas para desapropriação e permuta. 
Realizar visitas e vistorias técnicas e elaborar laudos. Realizar avaliações em estrutura física de prédios 
e acessibilidade. Avaliar projetos de prédios públicos ou particulares que necessitam de adaptação às 
normas de acessibilidade (ABNT). Acompanhar e fiscalizar andamento das obras. Periciar projetos e obras. 
Receber informações sobre a obra/reforma a ser vistoriada. Analisar planta da obra/reforma. Solicitar 
viatura para ir até o local. Fiscalizar se a obra/reforma da planta está compatível com a realidade. Averiguar 
qualidade da obra. Notificar órgãos responsáveis quando a obra não estiver de acordo com os padrões ou 
apresentar alguma irregularidade. Fiscalizar se as solicitações feitas foram atendidas. Acompanhar prazos e 
cronogramas das obras. Coordenar execução e manutenção de obras. Selecionar equipamentos e materiais. 
Estabelecer e controlar cronograma. Fiscalizar e realizar ajustes nas obras. Otimizar processos construtivos. 
Verificar serviços executados. Realizar inspeção preventiva e corretiva. Gerenciar suprimento de materiais. 
Supervisionar segurança da obra. Analisar planta e informar demais profissionais das tarefas a serem 
realizadas. Coordenar e organizar aspectos diversos na construção. Fiscalizar e informar profissionais 
sobre o uso adequado dos equipamentos e materiais utilizados. Analisar se os profissionais estão utilizando 
equipamentos de segurança. Elaborar documentação técnica. Elaborar procedimentos e especificações 
técnicas. Emitir parecer técnico. Elaborar relatórios e laudos. Realizar notificações. Propor protocolos, 
treinamentos e adequações na legislação. Planejar, organizar, ministrar cursos, seminários e palestras. 
Analisar projetos, contratos, convênios e propostas técnicas. Representar a Secretaria a qual pertencer em 
Comitês e Conselhos.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Orçamento e Planejamento de Obras. 
2. Engenharia de Avaliações. 
3. Projeto de Estradas. 
4. Estruturas de Concreto Armado. 
5. Mecânica dos Solos. 
6. Estruturas de Fundações. 

7. Patologia em Edifícios. 
8. Prática da Construção Civil. 
9. Análise Estrutural – Estática. 
10. Resistência dos Materiais. 
11. Instalações Hidráulicas. 
12. Instalações Elétricas. 
13. Estruturas Metálicas e de Madeira. 
14. Pavimentação. 
15. Qualidade na Indústria da Construção Civil. 
16. Materiais de Construção Civil. 
17. Drenagem de Águas Pluviais.
18. Desempenho de Edificações de até Cinco Pavimentos.
19. Acessibilidade Urbana.

INFORMÁTICA – AUTOCAD
1. Interface do AutoCAD
2. Comandos de desenho
3. Inserção de pontos por coordenadas
4. Comandos de precisão
5. Seleção de objetos
6. Visualização do desenho
7. Comandos de modificação
8. Dimensionamento
9. Propriedades dos objetos

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação de texto – gêneros textuais literários e não literários;
2. Emprego de Vocabulário;
3. Pontuação;
4. Regras de Acentuação Gráfica;
5. Crase;
6. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral;
7. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto);
8. Concordância nominal e verbal;
9. Regência Verbal e Nominal;
10. Período Simples e Período Composto.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA
1. Matrizes, Determinantes, Sistemas Lineares. 
2. Vetores: conceitos básicos, operações (adição, subtração, multiplicação por número real, produto 
escalar, produto vetorial, produto misto). 
3. Derivadas de funções de uma variável e aplicações. 
4. Diferencial e Integral indefinida e definida, com aplicação de métodos de integração no cálculo de áreas 
e volumes de sólidos de revolução. 
5. Estatística básica: medidas de tendência central e dispersão, interpretação de gráficos.
LEGISLAÇÃO 
1. Lei Municipal nº 1574, de maio de 1971. Disponível em:  
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf 
2. Lei Municipal nº 3373, de 29 de julho de 1991. Disponível em:  
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_3373_regime.pdf 
3. Lei Municipal nº 5975, de 01 de outubro de 2010 (PCCS da Administração). Disponível em:  
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). ______________________________________________, portador(a) do número 
de RG _____________________ e do CPF ________________, é pessoa com deficiência, segundo o 
conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo 
artigo 70, do Decreto n. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla) 
______________.
Descrição da Deficiência:
________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
A - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 - paraplegia
A2 - paraparesia
A3 - monoplegia
A4 - monoparesia
A5 - tetraplegia
A6 - tetraparesia
A7 - triplegia
A8 - triparesia
A9 - hemiplegia
A10 - hemiparesia
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A11 - ostomia
Al2 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 - nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança
D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer
D8 - trabalho
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data:
Nome do médico/CRM:_______________________________________________________
Endereço para contato:____________________________________________________________
Assinatura e carimbo:___________________________________________________________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2015.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).

Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,

  Pede e Espera Deferimento.
                  Bauru/SP, _____ de __________ de 2015.
             __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
03/03/2015 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
12/03/2015 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/03/2015 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
25/03/2015 Abertura Inscrições
10/04/2015 Encerramento Inscrições
05/05/2015 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
07/05/2015 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
09/05/2015 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/05/2015 Previsão da Realização Prova Objetiva
19/05/2015 Previsão de Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 03 de março de 2015.

 LUIZ CÉLIO BUCCERONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 02/2015
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO  
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL, descrito no Capítulo II deste 
Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor 
Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores de Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal 
nº 5.999/10 e alterações posteriores), Estatuto do Magistério Municipal, Legislação Nacional que rege a 
Educação Básica e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Eliana Marques Zanata, Salete Regiane Monteiro Afonso, Andrea Belli Floriano, Judite Della Torre 
Jayme, Elaine Cristina Gomes de Moraes e Claudio Moreira e sob a coordenação de Mariana Félix 
Bueno Belone e Walquiria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados através da 
Portaria nº 360/2015, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de cadastro de reserva relativo ao cargo efetivo descrito no 
Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação 
dentro do prazo de validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em 
relação aos cargos remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação (Lei Municipal 
nº 5.999/10 e alterações posteriores), Estatuto do Magistério Municipal, Legislação Nacional que rege a 
Educação Básica e demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais. 
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 05 (cinco) de maio de 2015.   
8. A data, o local e horário para a entrega de Títulos serão divulgados oportunamente no Diário Oficial do 
Município de Bauru.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito¹ Vencimentos² Benefícios³

Jorna
da 

Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialis
ta em Educação 

Adjunto – 
PROFESSOR 
SUBSTITUTO 

DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA – 
ESPECIAL

CR

Conclusão de 
Curso Superior 

na Área 
Específica

R$ 1.215,34
R$ 285,00 

+ Vale 
Transporte

20 horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Escolaridade/Pré-Requisito¹: 1.Conclusão do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação 
em Educação Especial nas Áreas das Deficiências (Auditiva, Física, Intelectual, Visual); ou
2. Conclusão do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com Especialização (Lato Sensu, carga 
horária mínima de 360 horas) em Educação Especial/Inclusiva ou nas áreas das Deficiências – Público 
Alvo da Educação Especial (Deficiências Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Transtornos Globais do 
Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação) ou em Atendimento Educacional Especializado – 
AEE; ou
3. Conclusão do Curso Normal Superior com Habilitação em Educação Especial nas Áreas das Deficiências 
(Auditiva, Física, Intelectual, Visual); ou
4. Conclusão do Curso Normal Superior com Especialização (Lato Sensu, carga horária mínima de 360 
horas) em Educação Especial/Inclusiva ou nas áreas das Deficiências – Público Alvo da Educação Especial 
(Deficiências Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas 
Habilidades/Superdotação) ou em Atendimento Educacional Especializado – AEE; ou
5. Conclusão do curso de Licenciatura Plena Em Educação Especial.
Vencimentos²: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Educação Adjunto (Lei Municipal n° 
5.999/10).
Benefícios³: Vale Alimentação (R$ 285,00 - Lei Municipal nº 5323/05 e Lei Municipal nº 6505/14) + Vale 
transporte (Decreto Municipal nº 11.637/11 e Decreto Municipal nº 12.449/14).

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
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a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da 
Constituição Federal de 1.988, da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) 
e Decreto Federal nº 86.715/81;

a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo 
masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus 
direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os 
documentos comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo 
II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão de: Curso de Licenciatura 
Plena em Pedagogia com Habilitação em Educação Especial nas Áreas das 
Deficiências (Auditiva, Física, Intelectual, Visual); ou Curso de Licenciatura Plena 
em Pedagogia com Especialização (Lato Sensu, carga horária mínima de 360 horas) 
em Educação Especial/Inclusiva ou nas áreas das Deficiências – Público Alvo da 
Educação Especial (Deficiências Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Transtornos 
Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação) ou em Atendimento 
Educacional Especializado – AEE; ou Curso Normal Superior com Habilitação em 
Educação Especial nas Áreas das Deficiências (Auditiva, Física, Intelectual, Visual); 
ou Curso Normal Superior com Especialização (Lato Sensu, carga horária mínima de 
360 horas) em Educação Especial/Inclusiva ou nas áreas das Deficiências – Público 
Alvo da Educação Especial (Deficiências Auditiva, Física, Intelectual, Visual, 
Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação) ou em 
Atendimento Educacional Especializado – AEE; ou Curso de Licenciatura Plena 
Em Educação Especial), devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino 
Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente) e os documentos 
necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;  
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
devendo estas serem apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis 
Municipais nº 3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou 
municipal, em consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, 
bem como não ter sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, 
fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da 
administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.

2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das 
esferas da Administração Pública; 
d) apresentar declarações falsas.

3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 

o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e 
condições exigidos para o Concurso. 

2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 
25 (vinte e cinco) de março de 2015 às 20h do dia 10 (dez) de abril de 2015, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas 
as orientações destes previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 

“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 

cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os 
dados solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo 
para o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA 
EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
- ESPECIAL e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a 
opção de confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-
Comprovante de Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende 
concorrer, o candidato deverá providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 
30,00 (trinta reais), importância esta referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer 
hipótese, bem como do Pré-Comprovante de Inscrição.   

a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago 
em qualquer agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos 
pagamentos em cheque, através de transferência, DOC, ordem de pagamento, 
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a 

especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de 
inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma 
será cancelada. 
b) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro 
concurso que não o do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para 
efetivar a inscrição neste concurso, sendo obrigado a novo pagamento.

 2.6) Efetivação 
da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) durante os 
05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
através da área de CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua inscrição. A 
inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado 
de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa 
de Inscrição.

a) O candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) após a efetivação e, para sua 
segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos 
indicados neste Capítulo e não tenha a confirmação de seu pagamento no site 
supracitado, este deverá entrar em contato com o Departamento de Recursos 
Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207, das 08h às 18h.

3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
o candidato efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, 
impossibilitando sua participação no certame.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
temporárias ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando 
pedido detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio 
para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas 
no pedido.

1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete 
o candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O Laudo Médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco) de março de 2015 a 10 
(dez) de abril de 2015.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da prova, serão 
publicadas no Diário Oficial do Município em 18 (dezoito) de abril de 2015.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova 
caberá recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
tendo como termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário 
Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br.  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail os seguintes 
documentos:

1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – 
Departamento de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, 
CEP: 17014-900 – Bauru/SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade RG, o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição, acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento 
da criança,  bem como do documento de identificação do acompanhante adulto (Cédula de 
Identidade RG),  até às 16h do dia  15 (quinze) de maio de 2015.
1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão 
de nascimento da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto 
digitalizado (Cédula de Identidade RG) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até às 16h do dia 15 
(quinze) de maio de 2015. A candidata deverá informar seu nome completo, o número de sua 
Cédula de Identidade RG, o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição. 

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

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14 e na Lei 
Municipal nº 5.215/04 e Decreto Municipal nº 12.585/14, é assegurado o direito de inscrever-se para o 
cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3.  As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
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4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente Concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº 5.215/04.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
V deste Edital, atendimento especial, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 
necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar, no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.

8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com 
deficiência deverá apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo 
máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, 
atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência 
que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o 
nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do 
Anexo III. 

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

9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos (Modelo: Anexo IV), por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco) de março a 10 (dez) de abril de 
2015.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, 
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 12.
13.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, 
perderá o direito de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na 
Lista Geral de Candidatos.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o 
candidato será eliminado do certame.
13.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário 
de Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 
3.298/99 e suas alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, 
caso obtenha a pontuação necessária para tanto.

14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 18 (dezoito) de abril de 2015.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do 
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano 
corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco), 26 (vinte 
e seis), 27 (vinte e sete) e 30 (trinta) de março de 2015 das 8h30min. às 17h, juntamente com a cópia do 

Pré-comprovante de inscrição, devidamente preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV, 
documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru/SP.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade 
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do 
setor / área / departamento ou carteira de doação de sangue do corrente ano, com carimbo do setor 
responsável (original e cópia).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre o requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 02 (dois) de abril de 2015. 
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no 
Capítulo IV.

11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da 
Inscrição, permitindo aos candidatos efetuar o pagamento em caso de indeferimento da Isenção 
do pagamento da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o 
período de inscrição e os horários bancários de sua região.

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

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em 
Educação Adjunto 
– PROFESSOR 
SUBSTITUTO 

DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - 

ESPECIAL

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

10

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Psicologia 10
Língua 

Portuguesa 08
Matemática 08
Atualidades 06
Legislação 08

Análise de 
Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL será composto por Prova 
Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:

2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, 
valendo 90 (noventa) pontos, prevista para realizar-se no dia 17 (dezessete) de maio de 2015, 
será composta por 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do 
Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração 
de 03 (três) horas, sendo aprovados nesta fase os candidatos que obtiverem no mínimo 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 
(dez) pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas:

a) a Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não 
elimina do concurso os candidatos que não apresentarem Títulos;
b) todos os candidatos poderão apresentar os Títulos, porém somente serão pontuados 
os Títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva;
c) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão 
ser entregues na data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru.
d) será permitida a Entrega de Títulos por procuradores legalmente habilitados, 
mediante a apresentação de procuração, contendo poderes específicos para tanto, 
com firma reconhecida e apresentação de documento de identificação do Procurador;
e) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador, preencherá 
Formulário próprio fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
f) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído, 
legal e especificamente, para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção 
dos Títulos;
g) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou 
Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos originais;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, 
em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente 
publicados no Diário Oficial de Bauru.
j) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos 
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Humanos da Secretaria Municipal de Administração e as respectivas avaliações 
são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 
360/2015. 
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado
Declaração ou Certificado de conclusão de curso de pós-
graduação em nível de Doutorado na área da Educação, 
devidamente registrado no órgão competente (MEC).

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado
Declaração ou Certificado de conclusão de curso de pós-
graduação em nível de Mestrado, na área da Educação, 
devidamente registrado no órgão competente (MEC). 

2,0 pontos 2,0 pontos

Pós Graduação

Declaração, Certificado ou Diploma, de curso de 
especialização em nível de Pós Graduação lato sensu, com 
carga horária mínima de 360 horas-aula em uma das áreas 
das deficiências: Deficiências Auditiva, Física, Intelectual, 
Visual, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas 
Habilidades/Superdotação, (desde que não utilizado para 
investidura no cargo) devidamente registrado no órgão 
competente (MEC).

1,0 ponto 2,0 pontos

Graduação
Declaração, Certificado ou Diploma, de curso de Graduação 
em área afim à Educação (exceto o exigido no pré-requisito), 
devidamente registrado no órgão competente (MEC).

1,0 ponto 2,0 pontos

l) as Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser 
convalidados por universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, 
credenciados nos órgãos competentes;
m) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.2;
n) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 
(dez) pontos.  
o) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão 
somados ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva.
p) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído 
do Concurso Público, se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na 
obtenção dos Títulos apresentados. 

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru, em 05 (cinco) de maio de 2015.   
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário publicados oportunamente no Diário 
Oficial do Município de Bauru.
3. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento: 
Original da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha 
força de documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento com foto 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.

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

6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.
8. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de 
um fiscal.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
10. Durante a realização da Prova Objetiva, o candidato somente poderá retirar-se da sala depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
11. Durante a realização da Prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares, relógio digital ou qualquer outro meio eletrônico. 
12. Ao ingressar na sala para realização da prova, todos os candidatos deverão lacrar os seus pertences 
em saco plástico fornecido pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógios digitais, etc.), uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de sinal 
sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
  12.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  12.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 

todos os itens necessários à execução da prova (óculos, caneta esferográfica, lápis, etc.).
  12.3) O saco plástico tratado no Item 12 só poderá ser violado após a saída do candidato do local 

estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ESPECIAL terá caráter eliminatório e 
classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta décimos) a cada questão correta. Será considerado 
aprovado nesta fase aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ESPECIAL terá caráter Classificatório. 
A nota final corresponderá a soma do número de acertos do candidato na Prova Objetiva e a pontuação 

obtida na Análise de Títulos.
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova 
Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala, terão sua prova anulada.
5. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de concursos do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
8. Os candidatos aprovados no presente Concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
9. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da 
Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Psicologia da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de pontos obtidos na Análise de Títulos; 
e) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital, deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br (modelo anexo 
V).

1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando 
explícito o seu requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 

2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos recursos interpostos 
por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste Edital.
4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:

a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual o concorreu o Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o 
Recorrente participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, 
endereço residencial e telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo candidato Recorrente.

6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente. 
11. 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.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
(www.bauru.sp.gov.br). 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site 
da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br) – PORTAL DO CANDIDATO, podendo este 
ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos 
prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial do Município.

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



15DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 03 DE MARÇO DE 2.015

a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei 
Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura 
Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em 
Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para qual 
concorreu. 

4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 

a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da 
Certidão de Nascimento/Certidão de Casamento atualizada;
b) a apresentação da Cédula de Identidade RG expedida no estado em que residir na 
data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação 
do Visto Permanente e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o 
cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda (CPF), acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) 
dias. Caso o candidato não possua comprovante de residência em seu nome, deverá 
apresentar declaração do responsável pelo imóvel onde reside; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) 
ou exonerado(a) do serviço público municipal, estadual ou federal;

 g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
 h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social – PIS e/ou no 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) apresentação de Certidão de Casamento atualizada ou Escritura Pública de União 
Estável atualizada; 
j) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título 
Eleitoral acompanhado do comprovante de votação na última eleição;

 k) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, 
mediante apresentação do Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
l) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos 
exigidos para investidura no cargo, bem como de outros documentos julgados 
necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item f deste edital);

 m) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada 
do comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando 
existente; 
n) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:

n.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo 
esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento e oitenta) dias.
n.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da 
Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo 
estas terem sido expedidas a no máximo 90 (noventa) dias. 

 o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter 
eliminatório.

6. Para posse não serão aceitas fotocópias não autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 360/2015.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - ESPECIAL
Exercício de docência em regência de classes (Sala de Recursos e Itinerância) da Educação Especial em 
caráter de substituição. Planejar e ministrar aulas/atendimentos na Educação Especial, nas modalidades 
Sala de Recursos e Itinerância, em caráter de substituição. Oportunizar experiência de ensino/aprendizagem 
contribuindo para o desenvolvimento acadêmico e pessoal, aprimorando a qualidade de ensino a todos os 
alunos. Participar ativamente da elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos, projetos, propostas 
e políticas educacionais, no que se refere à educação inclusiva. Cumprir o plano de trabalho segundo 
o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. Seguir a proposta pedagógica, como coparticipe na 
elaboração e execução do mesmo, atuando de maneira colaborativa com o Ensino Regular. Observar, 
atuar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos com deficiências, altas habilidades, transtorno 
global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais, tanto individualmente como em 
grupo. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos com deficiências, 
altas habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais, tanto 
individualmente como em grupo. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 

à avaliação, ao desenvolvimento profissional e às comemorações cívicas relacionadas ao calendário 
escolar. Participar ativamente do processo de integração da escola, família e comunidade. Elaborar 
relatórios e registros solicitados pelas Unidades Escolares e pela Divisão de Educação Especial. Orientar 
a equipe escolar nos aspectos relacionados à Educação Especial e Inclusiva. Orientar o corpo docente 
e gestores da Unidade Escolar sobre práticas pedagógicas específicas aos alunos com deficiências, altas 
habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais. Orientar o 
Agente Educacional – Cuidador de crianças, jovens, adultos e idosos sempre que necessário. Acompanhar 
o processo de encaminhamento de alunos para especificidades clínicas. Reconhecer as habilidades do aluno 
com deficiências, altas habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades educacionais 
especiais. Elaborar, produzir e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade à aprendizagem e utilizar-
se de estratégias diversificadas para favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos. Orientar 
os familiares dos alunos com deficiências, altas habilidades, transtorno global do desenvolvimento 
e necessidades educacionais especiais, sobre a importância da parceria família/escola para favorecer o 
desenvolvimento do filho/aluno. Orientar os familiares sobre os encaminhamentos para áreas específicas 
de atendimentos clínicos.
Eventualmente auxiliar em outras atividades correlatas.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - ESPECIAL

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Histórico, conceito e definições sobre a Educação Especial.
2. Conhecimentos básicos sobre adaptações curriculares.
3. Recursos básicos e de acessibilidade para pessoas com deficiência.
4. Plano de ensino individualizado e ensino colaborativo. 
5. Comunicação alternativa e aumentativa.
6. Princípios do Atendimento Educacional Especializado.
7. Práticas pedagógicas inclusivas.
8. Perfil do Professor da Educação Especial.

PSICOLOGIA
1. Educação Especial: definições e abrangências.
2. Educação Inclusiva: aspectos históricos e conceituais.
3. Políticas Públicas para a educação especial e inclusiva.
4. Paradigmas em educação especial e inclusiva.
5. Definição e caracterização das deficiências (intelectual, múltipla, física, auditiva e visual).
6. Definição e caracterização do Transtorno do Espectro Autista (TEA).
7. Definição e caracterização das Altas Habilidades.
8. A deficiência como fenômeno socialmente construído.
9. O estigma e as deficiências.
10. A aprendizagem do aluno com deficiência.
11. O papel do professor como mediador no processo de ensino e aprendizagem.
12. Tecnologia Assistiva.
13. Problemáticas e perspectivas da educação especial inclusiva.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Compreensão de texto.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
4. Uso do verbo.
5. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto).
6. Concordância nominal e verbal.
7. Período Simples e Período Composto.
8. Pontuação.
9. Vocabulário.
10. Gêneros Textuais.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA
1. Operações com Números Reais
2. Aritmética
3. Equações do 1º e 2º graus
4. Funções do 1º e 2º graus
5. Razão e Proporção
6. Porcentagens
7. Tratamento da Informação
8. Análise Combinatória
9. Probabilidade
10. Sequências
11. Progressão Aritmética 
12. Progressão Geométrica
13. Resoluções de Problemas
14. Matemática financeira
15. Sistemas de medidas
16. Geometria plana: Áreas e perímetros.
17. Geometria espacial: áreas e volumes.
18. Matrizes 
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ATUALIDADES
Notícias divulgadas pelos meios de comunicação a partir de janeiro de 2014, referentes aos seguintes temas: 
ciência, cultura, economia, educação, legislação, meio ambiente, negócios, política, saúde e tecnologia, em 
âmbito nacional e internacional.

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas alterações. Artigos: 5º. ; 6º.;  205 ao 214 e 
226 ao 230. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
2. Direitos da Criança e do Adolescente – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.060, de 13 de julho 
de l990. Do artigo 1º. ao 6º.; 13; do 15 ao 18; do 53 ao 73 e do 83 ao 85. Disponível em: http://portal.mec.
gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei8069_02.pdf
3. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e suas alterações. 
Artigos: do 1º ao 34; 37 e 38; e do 58 ao 60. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l9394.htm
4. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Resolução CNE/CEB 
nº 02, de 11 de setembro de 2001. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf
5. Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009.  Promulga a convenção internacional sobre os 
Direitos de Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março 
de 2007. Do artigo 1º ao 24 da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
6. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Resolução CNB/CEB nº 04/2010. Do artigo 
21 ao 25 e do 27 ao 29. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf
7. Plano de Cargos, Carreiras e Salário – (PCCS) dos Servidores Específicos da Área da Educação do 
Município de Bauru. Lei Municipal de Bauru nº 5.999, de 30 de novembro de 2010. Disponível em: http://
www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5999.pdf
8. Atividades de Trabalho Pedagógico (ATP).  Decreto Municipal de Bauru nº 11.580, de 06 de julho de 
2011, que regulamenta o artigo 40 da Lei nº 5.999, de 30 de novembro de 2010. Disponível em: http://www.
bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec11580.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). ______________________________________________, portador(a) do número 
de RG _____________________ e do CPF ________________, é pessoa com deficiência, segundo o 
conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo 
artigo 70, do Decreto n. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla) 
______________.
Descrição da Deficiência:
________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
A - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 - paraplegia
A2 - paraparesia
A3 - monoplegia
A4 - monoparesia
A5 - tetraplegia
A6 - tetraparesia
A7 - triplegia
A8 - triparesia
A9 - hemiplegia
A10 - hemiparesia
A11 - ostomia
Al2 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 - nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança
D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer
D8 - trabalho
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data:

Nome do médico/CRM:_________________________________________________________________
________
Endereço para 
contato:______________________________________________________________________________
Assinatura e 
carimbo:_____________________________________________________________________________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2015.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).

Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,

  Pede e Espera Deferimento.
                  Bauru/SP, _____ de __________ de 2015.
             __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
03/03/2015 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
12/03/2015 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/03/2015 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
25/03/2015 Abertura Inscrições
10/04/2015 Encerramento Inscrições
05/05/2015 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
07/05/2015 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
09/05/2015 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/05/2015 Previsão da Realização Prova Objetiva
19/05/2015 Previsão de Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 03 de março 2015.

LUIZ CÉLIO BUCCERONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 03/2015
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / 
INFRAESTRUTURA – ARQUITETO, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que 
forem criados durante o    prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como  para a formação 
de Cadastro de Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), 
pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal de Administração 
(Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores 
Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Renan Amauri Guaranha Rinaldi, Ana Cristina Maurício Ferreira, Cinthia Maria Ramazzini 
Remaeh, Donizete do Carmo dos Santos, e sob a coordenação de Mônica Cristina Pereira Santana e 
Walquiria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 358/2015, 
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obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal de Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 5 (cinco) de maio de 2015.   
8. A data, o local e horário para a entrega de Títulos serão divulgados oportunamente no Diário Oficial do 
Município de Bauru.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito¹ Vencimentos² Benefícios³

Jorna
da 

Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista 
Em Construção 
Civil / 
Infraestrutura – 
ARQUITETO

01

Conclusão do 
Ensino Superior 
em Arquitetura  
e Registro no 

Conselho Regional 
de Arquitetura e 

Urbanismo(CAU)

R$ 3.376,82 R$ 285,00 30 horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas Técnicos 2 da Lei Municipal nº 5.975/10
Benefícios²: Vale Alimentação (R$285,00 – Lei Municipal nº 5323/05 e Lei Municipal nº 6505/14) 

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

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

a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente. 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo 
masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus 
direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os 
documentos comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo 
II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Superior em 
Arquitetura e Urbanismo, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino 
Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente (MEC), bem 
como Registro no CAU estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular 
para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo 
indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
devendo estas serem apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis 
Municipais nº 3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou 
municipal, em consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, 
bem como não ter sido demitido por justa causa de emprego público de autarquia, 
fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da 
administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.

2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das 
esferas da Administração Pública; 
d) apresentar declarações falsas.

3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios. 

4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 

o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e 
condições exigidos para o Concurso. 

2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 
25 (vinte e cinco) de março de 2015 às 20h do dia 10 (dez) de abril de 2015, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas 
as orientações destes previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 

“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 

cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os 
dados solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo 
para o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA 
EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA – ARQUITETO e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a 
opção de confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-
Comprovante de Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende 
concorrer, o candidato deverá providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 
30,00 (trinta reais), importância esta referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer 
hipótese, bem como do Pré-Comprovante de Inscrição.   

a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago 
em qualquer agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos 
pagamentos em cheque, através de transferência, DOC, ordem de pagamento, 
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a 
especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de 
inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma 
será cancelada. 
b) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro 
concurso que não o do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para 
efetivar a inscrição neste concurso, sendo obrigado a novo pagamento.

 2.6) Efetivação 
da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) durante os 
05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
através da área de CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua inscrição. A 
inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado 
de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa 
de Inscrição.

a) O candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) após a efetivação e, para sua 
segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos 
indicados neste Capítulo e não tenha a confirmação de seu pagamento no site 
supracitado, este deverá entrar em contato com o Departamento de Recursos 
Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207, das 08h às 18h.

3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
o candidato efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, 
impossibilitando sua participação no certame.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
temporárias ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando 
pedido detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio 
para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas 
no pedido.

1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete 
o candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco) de março de 2015 a 10 
(dez) de abril de 2015.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
 1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão 
publicadas no Diário Oficial do Município em 18 (dezoito) de abril de 2015.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova 
caberá recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
tendo como termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário 
Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br.  
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CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar 
atendimento especial para tal fim, deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail os seguintes 
documentos:

1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – 
Departamento de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, 
CEP: 17014-900 – Bauru/SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 
Cédula de Identidade RG, o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição, acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento 
da criança,  bem como do documento de identificação do acompanhante adulto (Cédula de 
Identidade RG),  até às 16h do dia  15 (quinze) de maio de 2015.
1.2) Através de e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão 
de nascimento da criança, bem como o documento de identificação do acompanhante adulto 
digitalizado (Cédula de Identidade RG) para o e-mail: rh@bauru.sp.gov.br até às 16h do dia  15 
(quinze) de maio de 2015. A candidata deverá informar seu nome completo, o número de sua 
Cédula de Identidade RG, o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição. 

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

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14 e na Lei 
Municipal nº 5.215/04 e Decreto Municipal nº 12.585/14, é assegurado o direito de inscrever-se para o 
cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3.  As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente Concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência . 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº 5.215/04.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
V deste Edital, atendimento especial, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 
necessita, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar, no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.

8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com 
deficiência deverá apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo 
máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, 
atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência 
que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o 
nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do 
Anexo III. 

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

9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos (Modelo: Anexo IV), por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco) de março a 10 (dez) de abril de 
2015.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, 
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 12.
13.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, 
perderá o direito de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na 

Lista Geral de Candidatos.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o 
candidato será eliminado do certame.
13.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário 
de Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 
3.298/99 e suas alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, 
caso obtenha a pontuação necessária para tanto.

14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 18 (dezoito) de abril de 2015.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do 
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano 
corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 25 (vinte e cinco), 26 (vinte 
e seis), 27 (vinte e sete) e 30 (trinta) de março de 2015 das 8h30min. às 17h, juntamente com a cópia do 
Pré-comprovante de inscrição, devidamente preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV, 
documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru/SP.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade 
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do 
setor / área / departamento ou carteira de doação de sangue do corrente ano, com carimbo do setor 
responsável (original e cópia).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre o requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 02 (dois) de abril de 2015. 
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar inscrever-
se, normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no 
Capítulo IV.

11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da 
Inscrição, permitindo aos candidatos efetuar o pagamento em caso de indeferimento da Isenção 
do pagamento da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o 
período de inscrição e os horários bancários de sua região.

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

Cargo Prova Nº Questões Peso Caráter Duração 
da Prova

Especialista Em 
Construção Civil 
/ Infraestrutura – 
ARQUITETO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Informática - 
AUTOCAD 10

Língua 
Portuguesa 14
Legislação 
Municipal 6

Análise 
de 

Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -
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2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista Em Construção Civil / 
Infraestrutura – ARQUITETO será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos 
abaixo descritos:

2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, 
valendo 90 (noventa) pontos, prevista para realizar-se no dia 17 (dezessete) de maio de 2015, 
será composta por 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do 
Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá duração 
de 03 (três) horas, sendo aprovados nesta fase os candidatos que obtiverem no mínimo 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 10 
(dez) pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas:

a) a Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não 
elimina do concurso os candidatos que não apresentarem Títulos;
b) todos os candidatos poderão apresentar os Títulos, porém somente serão pontuados 
os Títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva;
c) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão 
ser entregues na data, local e horário,  oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru.
d) será permitida a Entrega de Títulos por procuradores legalmente habilitados, 
mediante a apresentação de procuração, contendo poderes específicos para tanto, 
com firma reconhecida e apresentação de documento de identificação do Procurador;
e) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador, preencherá 
Formulário próprio fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
f) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído, 
legal e especificamente, para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção 
dos Títulos;
g) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou 
Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos originais;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, 
em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente 
publicados no Diário Oficial de Bauru.
j) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Administração e as respectivas avaliações 
são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 
358/2015. 
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

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

5,0 pontos 5,0 pontos

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

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma, de conclusão de curso 
de especialização em nível de pós graduação lato sensu, 
com carga horária mínima de 360 horas-aula na área de  
arquitetura e urbanismo , devidamente registrado no órgão 
competente.

2,0 pontos 2,0 pontos

l) as Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser 
convalidados por universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, 
credenciados nos órgãos competentes;
m) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.2;
n) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 
(dez) pontos.  
o) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão 
somados ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva.
p) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído 
do Concurso Público, se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na 
obtenção dos Títulos apresentados. 

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial do Município de Bauru, em 5 (cinco) de maio de 2015.   
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário, publicados oportunamente no Diário 
Oficial do Município de Bauru.
3. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento: 
Original da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha 
força de documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento com foto 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.

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

6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.

7. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.
8. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de 
um fiscal.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
10. Durante a realização da Prova Objetiva, o candidato somente poderá retirar-se da sala depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
11. Durante a realização da Prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares, relógio digital ou qualquer outro meio eletrônico. 
12. Ao ingressar na sala para realização da prova, todos os candidatos deverão lacrar os seus pertences 
em saco plástico fornecido pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógios digitais, etc.), uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de sinal 
sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
  12.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  12.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 

todos os itens necessários à execução da prova (óculos, caneta esferográfica, lápis, etc.).
  12.3) O saco plástico tratado no Item 12 só poderá ser violado após a saída do candidato do local 

estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Construção Civil/
Infraestrutura – ARQUITETO terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto 
e oitenta décimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado nesta fase aquele que obtiver, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Construção Civil/
Infraestrutura – ARQUITETO terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá a soma do número 
de acertos do candidato na Prova Objetiva e a pontuação obtida na Análise de Títulos.
3. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova 
Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala, terão sua prova anulada.
5. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de concursos do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
8. Os candidatos aprovados no presente Concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
9. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da 
Prova Objetiva; 
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Autocad da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova 
Objetiva
d) obtiver maior número de pontos obtidos na Análise de Títulos; 
e) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes á qualquer ato público do concurso regulado Poe 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil 
subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br (modelo anexo V).

1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando 
explícito o seu requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 

2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos recursos interpostos 
por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste Edital.
4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:

a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual o concorreu o Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o 
Recorrente participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, 
endereço residencial e telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo candidato Recorrente.

6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes 
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na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente. 
11. 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.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
(www.bauru.sp.gov.br). 
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site 
da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br) – PORTAL DO CANDIDATO, podendo este 
ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos 
prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial do Município.

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

a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei 
Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura 
Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em 
Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para qual 
concorreu. 

4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 

a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da 
Certidão de Nascimento/Certidão de Casamento atualizada;
b) a apresentação da Cédula de Identidade RG expedida no estado em que residir na 
data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação 
do Visto Permanente e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o 
cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda (CPF), acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) 
dias. Caso o candidato não possua comprovante de residência em seu nome, deverá 
apresentar declaração do responsável pelo imóvel onde reside; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) 
ou exonerado(a) do serviço público municipal, estadual ou federal;

 g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
 h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social – PIS e/ou no 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) apresentação de Certidão de Casamento atualizada ou Escritura Pública de União 
Estável atualizada; 
j) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título 
Eleitoral acompanhado do comprovante de votação na última eleição;

 k) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, 
mediante apresentação do Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
l) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos 
exigidos para investidura no cargo, bem como de outros documentos julgados 
necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item f deste edital);

 m) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada 
do comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando 
existente; 
n) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:

n.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo 
esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento e oitenta) dias.
n.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da 
Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo 
estas terem sido expedidas a no máximo 90 (noventa) dias. 

 o) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter 
eliminatório.

6. Para posse não serão aceitas fotocópias não autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo V, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 358/2015.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL / INFRAESTRUTURA – ARQUITETO
Planejar e elaborar projetos de arquitetura, de urbanismo e paisagismo. Orientar e acompanhar funcionários 
no processo de construção, reforma e restauração. Executar obras de edifícios, paisagismo e urbanização. 
Pesquisar novas tecnologias e recursos materiais disponíveis na área. Atuar no planejamento e gestão 
urbana, de forma participativa, em consonância com o Estatuto da Cidade. Realizar ações voltadas à saúde 
coletiva, quando o profissional atuar na Vigilância em Saúde. 1-Receber informações do supervisor sobre 
os serviços a serem executados. 2-Coletar informações necessárias à realização do projeto (dimensões 
do terreno, topografia, legislação e normas técnicas e programa de necessidades). 3-Solicitar materiais 
e equipamentos necessários à execução dos serviços. 4-Planejar a utilização adequada do espaço físico. 
5- Privilegiar o conforto térmico, iluminação natural e acessibilidade universal. 6-Elaborar orçamento 
da obra. 7-Acompanhar a aprovação de projetos nos órgãos oficiais competentes. 8-Realizar alterações 
nos projetos, conforme solicitações. 9-Confeccionar projetos representando-os em desenhos, plantas, 
mapas, maquetes. 10-Prezar pela estética e utilização dos materiais adequados aos recursos financeiros. 
11-Realizar controle do material e serviços executados. 12-Orientar funcionários sobre as melhores 
alternativas arquitetônicas. 13-Acompanhar a execução da obra. 14-Garantir fidelidade ao projeto ou 
mediante aprovação do supervisor realizar as alterações necessárias. 15-Ajustar o projeto a imprevistos 
ou novas necessidades. 16-Consultar outros profissionais que podem estar envolvidos ou contribuir para o 
projeto (engenheiros, topógrafos, pedreiros, etc). 17- Elaborar memorial técnico de obras e serviços a serem 
licitados. 18- Acompanhar e dar assistência à licitações públicas. 19-Realizar vistorias de loteamentos e 
construções de edificações. 20-Elaborar projeto de arborização dos logradouros públicos. 21-Realizar 
mapeamento da cidade. 22-Planejar e orientar projetos de iluminação pública, trânsito e sistema viário. 
23-Cuidar pela conservação dos monumentos arquitetônicos do município. 24-Pesquisar e escolher os 
materiais adequados à realização do empreendimento. 25-Oferecer, administrar e executar cursos na área 
de arquitetura. 26-Estudar novas propostas de projetos, procedimentos e materiais na área da arquitetura, 
urbanismo e paisagismo. 27- Aprovar projetos de edificações e parcelamento do solo de iniciativa particular, 
em conformidade com a legislação pertinente. 28- Atuar na área de planejamento e gestão urbana, de forma 
participativa, em consonância com o Estatuto da Cidade. 29- Elaborar e acompanhar a implementação 
de planos diretores e demais normas urbanísticas. 30-Coordenar projetos, verificando a compatibilidade 
entre projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico e demais instalações. 31- Zelar pelo cumprimento das 
legislações sanitárias. 32- Inspecionar estabelecimentos/ atividades, considerando o risco sanitário à saúde 
coletiva; Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. História e análise crítica da Arquitetura e Urbanismo:
Arquitetura e sua evolução histórica no Brasil e no mundo; História e teoria do Urbanismo; Crítica à 
Arquitetura e Urbanismo Moderno; Arquitetura e Urbanismo Contemporâneo.
2. Patrimônio Histórico: Revitalização e Requalificação:
Noções de Preservação, Conservação e Restauração de bens culturais e do patrimônio histórico; 
Metodologias das intervenções; Técnicas de conservação e restauração; Cartas Patrimoniais e 
recomendações internacionais aplicadas à restauração dos edifícios.
3. Planejamento Urbano e Regional e Meio Ambiente:
Sítio Natural; Sistemas de infraestrutura urbana (energia, pavimentação, saneamento ambiental e 
drenagem urbana); Zoneamento e Diversidade; Uso e Ocupação do Solo; Morfologia urbana, análise 
visual; Densidade Urbana; Tráfego e hierarquia do sistema viário; Gestão urbana e instrumento de gestão 
(legislação ambiental e urbanística nos âmbitos Federais, Estaduais e Municipais); Mercado Imobiliário 
e Política de Uso do Solo; Sustentabilidade e suas aplicações projetuais no urbanismo e no paisagismo; 
Métodos e técnicas de desenho em projeto urbano; Crítica ao Urbanismo Contemporâneo; Renovação e 
preservação urbana – Intervenções Urbanas; Projeto paisagístico - Arborização urbana, equipamentos e 
mobiliário urbanos; Fundamentos paisagísticos.
4. Desenvolvimento de Projetos de Arquitetura:
Sistemas de representação gráfica aplicada à arquitetura; Conceitos fundamentais e normas de desenho 
técnico; Desenho Arquitetônico; Linguagem e teoria do projeto de arquitetura; Relação dos espaços Público 
e Privado; Estruturas e a Ordenação do Espaço Edificado na Paisagem Urbana; Programa de necessidades 
das atividades e dimensionamento básico (estudo preliminar, anteprojeto, projeto básico, projeto executivo 
e detalhamento); Compatibilização de projetos complementares (dimensionamento básico); Elementos de 
Projeto Executivo Arquitetônico de edifícios residenciais, institucionais e industriais; Aspectos Ambientais, 
Ecológicos e de Sustentabilidade e suas aplicações projetuais na arquitetura; Estratégias de Projeto em 
Desenho Sustentável; Desenvolvimento e implementação de Layout; Fundamentos de Desenho Universal 
e Acessibilidade aplicável ao projeto de Arquitetura – NBR 9050/2004; 
5. Conforto Ambiental:
Edificação e escala humana; Desempenho de Materiais; Ventilação natural e forçada; Eficiência Energética 
e sustentabilidade; Acústica relacionada ao projeto de edificações; Conforto lumínico, Iluminação natural 
e iluminação artificial; Conceitos fundamentais de análise ergonômica; Diagnóstico e projeto ergonômico;
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6. Regulamentação e prática profissional:
Ética do exercício profissional; Legislação regulamentadora da profissão e os sistemas Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) e o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB); Fundamentos do Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT); Código de Proteção e Defesa do Consumidor e a atividade do arquiteto; 
Responsabilidade técnica, civil, penal criminal, administrativa e trabalhista; Planejamento, assessoria e 
fiscalização de obras.

INFORMÁTICA – AUTOCAD
1. Interface do AutoCAD
2. Comandos de desenho
3. Inserção de pontos por coordenadas
4. Comandos de precisão
5. Seleção de objetos
6. Visualização do desenho
7. Comandos de modificação
8. Dimensionamento
9. Propriedades dos objetos
10. Criação de sólidos (modelagem 3D)
11. Edição de modelos sólidos

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação textual;
2. Coerência e Coesão; 
3. Pontuação; 
4. Concordância Verbal; Concordância Nominal; 
5. Regência Verbal; Regência Nominal; 
6. Nova Ortografia; 
7. Emprego de numerais; 
8. Emprego de pronomes: pessoais; de tratamento; possessivos; relativos e demonstrativos; 
9. Verbos (defectivos e abundantes); 
10. Semântica (sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, denotação e conotação).

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
2. Lei Municipal n° 5.975, de 01 de outubro de 2010. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf 
3. Lei Municipal n° 6.423, de 17 de outubro de 2013. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei6423.pdf 
4. Decreto Municipal n° 11.627, de 12 de agosto de 2011. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec11627.pdf 

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). ______________________________________________, portador(a) do número 
de RG _____________________ e do CPF ________________, é pessoa com deficiência, segundo o 
conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo 
artigo 70, do Decreto n. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla) 
______________.
Descrição da Deficiência:
________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
A - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 - paraplegia
A2 - paraparesia
A3 - monoplegia
A4 - monoparesia
A5 - tetraplegia
A6 - tetraparesia
A7 - triplegia
A8 - triparesia
A9 - hemiplegia
A10 - hemiparesia
A11 - ostomia
Al2 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 - nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60°

B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança
D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer
D8 - trabalho
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data:
Nome do médico/CRM:_________________________________________________________________
________
Endereço para 
contato:______________________________________________________________________________
Assinatura e 
carimbo:_____________________________________________________________________________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2015.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).

Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,

  Pede e Espera Deferimento.
                  Bauru/SP, _____ de __________ de 2015.
             __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
03/03/2015 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
12/03/2015 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
21/03/2015 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
25/03/2015 Abertura Inscrições
10/04/2015 Encerramento Inscrições
05/05/2015 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
07/05/2015 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
09/05/2015 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/05/2015 Previsão da Realização Prova Objetiva
19/05/2015 Previsão de Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 03 de março de 2015.
 LUIZ CÉLIO BUCCERONI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

PALESTRA : SEMANA DA MULHER - “REALCE DA BELEZA NATURAL”
Serão abordados os seguintes assuntos: Apresentação Mary Kay; Importância de Cuidar da Pele em 
seus 3 estágios : Manutenção, Prevenção e Tratamento Específíco; Sessão de Cuidados com a Pele / 
Demonstração dos Produtos; Dicas de Maquiagem (experimentação dos produtos); 
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru. 
Data e horário: 10/03/2015 –09h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
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Palestrante: Michele Carvalho Homem
Consultora de beleza independente Mary Kay.
Inscrições: das 08h00 do dia 26/02/2015 as 17h00 do dia 09/03/2015, 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 À CERTIFICADO.

PALESTRA : “ABORDAGEM ATUAL DO CâNCER DE MAMA”
Serão abordados os seguintes assuntos: Estatística no Brasil e no mundo; diagnóstico, tratamento.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos de Assistente Social, Médico do Trabalho e Psicólogo enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 11/03/2015 –09h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Dr José Ismael Gil
Médico mastologista e ginecologista.
Inscrições: das 08h00 do dia 27/02/2015 as 17h00 do dia 10/03/2015, 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 À CERTIFICADO.

PALESTRA : “ ENCONTRO LITERÁRIO: COLETâNEA DE VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS 
NA VISÃO DE 10 MULHERES DO SÉCULO XXI”

Serão abordados os seguintes assuntos: Relato de experiências das escritoras do livro “Mulheres”. 
Coletânea de textos de vários autores: poesia, crônicas, prosas, relatos, memórias. Divulgação do livro e 
momento de autógrafos.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru. 
Data e horário: 11/03/2015 –14h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Escritoras da antologia “MULHERES”, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
1 – ANA MARIA BARBOSA MACHADO
- Nasceu em Bauru no dia 15 de Agosto de 1963, filha de Élio Fernandes Machado e Adair Barbosa 
Machado. Casada com José Greifo Silva. Em 20 anos de carreira literária (1995/2015) já publicou 4 livros 
de poesias, 3 infantis e 1 de memórias. Participou de várias Antologias pelo Brasil e em Bauru, dentro do 
grupo Expressão Poético e da Academia Bauruense de Letras, na qual é membro efetivo desde 2006. Mãe 
de José Greifo Machado Silva, sua maior realização poética e pessoal. Organiza e participa desta Antologia 
“MULHERES”, onde resgata autoras da verdadeira arte literária: a alma feminina!
2 – MARIA LUIZA DE CARVALHO
Luiza Carvalho - Filha de dona Antônia, uma paraibana forte e guerreira, é a caçula de seis irmãos. Nasceu 
no município de Duartina, interior de São Paulo, no início da década de 60, mais precisamente no dia 
18 de dezembro de 1961. Formou-se em Patologia Clínica. É funcionária pública. Desenvolve trabalhos 
voluntários no CNLB – Conselho do Laicato do Brasil – Diocese de Bauru e também na Pastoral da Pessoa 
Idosa e Campanha da Fraternidade. Militante feminista atuou durante anos no Conselho da Condição 
Feminina de Bauru. Sua primeira experiência literária deu-se na realização do trabalho fotográfico para o 
livro “BAURU DE TODOS OS TEMPOS”- (um roteiro afetivo), obra que reuniu diversos escritores, em 
2014.
3 – MÁRCIA DENISE MAURÍCIO CORRÊA
Madê Corrêa - Paulista da cidade de São Paulo, nascida aos 18 de setembro de 1955. Em 1978, resolveu 
se arriscar em seu primeiro texto dramatúrgico: um musical infantil chamado “O Sonho de Caetaninho”, 
com texto, letra e melodia das canções de sua autoria, sendo montado em 1979 no Teatro Paiol na capital 
paulista. Em 1991, resolve que poderia dar asas à sua imaginação e viver finalmente de arte. Formada em 
Artes Cênica e pós-graduação em Teatro pela USC (Universidade do Sagrado Coração) em Bauru. Passa 
a participar do grupo Expressão Poética em 2013, ano que lança seu livro interativo: “Histórias de vovó 
Noel”. Em março de 2014, participa da Antologia “Jeito Mulher de olhar o mundo”, e em agosto participa 
como autora, fotografa e também da comissão organizadora do livro “Bauru de todos os tempo” - (um 
roteiro Afetivo). Em novembro de 2014, publica “O livro de Pedrinho“ onde relata as histórias das pessoas 
HIV – soro positivo, que recebem apoio da SAPAB.
4 – MARILUCI GENOVÊZ
- Natural de Arealva – (Soturna) SP, nasceu no dia 16/01/1946. Chegou a Bauru na década de 1950, com 8 
anos de idade, com a família para aqui residir e orgulha-se de ser bauruense de coração. Poeta e jornalista 
é membro efetivo da Academia Bauruense de Letras, e do grupo Expressão Poética. Editou em prosa: 
“Presente de Aniversário”, “Além dos Diamantes” e “Olhares”. Em verso: “Azuis, Verdes e Lilases” (já 
na segunda edição), “Amar, Sempre amar” e “Suaves Momentos”. Infanto-juvenis: “A Menina do Pé-de-
Doce” e “História do Imaginário Infantil”. Mesclando prosa e verso, lançou para
crianças: “Olha o Vento Cata-Vento” e “Pequenos Engenheiros & Bichos Interessantes”. Tem participação 
nas Antologias Literárias da ABLetras – Associação Bauruense de Letras e no grupo Expressão Poética.
Todas as AUTORAS:
01 - Adair Barbosa Machado
02 - Ana Maria Barbosa Machado
03 - Carmina Simalha Araújo
04 - Luiza Carvalho - Maria Luiza de Carvalho
05 - Madê Corrêa - Márcia Denise Maurício Corrêa
06 - Márcia Nabeiro
07 - Maria Cristina - Maria Cristina Ehmke Carvalho
08 - Mariluci Genovêz
09 - Marly Jobistraibizer - Marli de Fátima Jobstraibizer da Cunha
10 - Sandra Mara Mardones
Inscrições: das 08h00 do dia 27/02/2015 as 12h00 do dia 11/03/2015, 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 À CERTIFICADO.

PALESTRA: “PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA – LEI MARIA 
DA PENHA”

Serão abordados os seguintes assuntos: Desde que foi criada, no ano de 2006, a Lei Maria da Penha 
ampliou à proteção dos direitos das mulheres vítimas de violência doméstica. Foram significativos avanços 
em prol do amparo à vítima, como o aumento da pena, a disposição sobre medidas protetivas de urgência e 
a ampliação da rede de atendimento.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 12/03/2015 – 09h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Márcia Regina Negrisoli Fernandez Polettini
Advogada – Attorney At Law
LF Maia e Advogados Associados
Diretora Secretária Adjunta OAB Bauru.
Coordenadora da Comissão da Mulher OAB Bauru
Inscrições: das 08h00 do dia 27/02/2015 as 17h00 do dia 11/03/2015, 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 À CERTIFICADO.

PALESTRA: “MESA REDONDA: MULHERES DA PMB – TRABALHO X SUCESSO 
FEMININO”

Serão abordados os seguintes assuntos: Relato de experiências de mulheres que atuam profissionalmente 
na PMB. Trajetória profissional, conquistas e impasses; como conciliar o aspecto pessoal e profissional.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru. 
Data e horário: 12/03/2015 – 14h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrantes: 
Vera Mariza Regino Casério
Possui graduação em Bacharelado em Letras pela Universidade do Sagrado Coração (1971), graduação em 
Pedagogia pela Universidade de Franca (1980), mestrado em Educação pela Universidade Metodista de 
Piracicaba (1996) e doutorado em Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (2001). Secretária Municipal da Educação.
Darlene Martin Tendolo
Assistente social de carreira do Município, é formada em Serviço Social pela Instituição Toledo de Ensino 
(ITE) e especializada em serviço social e política social. Secretária Municipal do Bem Estar Social.
Lázara Gazzetta.
Bióloga formada pela Unesp de Bauru. Foi diretora do Departamento Zoo-Botânico e uma das fundadoras 
do Instituto Ambiental Vidágua. Coordenou o Programa Lagamar da Fundação SOS Mata Atlântica de 
1997 a 2006. Especialista em projetos ambientais atuou na coordenação do Centro Tuzino de Educação 
Ambiental, uma parceria da Fundação BRADESCO com a SOS Mata Atlântica. Atuou como Secretária do 
Meio Ambiente da Prefeitura de Pederneiras de agosto de 2007 a dezembro de 2014. Secretária Municipal 
do Meio Ambiente.
Inscrições: das 08h00 do dia 27/02/2015 as 12h00 do dia 12/03/2015, 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 À CERTIFICADO.

PALESTRA: SEMANA DA MULHER - “TENDÊNCIAS DA MODA PARA O INVERNO 2015”
Serão abordados os seguintes assuntos: Fique por dentro da moda para a próxima estação, com dicas para 
arrasar no look com a Consultora Roberta Monson.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru 
Data e horário: 13/03/2015 – 09h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrantes: Roberta Monson
Formada em design de moda pela universidade Anhembi Morumbi em São Paulo.
Atuando no mercado como Consultora e compradora de moda. 
Inscrições: das 08h00 do dia 26/02/2015 as 17h00 do dia 12/03/2015, 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 À CERTIFICADO.

PALESTRA: SEMANA DA MULHER -  “MAQUIAGEM X BELEZA FEMININA”
Serão abordados os seguintes assuntos: o tom e tipos de pele, dicas sobre o uso adequado de produtos 
para peles maduras, modo correto de aplicação de produtos, fixação e contornos do rosto e cobertura de 
imperfeições.
A maquiagem é a arte de criar e fantasiar, de ressurgir, fazer florescer, de transformar o simples no belo.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru. 
Data e horário: 13/03/2015 –14h
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Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Aline Valezi
Maquiadora Formada pela escola profissionalizante EFAC.
Inscrições: das 08h00 do dia 26/02/2015 as 12h00 do dia 13/03/2015, 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 À CERTIFICADO.

PALESTRA: “O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO – 
REFERENTE À LEI Nº 5.975/2010”

Serão abordados os seguintes assuntos: Serão abordados assuntos referentes ao Programa de Avaliação de 
Desempenho e Desenvolvimento, preenchimento dos formulários de Avaliação, Promoção por Qualificação 
Profissional por Escolaridade (PQPE), Progressão por Qualificação Profissional (PQP) e Progressão por 
Mérito Profissional (PMP) dos cargos pertinentes à Administração Geral.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 17/03/2015 – 08h30
Carga horária: 03 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrantes: 
Priscila Arruda Sato: Técnica em Recursos Humanos na Prefeitura Municipal de Bauru, Membro da 
Comissão de Desenvolvimento Funcional da Administração Geral e formada em Comunicação Social – 
Relações Públicas pela UNESP – Bauru.
Angelica de Lima Cardoso: Assistente Social na Prefeitura Municipal de Bauru, Membro da Comissão de 
Desenvolvimento Funcional da Administração Geral, formada em Serviço Social pela ITE – Bauru e com 
especialização em Serviço Social na área da Saúde e Reabilitação – HRAC-USP/Bauru.
Inscrições: das 08h00 do dia 27/02/2015 as 17h00 do dia 16/03/2015, 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 À CERTIFICADO.

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretora da EMEII Garibaldo convoca os associados da APM a comparecerem à Assembleia Geral para 
prestação de contas de 2014 e substituição da presidente. A primeira chamada será dia 11/03/2015, quarta-
feira, às 7h30, em sua Sede, sito à Praça dos Viajantes, S/N, Jardim Santana. Não havendo o comparecimento 
de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada às 8h, no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da E.M.E.F "Prof. Waldomiro Fantini" convoca os associados da APM a comparecerem à 
Assembleia Geral para eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal. A primeira chamada será dia 12 de março de 2015,quinta-feira,às 10h, em sua sede sito à Rua Primo 
Pegoraro nº 2-45, Parque Santa Cândida, nesta cidade de Bauru. Não havendo o comparecimento de mais 
da metade dos associados, convocamos em segunda chamada as 10h30m, no mesmo local e data.

      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 09/2015
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.

20/02/2015 FPM R$ 283.359,63
20/02/2015 ITR R$ 28,27
24/02/2015 ISS SIMPLES R$ 1.071.268,74
24/02/2015 FUNDEB R$ 1.155.466,38
24/02/2015 IPI R$ 13.983,50
24/02/2015 CREDITO ROYALTIES R$ 41.918,24
26/02/2015 ISS SIMPLES R$ 55.183,39
26/02/2015 IGD – BOLSA FAMÍLIA R$ 47.025,36
27/02/2015 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE R$ 15.000,00
27/02/2015 PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE R$ 9.750,00

27/02/2015 PISO ALTA COMPLEXIDADE II R$ 20.000,00
27/02/2015 SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS R$ 93.000,00
02/03/2015 PISO ALTA COMPLEXIDADE I R$ 9.000,00
02/03/2015 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE R$ 8.800,00
02/03/2015 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE R$ 23.000,00
02/03/2015 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE R$ 26.000,00
02/03/2015 PISO BÁSICO FIXA - PBF R$ 60.000,00

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS

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

Proc. 68793/11 – Maria Luiza de Fátima Ferreira de Matos;
Proc. 55831/12 – Claudio Barravieira;
Proc. 34084/13 – José Aparecido da Silva Junior;
Proc. 36115/13 – Nestor Silvano da Silva;
Proc. 39764/13 – Rodrigo Cheque Hernandes;
Proc. 68882/13 – Oswaldo Antonio de Carvalho;
Proc. 68924/13 - Maria Aparecida da Rocha;
Proc.  2055/14 – Joana D Arc Silva;
Proc. 20020/14 - Arethusa Martins de Godoy;
Proc. 20534/14 – Rinaldo Antonio Gibin;
Proc.   2709/12 – Joao Costa;
Proc. 48709/14 – Guilherme dos Santos;
Proc. 57917/12 – Durval Alves Oliveira;
Proc. 60040/12 – Sandra Cristina de Souza;
Proc. 60247/12 - Fernando Jacinto Siqueira;
Proc. 61271/12 - Nilson Jose dos Santos;
Proc. 62480/12 – Aracy Jacomo Sanches de Oliveira;
Proc. 62640/12 – Juliano Alves de Oliveira;
Proc. 63538/12 – Ricardo Aparecido Guize;
Proc. 49017/13 – Paulo Ricardo Ribeiro.

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

Proc. 55545/12 – Mauro Duarte Pires Junior; 
Proc. 11587/13 – Ailton Veriato Ribeiro;
Proc. 34669/13 – Joelma Cristiane de Camargo;
Proc. 34869/13 – Eunice Aparecida de Campos;
Proc. 43037/13 – Amanda Batista de Brito;
Proc. 43704/13 – Márcia Aparecida de Paula; 
Proc. 65119/13 – Elza Teixeira de Moraes;
Proc. 68652/13 – Jose Geraldo da Paixão;
Proc. 69224/13 – Evandro Coelho da Silva;
Proc. 70359/13 – Eliel Simões de Barros;
Proc. 72768/13 – Maura Celestina da Silva;
Proc.   1321/13 – Eudalia Conceição dos Santos.

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA 
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS

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

Proc.20399/12 – FRAGL S Corretora de Seguros de Vida S/S Ltda;
Proc. 32927/13 – O. E. Bertolini Assessoria Empresarial – Me;

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

Proc. 44714/13 – José Aparecido Massanaro;
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DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORIA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

PROC FORNECEDOR DOCUMEN-
TO   VALOR  

63869/14 AÇÃO COM SÃO FCO ASSIS MARÇO  R$        30.479,04 
63890/14 APAE MARÇO  R$          7.526,52 
63890/14 APAE MARÇO  R$      143.003,77 
63890/14 APIECE MARÇO  R$        14.104,20 
63869/14 ASSOC CRECHE BERÇ ROD ABREU MARÇO  R$        53.494,02 
63869/14 ASSOC CRECHE IRMA CATARINA MARÇO  R$        15.349,36 
63869/14 BOM PASTOR INST VAL PROM INT HUM MARÇO  R$        30.972,11 
63869/14 CAADH - CENTRO AMP ASSIST DIG HUM MARÇO  R$        31.138,40 
63869/14 CASA CRIANÇA MARIA T VOIRON MARÇO  R$        10.513,68 
63869/14 CEAC - CRECHE NOVA ESPERANÇA MARÇO  R$        34.823,71 
63869/14 CEAC - PROJETO CRESCER MARÇO  R$        10.990,00 
63869/14 CENTRO COM ASSIT EDUC ANIBAL DIF MARÇO  R$        28.390,80 
63869/14 CENTRO CONV INF JOÃO PAULO II MARÇO  R$        21.980,00 
63869/14 CEVAC - CENTRO VAL CRIANÇA MARÇO  R$        20.915,88 
63869/14 CRECHE ASSIT NOSSA CRIANÇA MARÇO  R$        25.057,20 
63869/14 CRECHE BERÇ ANTONIO PEREIRA MARÇO  R$        24.672,60 
63869/14 CRECHE BERÇ CRUZ PASTORES BELEM MARÇO  R$        22.273,12 
63869/14 CRECHE BERÇ ERNESTO QUAGGIO MARÇO  R$        26.192,80 
63869/14 CRECHE BERÇ S. JUDAS E S. DIMAS MARÇO  R$        32.622,12 
63869/14 CRECHE BERÇ SÃO JOSÉ MARÇO  R$        36.045,01 
63869/14 CRECHE BREÇ DR LEOCADIO CORREA MARÇO  R$        29.141,88 
63869/14 CRECHE CENTRO EDUC MONT LOBATO MARÇO  R$        31.321,60 
63869/14 CRECHE CENTRO EDUC UNIDOS P/ BEM MARÇO  R$        16.027,00 
63869/14 CRECHE COM PINGO GENTE MARÇO  R$        20.789,40 
63869/14 CRECHE DOCE RECANTO MARÇO  R$        22.309,76 
63869/14 CRECHE ESCOLA MADRE CLELIA MARÇO  R$        32.219,00 
63869/14 CRECHE EVANG BOM PASTOR MARÇO  R$        15.573,73 
63869/14 CRECHE N SENHORA DESTERRO MARÇO  R$        13.188,00 
63869/14 INS T BEN BOM SAMARITANO MARÇO  R$        24.086,44 
63890/14 LAR ESCOLA SANTA LUZIA P/ CEGOS MARÇO  R$        15.386,40 
63869/14 SOC CRISTÃ MARIA RIBEIRO MARÇO  R$        27.694,80 
63890/14 SORRI MARÇO  R$          7.693,20 
63890/14 SORRI MARÇO  R$      146.170,80 
50019/14 3TEC LTDA - ME 3446 3.720,00
14668/10 ADAPTA COM PROD INFORM LTDA 58 931,80
14668/10 ADAPTA COM PROD INFORM LTDA 63 9.085,05
37555/14 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58431, 228747 10.214,16
73510/14 ALTAIR AP. MIQUELONI JUNIOR ARTEF 723 2.695,00
73510/14 ALTAIR AP. MIQUELONI JUNIOR ARTEF 42 505,00
27582/14 ANDREA BELLI FLORIANO FEVEREIRO 1.275,69
30967/14 ANGELO ANTÔNIO ABRANTES FEVEREIRO 1.275,69
22057/13 ASSOC EMP TR COL URB PAS BAURU 94-54 925,41
70319/14 ASSOCIAÇAO WISE MADNESS 26 2.500,00
60398/14 AUDREY DO NASCIMENTO SABBATINI FEVEREIRO 637,84
12985/14 BANDOLIN FORNEC REFEIÇÕES LTDA 2592 5.423,55
12985/14 BANDOLIN FORNEC REFEIÇÕES LTDA 2595 135,85
12985/14 BANDOLIN FORNEC REFEIÇÕES LTDA 2591 3.155,90
12985/14 BANDOLIN FORNEC REFEIÇÕES LTDA 2596 658,35
12985/14 BANDOLIN FORNEC REFEIÇÕES LTDA 2593 721,05
37572/14 BELARIS ALIMENTOS LTDA 6692 20.966,40
26406/14 CARDOSO & CARDOSO COM FRUT LEG 2398 65,72
26406/14 CARDOSO & CARDOSO COM FRUT LEG 2395 3.482,17
26406/14 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO 4698 116,85
26406/14 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO 4697 1.889,10
46438/14 CASA DA MAQUINA RIO CLARO LTDA 4633 1.394,00
59180/14 CINTHIA MARIA RAMAZZINI REMAEH FEVEREIRO 1.913,52
27610/14 CLAUDIO MOREIRA FEVEREIRO 1.275,69
57634/13 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 593617 2.916,16
57634/13 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 593612 5.504,40
57634/13 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 593586 86,00
34438/11 COMP PROCES DADOS EST S PAULO 4971 2.107,12
34433/14 CONCRE-FACIL PREP ARGAMASSA LTDA 630,640,645 4.809,78
57634/13 COSMODERMA IND E COM LTDA- ME 3711 11.106,00
57634/13 DIMACI/SP MAT CIRURGICO LTDA 67262 45,00
14492/14 EDUARDO TORTORELLO S J R PRETO - ME 1899 1.990,00
3695/10 EMP REUNIDAS PTA TRANSPORTES LTDA 5183 2.087,59
29570/14 EMPORIO HOSPIT COM PROD CIR HOSP LTDA 186927 10.044,00
29570/14 EMPORIO HOSPIT COM PROD CIR HOSP LTDA 187299 60.405,00
2554/14 FUND "PROF DR MANOEL P PIMENTEL" FUNAP 3545P0349 17.843,97
2554/14 FUND "PROF DR MANOEL P PIMENTEL" FUNAP 3638P0349 4.509,88
2554/14 FUND "PROF DR MANOEL P PIMENTEL" FUNAP 3519P0349 23.966,43
2554/14 FUND "PROF DR MANOEL P PIMENTEL" FUNAP 3738P0349 2.206,42
2554/14 FUND "PROF DR MANOEL P PIMENTEL" FUNAP 3546P0349 8.905,59
62956/14 HENRIQUE PACHIONI MARTINS FEVEREIRO 1.913,52
19403/14 JBS S/A 14313 28.600,00
19403/14 JGZANA ALIMENTOS LTDA 2558 23.902,00
60101/14 JUDITE DELLA TORRE JAYME FEVEREIRO 1.913,52
59730/13 LUIZ CESAR SLAGHENAUFI - ME 680, 684 1.046,80
40689/14 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 3ª PARC 573,27
41646/13 MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS - EPP 286 A 288 204.662,52
41646/13 MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS - EPP 279 A 298 316.513,54
41646/13 MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS - EPP 296 20.193,45
41646/13 MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS - EPP 299 A 315 390.848,50
41646/13 MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS - EPP 316 A 318 186.195,01
44185/14 NATULAB LABORATORIO S.A 63696 8.794,00
44185/14 NATULAB LABORATORIO S.A 63694 2.945,00

39814 NOVAS TECNICAS DE ASFALTO LTDA 25244, 25273 65.964,08
29393/14 NUNESFARMA DIST PROD FARMAC LTDA 107766, 107850 7.701,33

57634/13 NUNESFARMA DIST PROD FARMAC LTDA 107765 9.365,40
67914/12 OBJETIVA ADM NEGOCIOS LTDA 115 7.269,61
4653/14 OMYTTO UNIFORMES IND COM LTDA 2063 1.800,00
10407/14 PAD SANTA FE COLONIAL BAURU 9868 980,00
10407/14 PAD SANTA FE COLONIAL BAURU 9885 240,00
27596/14 PATRICIA SOARES BALTAZAR BODONI FEVEREIRO 1.275,69
57634/13 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 63347 750,00
26222/13 PORTAL COM EXT AREIA PEDREG LTDA 3521,3681,3689 3.081,28
35818/14 PRO-RAD CONS RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 2015457 544,60
48983/14 R S RICARDO - ME 967 9.853,80
24460/14 RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 77 14.610,00
8155/13 REAL DIST ART INFORMATICA EIRELI 20737 3.105,00
8155/13 REAL DIST ART INFORMATICA EIRELI 20735 678,50
8155/13 REAL DIST ART INFORMATICA EIRELI 20736 920,00
61756/14 SHIRLEY A. BATISTA SPERNEGA FEVEREIRO 1.913,52
46575/14 WHITE MARTINS GASES IND LTDA 9893 208,29

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria de Planejamento
Antonio Grillo Neto

Secretário
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO 12276
Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às 10:28, à RUA VEREADOR 
JOAQUIM DA SILVA MARTHA (2/0164/007), 11-71, VL STA IZABEL, verificando que, a Senhora 
ROBERTA PIRES PADILHA DE PINHO, mesmo após ciência, dada através do Ofício Lei 5825/09 - nº 
1561/14, de que deveria providenciar o reparo do passeio público, no imóvel citado acima, a notificação não 
foi atendida, persistindo na infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 5825/2009 dando 
cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa 
de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

AUTO DE INFRAÇÃO 12085
Aos  primeiro dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, à RUA MIGUEL SIMÃO, 02-15, 
PARQUE JARAGUA, verificando que, o Sr. JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA, mesmo após ciência, 
dada através da Notificação nº 6.531, de que deveria apresentar o PROJETO APROVADO, da ampliação 
realizada no imóvel acima, a notificação não foi atendida, persistindo na infração. Infringindo assim, o 
disposto no Artigo 248º da Lei 1929/75 e Art. 1º da Lei 2371/82 dando cumprimento ao artigo 109º da Lei 
1929/75 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 700,79 (setecentos reais e setenta 
e nove centavos). (Recebido por AR)

AUTO DE INFRAÇÃO 203
Aos  dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, à RUA GUASTAVO MACIEL, 29-60, JD 
PAULISTA, verificando que, o CONDOMINIO EDIFICIO ISABELA, mesmo após ciência, dada através 
do oficio 1278/13, de que deveria apresentar o LAUDO TECNICO DE REGULARIDADE, devidamente 
concluído, do edificio em questão, a notificação não foi atendida, persistindo na infração. Infringindo assim, 
o disposto no Artigo 1º da Lei 4444/99 dando cumprimento ao artigo 4º da Lei 4444/99 lavramos o presente 
auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos). 
(Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício nº 324/14, a ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TIVOLI, AV. JOSÉ VICENTE 
AIELLO, 7-70, VL. SERRÃO  BAURU  SP, do indeferimento do processo 39.554/14, onde foi constatado 
pela fiscalização que existe obstáculo construído em via pública, conforme art. 5º § 2º, lei 5825/09 
Constitui-se como obstrução do passeio ou logradouro público, a colocação de materiais, objetos fixos ou 
móveis, de qualquer tamanho, tipo ou espécie, que impeça total ou parcialmente, ainda que por um curto 
período de tempo, o trânsito de pedestres, de carrinhos de bebê ou assemelhados, e de pessoas portadoras 
de deficiência física, devendo, portanto, realizar remoção da mureta irregular, sendo concedido o prazo de 
30 (trinta) dias para atendimento da notificação 1259/14. (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09  Nº 47/15, a empresa ATHENA ALIMENTOS, AVENIDA ACRISIO 
MOTA, 350, GUADALUPE - RJ, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 
Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados 
em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - 
Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às 
normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas 
na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, referente ao imóvel situado a 
AVENIDA AMAPA, 5-60, VL CORALINA, cadastrado na P.M.B. 3/0259/005, onde consta essa empresa  
como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade 
(Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o 
exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do 
Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  666,32 (seiscentos e 
sessenta e seis reais e trinta e dois centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09  Nº 3009/14, o(a) Senhor(a) YOSHINORI ITAI, AVENIDA 
CASTELO BRANCO, 23-34, VL PAULISTA, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º 
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da Lei Municipal nº 5825/09 Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer 
título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em 
frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, 
bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre 
acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para que no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, referente 
ao imóvel situado a AVENIDA CASTELO BRANCO, 23-34, VL PAULISTA, cadastrado na P.M.B. 
5/0353/018, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá 
ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída 
mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo 
estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no 
valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09  Nº 1348/14, (o)a Senhor(a) SALIBA ELIAS RAFFOUL, RUA 
FLORESTA, 1-10, PARQUE VISTA ALEGRE, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
1º da Lei Municipal nº 5825/09 Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a 
qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público 
em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou 
rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas 
sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para que no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, 
referente ao imóvel situado a RUA FLORESTA, 6-78, PARQUE VISTA ALEGRE, cadastrado na P.M.B. 
4/0111/013, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá 
ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída 
mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo 
estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no 
valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).    (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09  Nº 3147/14, a IGREJA EVANGELICA DO AVIVAMENTO PLENO, 
RUA PAES LEME, 8-55, VL DAS FLORES, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
1º da Lei Municipal nº 5825/09 Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a 
qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público 
em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou 
rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas 
sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para que no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, 
referente ao imóvel situado pelas faces da RUA PAES LEME, RUA BENJAMIN CONSTANT, RUA 
CONSTITUIÇÃO, RUA ANHANGUERA, cadastrado na P.M.B. 3/0242/013, onde consta essa instituição 
como responsável. Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, 
implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 
625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos).   (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09  Nº 64/15, o Senhor AILTON DOS SANTOS, ALAMEDA PLUTÃO, 
7-25, PARQUE STA. EDWIRGES, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei 
Municipal nº 5825/09 Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, 
desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente 
ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, 
bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas 
sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para que no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, 
referente ao imóvel situado a ALAMEDA CARTAGO, PARQUE STA EDWIRGES, cadastrado na P.M.B. 
4/1116/007, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá 
ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Face o exposto, informamos que caso 
não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a 
imposição de penalidade de multa, no valor de R$  666,32 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e dois 
centavos).  (Recebido por AR)

José Fernando Casquel Monti
 Secretário

Secretaria de Saúde

DIVISÃO DE VIGILâNCIA SANITÁRIA

PUBLICAÇÃO DE:  28/02/2015  a  02/03/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
73822/14 DE  PAULA DROGARIA LTDA – ME
6999/15 YOSHIMURA E SOUZA LTDA – ME

4172/15 DROGARIA SÃO PAULO S/A
RUA RIO BRANCO,  24-45 –JD. ESTORIL  IV

2614/15 TEIXEIRA E ESPERANDIA DROGARIA LTDA ME
3991/14 M. J. E. ÓTICA LTDA – ME
2499/15 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO
11707/10 EMDURB ( STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA )
68643/14 VALDEIR ANTONIO MARCUZO & CIA LTDA – EPP
57952/14 MINERIN PÃO DE QUEIJO LANCHONETE LTDA

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
8742/15 M.E. MOISÉS – ME 028647/E-1
8746/15 M.E. MOISÉS – ME 028646/E-1
4617/13 ESTORIL CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA – ME 028642/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA: 
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
62550/14 ÓPTICA VISÃO DE BAURU LTDA ME 17159/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA: 
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
62514/14 EMIDIO ANTONIO DE MATOS -  ME 17282/E-1

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
57952/14 MINERIN PÃO DE QUEIJO LANCHONETE LTDA 17285/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
41563/14 ALESSANDRO ALVES AMORIM – ME 19874/E-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 48725/07
INTERESSADO DELFINO GOMES DROGARIA LTDA - ME

ATIVIDADE COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.

REQUERENTE RAFAEL DELFINO GOMES
CPF 404.597.928-06
CRF/SP 72.485

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 18349/00
INTERESSADO NEIVA ROSA MARIN LOPES BAURU – ME

ATIVIDADE COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.

REQUERENTE GRAZIELA GENOVEZ PESSONI
CPF 281.843.898-50
CRF/SP 45.809

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.299/11 - PROCESSO Nº 46.680 /10 
- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: WMED COMÉRCIO E 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - OBJETO: Em razão da necessidade 
na continuidade no serviço de manutenção, assistência técnica e aferição em aparelhos de esfignomanômetro; 
estetoscópio e em cabos, visando o atendimento a pacientes, conforme justificativas constantes no Processo 
Administrativo nº 46.680/10, as partes resolvem prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, 
razão pela qual o item 2.1. da cláusula segunda passa a ter a seguinte redação: “2.1. O prazo de vigência do 
contrato será de 60 (sessenta) meses, a contar de sua assinatura.” Considerando a prorrogação contratual 
discriminada na cláusula 1 do presente aditivo, será acrescido ao valor do contrato R$ 55.020,00 (cinquenta 
e cinco mil e vinte reais), passando de R$ 217.380,00 (duzentos e dezessete mil, trezentos e oitenta reais), 
para R$ 272.400,00 (duzentos e setenta e dois mil e quatrocentos reais) o valor total do contrato, razão 
pela qual o item 4.1. da Cláusula Quarta passa a ter a seguinte redação: “4.1. O CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA pelo fornecimento descrito na Cláusula Primeira, o valor total de R$ 272.400,00 (duzentos 
e setenta e dois mil e quatrocentos reais), que será suportado pela dotação orçamentária. - ASSINATURA: 
12/02/15, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7.573/14 - PROCESSO N° 43.495/14 - 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS 
EIRELI - EPP - OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Quinta, item 5.1, do contrato original a fim 
de corrigir o valor total do contrato, que passa a ter a seguinte redação: “5.1. O CONTRATANTE pagará 
à CONTRATADA pela compra do objeto descrito na Cláusula Primeira a importância de R$ 850.599,00 
(oitocentos e cinquenta mil e quinhentos e noventa e nove reais), que será suportada pelas unidades: 
02.05.00 e função programática 10.122.0009.2021: - R$ 285.520,00 (Mão de obra); - R$ 565.079,00 
(Peças).” - ASSINATURA: 22/01/15. 

EXTRATOS 

Seção III
Editais

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital n.º 
55/2015 – Processo n.º 30.583/2014 – Modalidade: Pregão Presencial n.º 20/2015 – Tipo: MENOR 
PREÇO POR LOTE - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA – Interessada: 
Secretaria Municipal da Educação. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que 
o julgamento e a classificação havidos foram devidamente Adjudicado em 26/02/2015 pelo pregoeiro e 
Homologado em 02/03/2015 pelo Sr. Prefeito Municipal, às empresas, da seguinte forma: 
EMPRESA: OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA EPP
LOTE 01 – TRANSPORTE ESCOLAR
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It

em

QUANT 
ESTIMADA 

(200 dias letivos)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Valor/km

Valor total 
estimado 

(200 dias letivos)

1 2.236.200 km Transporte escolar de acordo com as 
exigências constantes nos anexos I e II R$ 5,62 R$ 12.567.444,00

VALOR TOTAL R$ 12.567.444,00

Bauru, 02/03/2015 – Ana Paula Marques – Diretora da Divisão de Compras e Licitações - SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 73.241/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 16/2015 - por meio da INTERNET – 
Tipo Menor Preço por Lote - - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP – Objeto: aquisição de 
10(dez) unidades de placa de rede wireless e 2 (duas) unidades de baterias seladas. A Data do Recebimento 
das Propostas será até dia 16/03/2015 às 9hs - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 16/03/2015 às 9hs. 
Início da Disputa de Preços dia 16/03/2015 às 11h – Pregoeira: Evelyn Prado Rineri. O Edital completo 
e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gerson França, 7-49, 1º 
Andar – Bauru/SP, Fone: (14) 3104-1463, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.
licitacoes-e.com.br, ID: 576335.
Divisão de Compras e Licitações, 02/03/2015 – compras_saude@bauru.sp.gov.br.  
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 00.930/2015 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 15/2015 - por meio da INTERNET – 
Tipo Menor Preço por Lote - - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP – Objeto: Bisturi eletrônico 
odontológico. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 16/03/2015 às 8hs - A abertura da Sessão 
dar-se-á no dia 16/03/2015 às 8hs. Início da Disputa de Preços dia 16/03/2015 às 11h – Pregoeira: Lídice 
de Barros. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua 
Gerson França, 7-49, 1º Andar – Bauru/SP, Fone: (14) 3104-1463, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – 
Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.com.br, ID: 576339.
Divisão de Compras e Licitações, 02/03/2015 – compras_saude@bauru.sp.gov.br.  
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS VIGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
Atendendo o disposto no art . 15, § 2º da Lei Federal nº 8666/93, disponibilizamos abaixo, as Atas de  
Registro de Preço vigentes desta Secretaria:
ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. – PROCESSO Nº. 29.269/14 – PE 103/14 – RP 124/14.
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM – ME 
ITEM 01 – Unidade de Caderno capa dura ¼, capa 01 cor, 48/50 folhas; à R$ 1,75 unitário; Marca: 
Foroni;
ITEM 02 – Unidade de Caderno capa dura ¼, capa 01 cor, 96/100 folhas; à R$ 2,20 unitário; Marca: 
Foroni;
ITEM 03 - Unidade de Caneta Esferográfica esfera de tungstênio, cor azul; à R$ 0,28 unitário; Marca: 
Injexpen;
ITEM 04 – Unidade de Caneta Esferográfica esfera de tungstênio, cor preta; à R$ 0,28 unitário; Marca: 
Injexpen;
ITEM 05 – Unidade de Caneta Esferográfica esfera de tungstênio, cor vermelha; à R$ 0,28 unitário; 
Marca: Injexpen;
ITEM 06 – Unidade de perfurador de papel médio, cromado, capacidade p/30 folhas; à R$ 16,50 unitário; 
Marca: Jocar;
ITEM 07 – Unidade de perfurador de papel grande, estrutura metálica, cromado, capacidade p/até 50 
folhas, cor preta; à R$ 39,80 unitário; Marca: Jocar;
ITEM 11 – Unidade de Pasta AZ grande dorso/lombo largo; à R$ 5,62 unitário; Marca: Frama;
ITEM 12 – Unidade de Pasta AZ pequena dorso/lombo largo; à R$ 5,29 unitário; Marca: Frama; 
ITEM 13 – Unidade de Pasta Catálogo preta c/plásticos – 100 folhas; à R$ 10,68 unitário; Marca: DAC;
ITEM 14 – Unidade de Pasta Catálogo preta c/plásticos – 50 folhas; à R$ 6,10 unitário; Marca: DAC; 
ITEM 15 – Unidade de Pasta de Papelão plastificada c/elástico; à R$ 1,14 unitário; Marca: A3;
ITEM 16 – Unidade de Pasta de Papelão plastificada c/grampo; à R$ 1,14 unitário; Marca: A3;
ITEM 17 – Unidade de Pasta Plástica transparente c/elástico, tamanho Ofício; à R$ 1,70 unitário; Marca: 
DAC;
ITEM 18 – Unidade de Pasta Plástica transparente s/elástico, c/grampo; à R$ 1,15 unitário; Marca: DAC;
ITEM 19 – Unidade de Pasta Polionda c/05cm; à R$ 2,55 unitário; Marca: Alaplast;
ITEM 20 – Unidade de Pasta Polionda c/03cm; à R$ 2,20 unitário; Marca: Alaplast;
ITEM 21 – Unidade de Pasta Suspensa c/visor, 330gr, completa; à R$ 1,47 unitário; Marca: Frama;
COMERCIAL CONCORRENT EIRELI – EPP 
ITEM 22 – Unidade de Fita adesiva cor amarela 12mmx30m - rolo; à R$ 1,35 unitário; Marca: Adelbras;
ITEM 23 – Unidade de Fita adesiva cor azul escuro 12mmx30m - rolo; à R$ 1,35 unitário; Marca: Adelbras;
ITEM 24 – Unidade de Fita adesiva cor branca 12mmx30m - rolo; à R$ 1,35 unitário; Marca: Adelbras;
ITEM 25 – Unidade de Fita adesiva cor preta 12mmx30m - rolo; à R$ 1,35 unitário; Marca: Adelbras;
ITEM 26 – Unidade de Fita adesiva cor verde 12mmx30m - rolo; à R$ 1,35 unitário; Marca: Adelbras;
ITEM 27 – Unidade de Fita adesiva cor vermelha 12mmx30m - rolo; à R$ 1,35 unitário; Marca: Adelbras;
ITEM 28 – Unidade de Fita adesiva PVC marrom 45mmx50m - rolo; à R$ 3,14 unitário; Marca: 3M;
ITEM 29 – Unidade de Fita adesiva transparente 12mmx30m - rolo; à R$ 0,85 unitário; Marca: Adelbras;
ITEM 30 – Unidade de Fita métrica de fibra de vidro escala de 0 a 150cm; à R$ 2,90 unitário; Marca: 
Coats Corrente;
ITEM 101 – Unidade de Caixa de Arquivo Morto de papelão; à R$ 1,91 unitário; Marca: Jussara;
FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA - ME
ITEM 31 – Unidade de Almofada p/carimbo nº 2, azul 5,9x9,5cm; à R$ 6,40 unitário; Marca: Radex;
ITEM 32 – Unidade de Almofada p/carimbo nº 2, vermelha 5,9x9,5cm; à R$ 6,40 unitário; Marca: Radex;
ITEM 33 – Unidade de Apontador plástico p/lápis sem depósito; à R$ 0,28 unitário; Marca: Leo Leo;

ITEM 34 – Rolo c/250gr de Barbante cru, 08 fios, 100% algodão; à R$ 5,05 o rolo; Marca: Korea;
ITEM 35 – Rolo de Bobina acetinada p/calculadora de mesa 57mmx65m; à R$ 1,55 o rolo; Marca: Silfer;
ITEM 36 – Rolo de Bobina PDV (relógio de ponto), 69mmx65mmx22m; à R$ 1,60 o rolo; Marca: Silfer;
ITEM 37 – Rolo de Bobina p/Fax, papel térmico, 216mmx30m; à R$ 5,33 o rolo; Marca: Silfer;
ITEM 38 – Unidade de Borracha natural branca nº 40, p/apagar; à R$ 0,31 unitário; Marca: Redbor;
ITEM 39 – Unidade de Cadarço branco de algodão com 1cmx10m; à R$ 3,10 unitário; Marca: Palterm;
ITEM 40 – Unidade de Calculadora eletrônica 08 dígitos; à R$ 8,60 unitário; Marca: Elgin;
ITEM 41 – Unidade de Caneta marca texto c/tinta fluorescente amarela; à R$ 2,45 unitário; Marca: Pilot; 
ITEM 42 – Folhas de Cartolina na cor branca 180g/m², 50x66cm; à R$ 0,42 unitário; Marca: Credeal;
ITEM 43 – Caixa c/500gr de Clips Cromado nº 6/0; à R$ 9,00 a caixa; Marca: Bacchi;
ITEM 44 – Tubo c/40gr de Cola escolar branca líquida lavável; à R$ 1,26 o tubo; Marca: 3M; 
ITEM 45 – Cola escolar tipo Bastão – 9gr; à R$ 2,00 o bastão; Marca: Radex;
ITEM 46 – Caixa c/72 unidades de Colchete Latonado nº 09; à R$ 4,60 a caixa; Marca: Bacchi;
ITEM 47 – Caixa c/72 unidades de Colchete Latonado nº 10; à R$ 4,40 a caixa; Marca: Bacchi;
ITEM 48 – Caixa c/72 unidades de Colchete Latonado nº 15; à R$ 8,80 a caixa; Marca: Bacchi;
ITEM 49 – Frasco c/18ml de Corretivo líquido a base de água; à R$ 2,22; Marca: Bic;
ITEM 50 – Unidade de Crachá transparente c/prendedor fixo, med. 95x45mm; à R$ 0,55 unitário; Marca: 
ACP
ITEM 51 – Caixa c/100gr de Elástico de látex nº 18; à R$ 3,00 a caixa; Marca: Fulgor;
ITEM 52 – Unidade de Estilete estreito 9mm c/lâmina de aço; c/carcaça de plástico, c/empurrador de 
lâmina, c/ trava e apoio p/quebra da lâmina na parte traseira; à R$ 0,97 unitário; Marca: Cis;
ITEM 53 – Unidade de Estilete grande/largo c/carcaça de plástico, c/empurrador de lâmina, c/ trava e 
apoio p/quebra da lâmina na parte traseira; à R$ 1,89 unitário; Marca: Cis;
ITEM 54 – Caixa c/200gr (64 unidades) de Giz escolar branco antialérgico; à R$ 1,38 a caixa; Marca: 7 
Belo;
ITEM 55 – Estojo com 12 unidades de Grafite HB 0,5; à R$ 3,42 o estojo; Marca: Cis;
ITEM 56 – Unidade de Grampeador grande de mesa 26/6, capacidade acima de 20 folhas; à R$ 10,20 
unitário; Marca: Maped;
ITEM 57 – Unidade de Grampeador 26/6 tipo alicate; à R$ 24,00 unitário; Marca: Cis;
ITEM 58 – Caixa c/5000 unidades de Grampo p/grampeador 26x06; à R$ 4,30 a caixa; Marca: Jocar;
ITEM 59 – Caixa c/5000 unidades de Grampo p/grampeador 9/14; à R$ 17,00 a caixa; Marca: Bacchi;
ITEM 60 – Caixa c/50 unidades de Grampo Trilho Romeu/Julieta; à R$ 8,75 a caixa; Marca: Bacchi;
ITEM 61 – Unidade de Lápis Borracha em látex natural p/tinta e grafite; à R$ 2,90 unitário; Marca: Faber 
Castell;
ITEM 62 – Unidade de Lápis Preto nº 02; à R$ 0,54 unitário; Marca: Labra;
ITEM 63 – Unidade de Lapiseira p/grafite nº 0,5, corpo plástico e ponta de aço; à R$ 2,67 unitário; Marca: 
Tecnocis;
ITEM 64 – Unidade de Livro Ata, capa preta numerado c/100 folhas; à R$ 8,78 unitário; Marca: São 
Domingos; 
ITEM 65 – Unidade de Livro Ata, capa preta numerado c/200 folhas; à R$ 14,70 unitário; Marca: São 
Domingos;
ITEM 66 – Unidade de Livro Ata, capa preta numerado c/50 folhas; à R$ 6,05 unitário; Marca: São 
Domingos;
ITEM 67 – Unidade de Livro de Ponto, ofício, 04 assinaturas, numerado c/100 folhas; à R$ 13,44 unitário; 
Marca: São Domingos
ITEM 68 – Unidade de Livro Protocolo de Correspondência, capa dura c/100 folhas; à R$ 7,70 unitário; 
Marca: São Domingos;
ITEM 69 – Unidade de Livro Registro de Psicotrópicos c/100 folhas; à R$ 25,97 unitário; Marca: Tamoios;
ITEM 70 – Unidade de Molha Dedo c/esponja glicerinada; à R$ 1,90 unitário; Marca: Radex;
ITEM 71 – Caixa Organizadora de Correspondências c/02 divisões em acrílico; à R$ 34,50  unitário; 
Marca: Waleu
ITEM 72 – Folha de Papel Almaço nº 5 com pauta, med. 210x297mm, 75g/m²; à R$ 0,09 unitário; Marca: 
Credeal;
ITEM 73 – Folha de Papel Almaço nº 5 sem pauta, med. 210x297mm, 75g/m²; à R$ 0,09 unitário; Marca: 
Credeal;
ITEM 74 – Metro de Laminado de PVC auto-adesivo, protegido no verso por papel siliconado (Papel 
Contact); à R$ 4,05 o metro; Marca: VMP;
ITEM 75 – Caixa c/100 folhas de Papel Carbono azul 21x29,7mm (A4); à R$ 19,00 a caixa; Marca: 
Harocopy;
ITEM 76 – Caixa c/100 folhas de Papel Carbono preto 21x29,7mm (A4); à R$ 19,00 a caixa; Marca: 
Harocopy;
ITEM 77 – Caixa c/50 folhas de Papel Vergê 180g/m, cor creme; à R$ 9,55 a caixa; Marca: Sistem;
ITEM 78 – Caixa c/100 unidades de Percevejo Latonado; à R$ 2,05 a caixa; Marca: Baxmann;
ITEM 79 – Unidade de Porta Crachá c/cordão ou presilha, tamanho 11,5x7,5cm; à R$ 0,99 unitário; 
Marca: ACP
ITEM 80 – Unidade de Prancheta de Madeira tipo escolar medidas 23x34cm; à R$ 2,45 unitário; Marca: 
Acrimet;
ITEM 81 – Unidade de Régua plástica transparente 30cm; à R$ 0,39 unitário; Marca: Waleu;
ITEM 82 – Caixa c/100 folhas de Etiqueta auto adesiva p/impressora a laser 50,8x101,6; à R$ 43,50 a 
caixa; Marca: Polifix;
ITEM 83 – Unidade de Pincel Atômico azul; à R$ 2,58 unitário; Marca: Radex;
ITEM 84 – Unidade de Pincel Atômico preto; à R$ 2,58 unitário; Marca: Radex;
ITEM 85 – Unidade de Pincel Atômico vermelho; à R$ 2,58 unitário; Marca: Radex;
ITEM 86 – Unidade de Tesoura comum, tamanho grande (21cm) c/cabo plástico; à R$ 9,00 unitário; 
Marca: Jocar;
ITEM 87 – Frasco c/37ml de Tinta p/almofada/carimbo sem óleo,cor azul; à R$ 2,35 unitário; Marca: 
Radex;
ITEM 88 – Frasco c/37ml de Tinta p/almofada/carimbo sem óleo, cor vermelha; à R$ 2,40 unitário; 
Marca: Jocar;
ITEM 89 – Frasco c/30ml de Tinta p/Carimbo automático; à R$ 2,65 unitário; Marca: Radex;
ITEM 90 – Unidade de Extrator de Grampo tipo espátula 15cm; à R$ 0,68 unitário; Marca: Bacchi; 
ITEM 91 – Caixa c/02 unidades de Filme p/Aparelho de Fax Brother 575; à R$ 51,50 a caixa; Marca: 
Faxlito;
ITEM 92 – Unidade de Pincel Atômico para quadro branco azul; à R$ 2,59 unitário; Marca: Radex;
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ITEM 93 – Unidade de Pincel Atômico para quadro branco preto; à R$ 2,59 unitário; Marca: Radex;
ITEM 94 – Unidade de Pincel Atômico para quadro branco vermelho; à R$ 2,59 unitário; Marca: Radex;
ITEM 95 – Caixa c/500gr de Clips Cromado nº 00; à R$ 11,92 a caixa; Marca: Bacchi;
LINK ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO – EIRELI
ITEM 96 – Cartela c/200 unidades de Etiqueta Adesiva Circular 18,79mm, cor amarela; à R$ 2,44 a 
cartela; Marca: Link Etiquetas; 
ITEM 97 – Cartela c/200 unidades de Etiqueta Adesiva Circular 18,79mm, cor azul; à R$ 2,44 a cartela; 
Marca: Link Etiquetas;
ITEM 98 – Cartela c/200 unidades de Etiqueta Adesiva Circular 18,79mm, cor laranja; à R$ 2,44 a 
cartela; Marca: Link Etiquetas;
ITEM 99 – Cartela c/200 unidades de Etiqueta Adesiva Circular 18,79mm, cor verde; à R$ 2,44 a cartela; 
Marca: Link Etiquetas;
ITEM 100 – Cartela c/200 unidades de Etiqueta Adesiva Circular 18,79mm, cor vermelha; à R$ 2,43 a 
cartela; Marca: Link Etiquetas;
MASTER COMP INFORMATICA LTDA 
ITEM 08 – Pacote c/100 folhas de Papel Sulfite 215x315mm, branco; à R$ 4,75 o pacote; Marca: 
MasterComp; 
ITEM 09 – Resma de Papel Sulfite A4, 75 gramas/m2, 210x297mm, para impressão – papel branco; à R$ 
10,85 a resma; Marca: MasterComp;
P & LS DESCARTAVEIS LTDA - EPP 
ITEM 10 – Unidade de rolo de senha com tickets descartáveis com 2000 números de 001 a 999 – duas 
vezes à R$ 19,35 unitário; Marca: VBN; 
ITEM 102 – Rolo de Bobina de Papel térmico p/painel eletrônico 57mmx30m; à R$ 2,55 o rolo; Marca: 
Usypaper;
Bauru, 02/03/2015 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE VÁRIOS 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O MUNICÍPIO. – PROCESSO Nº. 30.868/14 – PE 108/14 
– RP 132/14
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CIRÚRGICA CDK INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X LTDA
Item 09 - Unidade de Aparelho de raio x hospitalar fixo, à R$ 110.000,00 unitário; Marca: CDK/Diafix
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – ME 
Item 10 - Unidade de Avental plumbifero 100x60cm, à R$ 491,96 unitário; Marca: NMartins/ NM563
Item 11 - Unidade de Protetor tireóide adulto de borracha plumbifero, à R$ 114,20 unitário; Marca: 
NMartins/ NM211
Item 15 - Unidade de Esfigmomanômetro adulto, à R$ 45,45 unitário; Marca: Whenzhou Kangju/ BR-20D
Item 16 - Unidade de Esfigmomanômetro infantil, à R$ 48,70 unitário; Marca: Whenzhou Kangju/ BR-20D
Item 17 - Unidade de Esfigmomanômetro adulto/obeso, à R$ 56,88 unitário; Marca: Whenzhou Kangju/ 
BR-20D
Item 18 - Unidade de Estetoscópio adulto, à R$ 25,97 unitário. Marca: Ningbo Yinzhou/Rappaport
Item 19 - Unidade de Estetoscópio infantil, à R$ 25,97 unitário; Marca: Ningbo Yinzhou/Rappaport
DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Item 01 - Unidade de Eletrocardiograma portátil digital de 01 a 03 canais, à R$ 6.446,00 unitário; Marca: 
Dixtal/ Mod. EP-12
EQUIPOS COMERCIAL LTDA – ME
Item 12 - Unidade de Negatoscópio de 02 corpos de parede (Raio X), à R$ 350,00 unitário; Marca: 
Solidmed/SM14014
LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MEDICOS HOSP. S/A
Item 02 - Unidade de Monitor Multiparamétrico, à R$ 9.180,00 unitário; Marca: Lifemed / Lifetouch 10
LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Item 20 – Unidade de Processadora automática p/ revelação de raio x, à R$ 18.500,00 unitário; Marca: 
LOTUS/LX-2
WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.
Item 13 – Unidade de Detector fetal portátil, à R$ 962,96 unitário; Marca: Bistos/BT-200
Bauru, 02/03/2015 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS. – PROCESSO Nº. 17.152/14 – PP 56/14 – RP 78/14
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GRIL – GRÁFICA E REPRESENTAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - ME
Item 01  – Envelope de oficio timbrado 114x229mm, á R$ 0,06 unitário, Marca: GRIL;
Item 02  – Envelope de prontuário 250x353mm, á R$ 0,25 unitário, Marca: GRIL;
Item 03  – Envelope saco timbrado 185x248mm, á R$ 0,21 unitário, Marca: GRIL;
Item 04  – Envelope saco timbrado 240x340mm, á R$ 0,28 unitário, Marca: GRIL;
SIDNEI FOLINI MONTEIRO - EPP
Item 05  – Envelope tipo pasta com 1x0 cor nas medidas 33x48 e gramatura 280g á R$ 0,75 unitário, Marca: 
Triunfal;
Item 06  – Pasta 1x0 cor, 2 bolsas abertas nas medidas 44x31 e gramatura 280g á R$ 0,38 unitário, Marca: 
Triunfal;
TILIFORM INDÚSTRIA GRAFICA LTDA
Item 07  – Formulário continuo 5 vias Pedido de Forn. Empenho- milheiro, á R$ 550,00 o milheiro, Marca: 
Tiliform;
Bauru, 02/03/2015 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiavetto – Diretor da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 
DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. – PROCESSO Nº. 03.971/14 – PE 55/14 – RP 72/14
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Item 76 – Caixas de Cera Periférica nº 7 para uso odontológico - caixa c/28 bastões, à R$ 9,00 a caixa. 
Marca: Lysanda;

Item 77 – Caixa com 05 lâminas de Cera utilidade para uso geral, à R$ 7,95 a caixa. Marca: Lysanda;
Item 78 – Kg de Gesso pedra de endurecimento rápido para confecção de modelos dentários, à R$ 5,05 
unitário. Marca: Asfer;
Item 79 – Caixas de Godiva em Bastão - c/ 15 unidades, à R$ 15,85 a caixa. Marca: Lysanda/Godibar;
Item 80 – Caixa de Guta Percha em bastão - c/ 8 unidades, à R$ 14,56 a caixa. Marca: Endo Points;
Item 81 – Silicona de condensação para moldagem odontológica, material denso (alta consistência), com 
1 Kg, à R$ 43,80 unitário. Marca: Vigodent/ Perfil Denso;
Item 82 – Silicona de condensação para moldagem odontológica, material fluido (baixa consistência), 
com 120g, à R$ 17,50 unitário. Marca: Vigodent/ Perfil Fluído;
Item 83 – Catalizador universal para silicona de condensação para moldagem odontológica, com 50g, à 
R$ 24,50 unitário. Marca: Vigodent/ Perfil Catalisador;
Item 84 – Caixas de Pasta Zincoenólica para moldagem de bocas desdentadas à base de óxido de zinco e 
eugenol, composta de pasta base e catalisadora, à R$ 19,35 a caixa. Marca: Maquira/ Pasta de Impressão 
Print;
Item 85 – Pino de Fibra Radiopaco nº 01 – Peça, à R$ 7,05 unitário. Marca: Ângelus/ Reforpost;
Item 86 – Reembasador Resiliente sem liberação de calor – Kit, à R$ 74,15 o kit. Marca: Dencril/ Soft 
Confort Macia;
Item 87 – Resina acrílica autopolimerizante cor 62 – frasco de no mínimo 25g, à R$ 8,25 unitário. Marca: 
Dencôr;
Item 88 – Frasco de resina acrílica autopolimerizante cor 66 – frasco de no mínimo 25g, à R$ 8,25 
unitário. Marca: Dencôr;
Item 89 – Frasco de resina acrílica autopolimerizante incolor– frasco de no mínimo 25g, à R$ 8,25 
unitário. Marca: Dencôr;
Item 90 – Líquido para resina acrílica autopolimerizante frasco– frasco de no mínimo 30 ml, à R$ 9,30 
unitário. Marca: Dencôr;
Item 91 – Unidade de Seringa de pasta base de compósito para núcleo de preenchimento (reposição), à R$ 
21,05 unitário. Marca: FGM/ Allcem Base;
Item 92 – Unidade de Seringa de pasta catalisadora de compósito para núcleo de preenchimento 
(reposição), à R$ 20,36 unitário. Marca: FGM/ Allcem Catalisador.
Bauru, 02/03/2015 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiavetto – Diretor da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 
SOMBRINHAS COM PROTEÇÃO SOLAR – PROCESSO Nº. 12.357/14 – PE 80/14 – RP 98/14
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SULMATEL- COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Item 01 – Sombrinha com proteção solar, à R$ 38,00 unitário. Marca: Fazzoletti/ Sunblock.
Bauru, 02/03/2015 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiavetto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
NECESSÁRIO. – PROCESSO Nº. 15.050/14 – PP 39/14 – RP 75/14
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÓRIAS BAURUPLAC LTDA - EPP
Item 01  – Porta completa em divisória de 0,90m, á R$ 150,00 unitário, Marca: Eucatex;
Item 02  – Perfil metálico H – metro linear, á R$ 3,50 unitário, Marca: Jorsil;
Item 03  – Perfil metálico U – metro linear, á R$ 3,00 unitário, Marca: Jorsil;
Item 04  – Placa de divisória padrão 2,10x1,20x0,35 m, á R$ 75,00 unitário, Marca: Eucatex;
Item 05  – Requadro de vidro, á R$ 28,00 unitário, Marca: Jorsil;
Item 06  – Módulo de vidro de 4mm, á R$ 55,00 unitário, Marca: Bauruplac;.
Item 07  – Fechadura para porta de divisória, á R$ 35,00 unitário, Marca: Soprano;
Item 08  – Mão de obra instalação divisória, á R$ 34,04 unitário, Marca: Bauruplac.
Bauru, 02/03/2015 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiavetto – Diretor da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 100 
(CEM) MICROCOMPUTADOR, 100 (CEM) NOBREAK 700VA E 10 (DEZ) NOTEBOOK PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PROCESSO Nº. 18.088/14 – PE 66/14 – RP 90/14
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GLOBAL UPS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
- EPP
Item 02  – Nobreak de 700VA á R$ 194,80 unitário, Marca: GLOBAL UPS/ BX 700;
Bauru, 02/03/2015 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE: 60 
(SESSENTA) BATERIAS DE 45/48 AMPERES, 60 (SESENTA) BATERIAS DE 60 AMPÉRES, 60 
(SESSENTA) BATERIAS DE 90 AMPERES, 60 (SESSENTA) BATEIRAS DE 110 AMPERES; 60 
(SESSENTA) BATERIAS AUTOMOTIVAS DE 150 AMPERES. – PROCESSO Nº. 19.970/14 – PE 
72/14 – RP 94/14
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMERCIAL CONCORRENT EIRELI – EPP
Item 01 - Unidade bateria automotiva 45/48 amperes com terminais, à R$ 151,21 unitário. Marca: Ajax.
Item 02 - Unidade bateria automotiva 60 amperes com terminais, à R$ 182,30 unitário. Marca: Ajax.
Item 03 - Unidade bateria automotiva 90 amperes com terminais, à R$ 250,00 unitário. Marca: Ajax.
Item 04 - Unidade bateria automotiva 110 amperes com terminais, à R$ 292,00 unitário. Marca: Ajax.
Item 05 - Unidade bateria automotiva 150 amperes com terminais, à R$ 444,89 unitário. Marca: Ajax.
Bauru, 02/03/2015 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 
200 (DUZENTAS) CAIXAS PLÁSTICAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 26,5 LITROS E 60 
(SESSENTA) CAIXAS PLÁSTICAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 56 LITROS.  – PROCESSO 
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Nº. 20.071/14 – PE 32/14 – RP 93/14
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP 
Item 01  – Caixa plástica  com capacidade mínima 26,5l com tampa e trava, à R$ 37,20 unitário, Marca: 
Plasutil/2772;
Item 02  – Caixa plástica com capacidade mínima de 56l com tampa e trava, à R$ 55,15 unitário, Marca: 
Plasutil/2760;
Bauru, 02/03/2015 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto– Diretor da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 25 
(VINTE E CINCO) APARELHOS DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICA.  – PROCESSO Nº. 20.848/14 
– PE 73/14 – RP 95/14
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ECOGLOBAL COMERCIO ODONTO-HOSPITALAR EIRELI - EPP
Item 01  – Aparelho para profilaxia odontológica com ultra-som piezoelétrico, á R$ 1.407,92 unitário, 
Marca: Ortus/Bioscaler c/ reservatório;
Bauru, 02/03/2015 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE: 60 
(SESSENTA) BATERIAS DE 45/48 AMPERES, 60 (SESENTA) BATERIAS DE 60 AMPÉRES, 60 
(SESSENTA) BATERIAS DE 90 AMPERES, 60 (SESSENTA) BATEIRAS DE 110 AMPERES; 60 
(SESSENTA) BATERIAS AUTOMOTIVAS DE 150 AMPERES. – PROCESSO Nº. 27.588/14 – PE 
93/14 – RP 118/14
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA- ME
ITEM 01 – Bateria estacionária selada de 150 A ; à R$ 680,00 unitário, Marca: FREEDOM – DF2500;
Bauru, 02/03/2015 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 
DESCARTÁVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E ELÉTRICOS; UTILIDADES 
DOMÉSTICAS E TOALHAS – PROCESSO Nº. 31.212/14 – PE 111/14 – RP 133/14
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP
ITEM 15 – Unidade de Filtro de Carvão Ativado; à R$ 100,57 unitário; Marca: Aquaplus;
ITEM 16 – Unidade de Elemento Filtrante; à R$ 28,59 unitário; Marca: Aquaplus.
CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP
ITEM 35 – Par de Bota de Borracha Branca nº 34, Cano Médio; à R$ 25,00 o par; Marca: Bracol/ Ca 
26629;
ITEM 36 – Par de Bota de Borracha Branca nº 35, Cano Médio; à R$ 25,00 o par; Marca: Bracol/ Ca 
26629;
ITEM 37 – Par de Bota de Borracha Branca nº 36, Cano Médio; à R$ 25,00 o par; Marca: Bracol/ Ca 
26629;
ITEM 38 – Par de Bota de Borracha Branca nº 37, Cano Médio; à R$ 25,00 o par; Marca: Bracol/ Ca 
26629;
ITEM 39 – Par de Bota de Borracha Branca nº 38, Cano Médio; à R$ 25,00 o par; Marca: Bracol/ Ca 
26629;
ITEM 40 – Par de Bota de Borracha Branca nº 39, Cano Médio; à R$ 25,00 o par; Marca: Bracol/ Ca 
26629;
ITEM 41 – Par de Bota de Borracha Branca nº 40, Cano Médio; à R$ 25,00 o par; Marca: Bracol/ Ca 
26629;
ITEM 42 – Par de Bota de Borracha Branca nº 41, Cano Médio; à R$ 25,00 o par; Marca: Bracol/ Ca 
26629;
ITEM 43 – Par de Bota de Borracha Branca nº 42, Cano Médio; à R$ 25,00 o par; Marca: Bracol/ Ca 
26629;
ITEM 44 – Par de Bota de Borracha Branca nº 43, Cano Médio; à R$ 25,00 o par; Marca: Bracol/ Ca 
26629;
ITEM 45 – Par de Bota de Borracha Branca nº 44, Cano Médio; à R$ 25,00 o par; Marca: Bracol/ Ca 
26629;
ITEM 50 – Unidade de Cesto Plástico com Tampa, capacidade 60 litros; à R$ 19,49 unitário; Marca: 
Arqplast;
ITEM 51 – Unidade de Cesto Plástico para Lixo, capacidade 15 litros, Fechado nas Laterais; à R$ 6,93 
unitário; Marca: Arqplast;
ITEM 52 – Unidade de Cesto Plástico para Lixo, Com Tampa, capacidade 20 litros; à R$ 6,93 unitário; 
Marca: Arqplast;
ITEM 53 – Unidade de Cesto Plástico para Lixo,Com Tampa,  capacidade 10 litros; à R$ 3,69 unitário; 
Marca: Arqplast;
 ITEM 54 – Unidade de Cesto Plástico para Lixo, Não Telado, capacidade 10 litros; à R$ 3,68 unitário; 
Marca: Arqplast;
ITEM 55 – Unidade de Balde Plástico Com Alça, capacidade 10 litros; à R$ 3,18 unitário; Marca: Arqplast;
ITEM 91 – Unidade de Toalhas de rosto felpudas, cor branca, medindo 0,80 X 0,45m, 100% algodão; à 
R$ 7,25 unitário; Marca: Margex Atenas;
ITEM 92 – Unidade de Toalhas de banho felpudas, cor branca, medindo aproximadamente 0,78m X 1,62m 
e composta de aproximadamente 95% de algodão; à R$ 21,91 unitário; Marca: Margex Atenas. 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA - ME
ITEM 20 – Frasco de 500ml contendo Desinfetante de Ação Germicida; à R$ 1,55 unitário; Marca: Show 
Clean;
ITEM 21 – Galão de 5 litros contendo Detergente Líquido Neutro Biodegradável; à R$ 5,256 unitário; 
Marca: Show Clean;
ITEM 22 – Frasco de 300ml contendo Inseticida Spray; à R$ 4,94 unitário; Marca: Mat Inset;
ITEM 23 – Barra de 200 gramas de Sabão Comum Glicerinado; à R$ 0,65 unitário; Marca: Unic;
ITEM 24 – Barra de 200 gramas de Sabão de Coco; à R$ 0,72 unitário; Marca: Indaiá; 

ITEM 25 – Caixa de 01 Kg contendo Sabão em Pó Alvejante; à R$ 3,32 unitário; Marca: Ala;
ITEM 26 – Frasco de 300 gramas contendo Sapólio em Pó; à R$ 1,73 unitário; Marca: Sany.
LDM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
ITEM 76 – Unidade de Garrafa Térmica de Pressão, capacidade 01 litro; à R$ 37,60; Marca: Invicta/7311;
ITEM 77 – Unidade de Garrafa Térmica de Pressão, capacidade 1,8 litros, preta; à R$ 50,52; Marca: 
Invicta/9758;
ITEM 78 – Unidade de Leiteira de Alumínio, capacidade 02 litros; à R$ 27,11 unitário; Marca: Eirilar/192;
ITEM 79 – Unidade de Mamadeira em Policarbonato Cristal, inquebrável, inodora, capacidade 240ml; à 
R$ 9,13 unitário; Marca: Neopan/1093.
M.G. DE S. LEITE – MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP
ITEM 94 – Unidade de Lâmpada Fluorescente Tubular 40W – T10; à R$ 3,70 unitário; Marca: Sylvania;
ITEM 95 – Unidade de Lâmpada Fluorescente Tubular 20W – T10; à R$ 3,70 unitário; Marca: Sylvania;
ITEM 96 – Unidade de Lâmpada Incandescente 127V x 100W; à R$ 4,80 unitário; Marca: Empalux;
ITEM 97 – Unidade de Lâmpada Incandescente 127V x 60W; à R$ 3,51 unitário; Marca: Empalux.
POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E VARIEDADES LTDA – EPP
ITEM 93 – Jogo com 10 baterias descartáveis de lítio-dióxido de manganês, à R$ 310,00 – jogo c/10; 
Marca: Duracell/123
S.Y. YUHARA – ME
ITEM 01 – Pacote com 400 unidades de Canudo Plástico para vitamina; à R$ 2,82 o pacote; Marca: Sky;
ITEM 02 – Caixa com 1.000 unidades de Colher Descartável para Refeição; à R$ 34,70 a caixa; Marca: 
SertPlast;
ITEM 03 – Pacote com 100 unidades de Copo Descartável para Água 150ml; à R$ 2,10 o pacote; Marca: 
Master;
ITEM 04 – Pacote com 100 unidades de Copo Descartável para Café 50ml; à R$ 1,08 o pacote; Marca: 
Master;
ITEM 05 – Pacote com 100 unidades de Tampa Plástica para Copo Descartável 150ml; à R$ 3,565 o 
pacote; Marca: TotalPlast.
ITEM 09 – Unidade de Saco Plástico Blocado medidas: 35x45cm; à R$ 0,0521 unitário; Marca: Rool;
ITEM 10 – Unidade de Saco Plástico para Geladinho medidas: 4x24cm; à R$ 0,0082 unitário; Marca: 
SegPlast;
ITEM 11 – Unidade de Saco Plástico Polietileno medidas: 10x15cm; à R$ 0,0310 unitário; Marca: Dudel;
ITEM 12 – Unidade de Saco Plástico Transparente medidas: 25x30cmx2 micras; à R$ 0,15 unitário; 
Marca: Dudel;
ITEM 13 – Unidade de Saco Plástico Transparente medidas: 40x60cmx2 micras; à R$ 0,1706 unitário; 
Marca: Dudel;
ITEM 14 – Unidade de Saco Plástico Transparente medidas: 45x30cmx2 micras; à R$ 0,1493 unitário; 
Marca: Dudel;
ITEM 32 – Rolo de 30 metros de Papel Higiênico, folhas duplas, Branco, Picotado; à R$ 1,0295 o rolo; 
Marca: Fancy;
ITEM 33 – Rolo de 300 metros de Papel Higiênico, Branco; à R$ 3,0885 o rolo; Marca: July;
ITEM 34 – Rolo de 600 metros de Papel Higiênico, Branco; à R$ 3,8135 o rolo; Marca: July.
ITEM 46 – Pares de Luva de Látex Natural Antiderrapante, Tamanho “P”; à R$ 2,654 o par; Marca: 
Descarpack;
ITEM 47 – Pares de Luva de Látex Natural Antiderrapante, Tamanho “G”; à R$ 2,654 o par; Marca: 
Descarpack;
ITEM 48 – Pares de Luva de Látex Natural Antiderrapante, Tamanho “M”; à R$ 2,654 o par; Marca: 
Descarpack;
ITEM 49 – Pares de Luva de Segurança/Raspa de Couro, Cano Longo, tamanho Único; à R$ 9,67 o par; 
Marca: Sol;
ITEM 56 – Unidade de Escova/Bucha Tipo Coco Sem Cabo; à R$ 2,67 unitário; Marca: Shangrilá;
ITEM 57 – Unidade de Escova para Limpar Unhas; à R$ 1,94 unitário; Marca: Bettanin;
ITEM 58 – Pacote com 08 unidades de Esponja de Aço/Lã de Aço; à R$ 0,97 o pacote; Marca: QLustro;
ITEM 59 – Unidade de Esponja de Limpeza Dupla Face; à R$ 0,51 unitário; Marca: Bettanin;
ITEM 60 – Unidade de Flanela para Limpeza, Tamanho 57x26cm; à R$ 1,29 unitário; Marca: Itatex;
ITEM 61 – Unidade de Pano de Chão Alvejado, Tamanho 70x45cm; à R$ 1,64 unitário; Marca: Itatex;
ITEM 62 – Unidade de Pano de Prato, Tamanho 45x70cm; à R$ 1,84 unitário; Marca: Itatex;
ITEM 63 – Unidade de Capacho em Fibra de Coco, medidas aproximadas: 0,40mX0,70M; à R$ 70,38 
unitário; Marca: Fibrar;
ITEM 64 – Conjunto com 04 unidades de Pés para Geladeira; à R$ 18,58 unitário; Marca: Range;
ITEM 65 – Unidade de Disco/Escova Removedor para Enceradeira; à R$ 19,11 unitário; Marca: Bettanin;
ITEM 66 – Unidade de Registro de Gás com Mangueira para Fogão; à R$ 21,60 unitário; Marca: Brasigaz;
ITEM 67 – Unidade de Mangueira para Jardim, ¾”X30m, Com Bico e Esguicho; à R$ 51,404 unitário; 
Marca: Brasigaz;
ITEM 68 – Caixa com 40 unidades de palitos de Fósforo; à R$ 0,21 caixa; Marca: Paraná;
ITEM 69 – Unidade de Torneira para Filtro D`Água (Filtro de Barro); à R$ 3,99 unitário; Marca: Madri;
ITEM 70 – Unidade de Vela para Filtro D`Água (Filtro de Barro); à R$ 5,35 unitário; Marca: Madri;
ITEM 71 – Pacote com 12 unidades de Prendedor de Roupas; à R$ 0,88 o pacote; Marca: Gaboardi;
ITEM 72 – Unidade de Corda de Nylon para Varal com 10 metros; à R$ 1,33 unitário; Marca: Policordas;
ITEM 73 – Unidade de Pá para Lixo em Metal com Cabo de Madeira de 80cm; à R$ 4,60 unitário; Marca: 
Prata;
ITEM 74 – Unidade de Desentupidor de Pia; à R$ 2,46 unitário; Marca: Gouvêa;
ITEM 75 – Unidade de Desentupidor para Vaso Sanitário; à R$ 6,60 unitário; Marca: Gouvêa.
SANTEC FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – EPP
ITEM 06 – Rolo com 30 metros de Filme Plástico de PVC, Esticável e Transparente, medidas: 30X280; à 
R$ 5,28 o rolo; Marca: Wida
ITEM 07 – Caixa com 30 unidades de Filtro de Papel para Café, tamanho 103; à R$ 1,88 a caixa; Marca: 
Jovita;
ITEM 08 – Pacote com 500 unidades de Saco de Papel nº 02; à R$ 4,80 o pacote; Marca: Plastipel;
ITEM 27 – Unidade de Aparelho de Barbear em Aço Inoxidável; à R$ 7,06 unitário; Marca: Mundial;
ITEM 28 – Unidade de Lâmina de Barbear em Aço Inox p/Aparelho Tradicional; à R$ 0,35 unitário; 
Marca: Wilkinson;
ITEM 29 – Caixa com 75 unidades de Hastes Flexíveis com Pontas de Algodão; à R$ 0,94 a caixa; Marca: 
Cotoline;
ITEM 30 – Unidade de Sabonete em Tablete, Glicerina, PH Neutro, 11 gramas; à R$ 0,17 unitário; Marca: 
Yara;
ITEM 31 – Unidade de Sabonete de 90 gramas de Glicerina; à R$ 1,97 unitário; Marca: Ypê;
ITEM 80 – Unidade de Rodo para Limpeza com Borracha Dupla medindo 40 cm com Cabo; à R$ 3,60 
unitário; Marca: Cristal;
ITEM 81 – Unidade de Vassoura de Cerdas de Nylon 15 cm com Cabo de Madeira; à R$ 4,40 unitário; 
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Marca: Guirado;
ITEM 82 – Unidade de Vassoura de Pelo 40 cm de comprimento com Cabo de 1,20m; à R$ 8,75 unitário; 
Marca: Guirado;
ITEM 83 – Unidade de Vassoura de Pelo 26 cm uso Doméstico com Cabo; à R$ 7,00 unitário; Marca: 
Guirado;
ITEM 84 – Unidade de Vassoura Sanitária com Cabo Plástico; à R$ 4,00 unitário; Marca: Cris.
SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA - EPP
ITEM 85 – Unidade de Bateria Alcalina de 09 Volts; à R$ 4,37 unitário; Marca: MOX;
ITEM 86 – Unidade de Bateria de Lithium CR2032, 3 Volts, Tamanho Padrão; R$ 1,00 unitário; Marca: 
MOX;
ITEM 87 – Unidade de Pilha Tipo Alcalina Grande, Tamanho “D”, 1.5V; à R$ 4,00 unitário; Marca: 
ALFACELL;
ITEM 88 – Unidade de Pilha Tipo Alcalina Média, Tamanho “C”, 1.5V; à R$ 3,50 unitário; Marca: 
ALFACELL;
ITEM 89 – Unidade de Pilha Tipo Alcalina Palito AAA, 1.5V; à R$ 1,46 unitário; Marca: ALFACELL;
ITEM 90 – Unidade de Pilha Tipo Alcalina Pequena, Tamanho “AA”, 1.5V; à R$ 1,46 unitário; Marca: 
ALFACELL.
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ITEM 17 – Pacote com 50 unidades de Guardanapo de Papel 21x23cm; à R$ 0,81 o pacote; Marca: Max 
Fine;
ITEM 18 – Fardos com 05 pacotes com 250 folhas de Toalha de Papel Intercalada, 3 Dobras23x27cm; à 
R$ 9,70 o fardo; Marca: Baby;
ITEM 19 – Rolo de Papel Alumínio 30cmX7,5m; à R$ 1,73 o rolo; Marca: Thermoprat.
Bauru, 02/03/2015 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações - S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 
DIVERSOS EUIPAMENTOS HOSPITALARES – PROCESSO Nº. 34.454/14 – PE 128/14 – RP 139/14
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DZ 7 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP
Item 02  –Balança eletrônica pediátrica, á R$ 460,00 unitário, Marca: Welmy/ 109-E;
Item 03  –Foco de Luz Auxiliar haste flexível, á R$ 250,00 unitário, Marca: Santa Luzia/ SL 1081-C.
EQUIPOS COMERCIAL LTDA-ME
Item 01  –Mesa ginecológica com gabinete, 3 gavetas e 2 portas, á R$ 1.723,00 unitário, Marca: Força 
Médica/ FM 0158;
Item 04  –Braçadeira para injeção, á R$ 99,00 unitário, Marca: Solidmed/ SM 13001i;
Item 05  –Régua antropométrica de madeira, á R$ 35,30 unitário, Marca: Indaiá/Indaiá.
Bauru, 02/03/2015 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 
AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 10 (DEZ) FILMADORAS, 10 (DEZ) CAIXA AMPLIFICADA, 
10 (DEZ) MINI SYSTEM E 15(QUINZE) CÂMERAS DIGITAIS – PROCESSO Nº. 34.433/14 – PE 
127/14 – RP 137/14
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 
ITEM 01 – Filmadora Full HD + cartão memória 32GB; à R$ 1.150,00 unitário; Marca: Sony/Full HDR-
CX 220 Full HD + Cartão de memória SD 32Gb Kingston;
ITEM 02 – Caixa amplificadora 40W RMS de potencia; à R$ 419,60 unitário; Marca: Oneal/OCM260 
40W RMS;
ITEM 03 – Micro system 300W de potência; à R$ 599,00 unitário; Marca: LG CM4430; 
ITEM 04 – Câmera Digital 16,2 MP, LCD 2,7”+ Cartão de memória 8GB; à R$ 499,00 unitário; Marca: 
Sony WSC – W80 + Cartão de Memória SD 8Gb Kingston
Bauru, 02/03/2015 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor 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.

LICITAÇÃO - A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU, 
CNPJ 45.010.071/0001-03, torna público:
1- PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015, MENOR PREÇO (PI 136, 27/01/2015), para contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, copa e conservação do imóvel sede da 
COHAB BAURU, de acordo com as especificações constantes do Anexo I do edital. Data da realização: 
17/03/2015, às 09h – Sala de Reuniões da COHAB BAURU.
 2- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2015 – MENOR PREÇO (PI – 2465, 02/12/2014), para contratação 
de empresa especializada para fornecimento e instalação de 01 transformador (trafo), a óleo, de  média 
tensão classe 15 KV de 225 KVA, trifásico, 13,8 /10.2 KV X 220/127 V, devendo a contratada fornecer 
todos materiais necessários para tanto e proporcionar todas as adequações que se fizerem necessárias, bem 
como, deve ser  aceito pela contratada, na forma de desconto pela compra do trafo novo, o transformador, a 
óleo,  de média tensão classe 15 KV, de 112,5 KVA,  em uso, cabendo, ainda,  à contratada, a remoção e o 
transporte do mesmo até o destino que entender conveniente. Também, deve, a contratada,  cumprir outras 
obrigações e observar as Especificações do Objeto e demais características técnicas previstas no Anexo I 
do edital. Local: site da www.licitacoes-e.com.br. Recebimento da Proposta: a partir das 9h do dia 
18/03/2015 até as 9h do dia  19/03/2015. Abertura da Sessão: 19/03/2015 - Horário: 9:00h. Início da 
Disputa de Preços: 19/03/2015- Horário: 09h30min
3- PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015 – MENOR PREÇO (PI  1825, 15/09/2014), para contratação 
de serviços comuns de transporte de mobiliário e utensílios de uso pessoal e doméstico de moradores de 
imóveis compromissados à venda pela COHAB BAURU. Data da realização: 23/03/2015, às 9h– Sala de 
Reuniões da COHAB BAURU.
4-  PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015, MENOR PREÇO (PI 2207, 31/10/2014), para contratação 
de empresa especializada no fornecimento de acesso e consultas de checagem de dados e identificações da 
pessoa física e jurídica. Data da realização: 25/03/2015, às 09h – Sala de Reuniões da COHAB BAURU.
- Todos os editais estão disponíveis em:  www.cohabbauru.com.br; link: Editais e Publicações, 
podendo também serem retirados na sede da COHAB BAURU.
- A Sala de Reuniões da COHAB BAURU se localiza em sua sede, na Av. Nações Unidas, 30-31, Jardim 
Panorama, Bauru/SP.
- Para todos os certames mencionados, contato/esclarecimentos: 14.3235.9209/10; e-mail: licitacao@
cohabbauru.com.br. Cleber Speri – Membro da  CPLJ e Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL nº 02/2015, PROCESSO PI 2909, 16/10/2013, sessão realizada em 02/03/2015, 
visando contratação de instituição/ões financeira/s para:
1- centralização e processamento da receita da Cia (lote restrito a banco público); 
2- processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos estagiários, 
funcionários e administradores da COHAB BAURU (lote aberto a bancos públicos e privados).
RESULTADO: DESERTA.

CARTA CONVITE  nº 02/2015, PROCESSO PI 128, 23/01/2015, sessão realizada em 25/02/2015, 
visando contratação de serviços de auditoria externa, sem vínculo empregatício, pelo prazo de 03 (três) 
meses para execução dos seguintes trabalhos:
a) Auditoria Externa das Demonstrações Contábeis
b) Auditoria Externa sobre as operações do FCVS

Resultado: sagrou-se vencedora do certame a empresa STAFF AUDITORIA E ASSESSORIA EPP, ao 
preço de R$ 12.000,00.
Em 26/02/2015, o Sr. Diretor Presidente adjudicou o objeto do certame à empresa vencedora, bem como, 
homologou o processo.

DAE 
Departamento de Água e Esgoto 

Giasone Albuquerque Candia
Presidente

E-MAIL DOS DIVERSOS SETORES DO DAE
presidente@daebauru.sp.gov.br

planejamento@daebauru.sp.gov.br
juridico@daebauru.sp.gov.br

financeiro@daebauru.sp.gov.br
administrativo@daebauru.sp.gov.br

tecnica@daebauru.sp.gov.br
producao@daebauru.sp.gov.br
imprensa@daebauru.sp.gov.br

cpd@daebauru.sp.gov.br
compras@daebauru.sp.gov.br

rh@daebauru.sp.gov.br
geo@daebauru.sp.gov.br

gabinete@daebauru.sp.gov.br
dao@daebauru.sp.gov.br

corregedoria@daebauru.sp.gov.br

CONCURSO PÚBLICO
AUXILIAR DE MECâNICO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 
HABILITADOS PARA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA

A Comissão de Concurso Público do Departamento de Água e Esgoto de Bauru convoca os candidatos 
abaixo relacionados para a realização da Prova Prática – 2.ª Etapa do Concurso Público para o cargo de 
AUXILIAR DE MECâNICO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, nos termos do Edital 11/2014, de acordo 
com as seguintes orientações: 
1.	 Para a realização da Prova Prática, os candidatos deverão comparecer à OFICINA MECâNICA 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU situada na RUA APARECIDA, 9-1, JARDIM 
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SANTANA, NO DIA 8 DE MARÇO DE 2015 (Domingo) ATÉ AS 8:00, HORARIO DE 
BRASILIA (fechamento dos portões);

2.	 Atentar ao item e subitens abaixo reproduzidos do Capítulo VII, onde cita:
2.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital 
de Convocação, munido de:

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.

3.	 Os candidatos deverão comparecer com antecedência de no mínimo 30 (trinta) minutos do horário 
estabelecido;

4.	 O não comparecimento na hora, data e local determinados para realização da PROVA PRÁTICA 
implicará na desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda 
chamada ou aplicação de prova;

5.	 Foram convocados os candidatos classificados que obtiveram no mínimo 50% de acertos na prova 
objetiva e não zeraram em nenhum dos componentes da prova (Língua Portuguesa, Matemática e 
Conhecimentos Específicos), de acordo com Capítulo VI – DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E 
HABILITAÇÃO;

6.	 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento, título eleitoral, carteira 
de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, 
documentos ilegíveis e/ou não identificáveis, comprovante de inscrição ou de pagamento;

7.	 No período da prova prática, não será permitido aos candidatos entrar e/ou permanecer no local do 
exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, Pager, 
palmtop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 player, relógio com banco de dados) e 
outros equipamentos similares, sendo que o descumprimento desta instrução implicará na eliminação 
do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude;

8.	 Durante a realização da prova não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre 
os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações;

9.	 OS CANDIDATOS DEVERÃO SE APRESENTAR NA PROVA PRÁTICA COM TRAJES 
APROPRIADOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, SENDO OBRIGATÓRIO O USO 
DE SAPATO FECHADO (PREFERENCIALMENTE BOTINA), CALÇA COMPRIDA, 
CAMISA OU CAMISETA;

10.	 Não será admitido para a realização da prova o candidato que estiver trajando calçado aberto;
11.	 O candidato que não estiver trajado conforme as especificações acima, não poderá participar da prova, 

sendo consequentemente excluído do certame;
12.	 Caso seja identificado risco e/ou danos ao candidato ou aos equipamentos cedidos para a realização 

das atividades, tais como falta de conhecimento ou execução inadequada durante a prova, o candidato 
será imediatamente ABORDADO pela Comissão Examinadora;

13.	 A prova prática será elaborada tendo em vista o Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – 
PROVA PRÁTICA;

14.	 Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do(s) 
responsável(is) pela aplicação; 

15.	 O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 e 16 a 18 do Capítulo VII 
– DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento;

16.	 Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.1.3 do capítulo VI – DAS 
PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO, (não convocados para a prova prática) serão 
eliminados do Concurso Público.

Inscricao Nome CPF
9161653 APARECIDO DA SILVA SANTOS 296.481.338-83
9160983 CASSIO LEANDRO MENECHELLI 169.051.158-35
9161007 DAVI ALVES PEREIRA 254.564.758-63
9160673 EVERTON GALDINO FERRAZ 389.119.948-12
9160706 JOÃO LUIZ MENDES GARCIA 403.378.358-02
9161166 JUAREZ LUIZ DE AQUINO 425.783.158-84
9161257 JULIO CEZAR CONSOLMANO ALVES 388.516.498-12
9160878 LUCIANO BASTOS FERREIRA 448.738.998-42
9161585 NATALE MODESTO ORLANDI 339.742.858-06
9160977 NEIMAR CARVALHO MACIEL 254.066.328-17
9161101 RICHARD BRUNO ALVES 357.214.498-10
9161692 ROGÉRIO JOSÉ FREITAS FARIAS 145.956.788-94
9161211 WESLEY RODRIGO SANTINI 414.856.908-46

Bauru, 27 de fevereiro de 2015.
A COMISSÃO

CONCURSO PÚBLICO
AJUDANTE DE OBRAS

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

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os
seguintes critérios de desempate ao candidato:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.

Class Inscricao Nome Objetiva Pratica Total
1º 9160948 EDINILSON LUIS CESARIO DA SILVA 45 50 95
2º 9161143 FLAVIO AUGUSTO SALVI DE OLIVEIRA 45 50 95
3º 9161579 LEANDRO CESAR ROCHA MARIANO 43,75 50 93,75
4º 9160936 LEANDERSON DA SILVA 43,75 50 93,75
5º 9161384 PAULO HENRIQUE VARGAS BIANCHI 41,25 50 91,25
6º 9160990 PAULO RICARDO DE MATOS 41,25 50 91,25
7º 9161286 MANOEL EUGENIO Z SEBASTIAO 41,25 50 91,25
8º 9161569 RODRIGO BERTIZOLI MORENO 41,25 50 91,25
9º 9161055 GERALDO FERREIREA 41,25 50 91,25
10º 9160939 JOSE BARBOSA LUCIANO 42,5 48,75 91,25
11º 9161505 MARCELO VANDERLEI GARCIA 40 50 90
12º 9161622 HEGLER DOS SANTOS VENTURA 40 50 90
13º 9161206 DAVI ALEXANDRE P DE SOUZA 40 50 90
14º 9161059 MOISES DOS SANTOS  40 50 90
15º 9160805 DENIS APARECIDO CORREA  40 50 90
16º 9160784 JOAO MARCOS AZARIAS 40 50 90
17º 9161389 EZEQUIEL DUARTE 40 50 90
18º 9161689 WELTMAN CARLOS M DE ALMEIDA 40 48,75 88,75
19º 9161127 ANDRÉ LUIS DE SOUZA 40 47,5 87,5
20º 9161322 ANDRE SEBASTIAO FANTINI 40 47,5 87,5

Bauru, 02 de Março de 2015.
A COMISSÃO

  CONVOCAÇÃO PARA RECADASTRAMENTO
AJUDA DE CUSTO PARA FILHOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

O Serviço de Recursos Humanos solicita o comparecimento dos servidores à Seção de Promoção Social do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru para  o recadastramento de filhos portadores de deficiência, 
munidos dos seguintes documentos:
Atestado Médico que comprove a deficiência permanente e definitiva com CID (Código Internacional da 
Doença),
Declaração do órgão previdênciário (Funprev) constando que o (a) filho (a) está cadastrado como portador 
de deficiência,
Declaração do INSS, informando que o portador de deficiência não recebe nenhum benefício por este 
órgão.
Apresentar RG e CPF do dependente  se tiver.
Salientamos que o recadastramento deverá ser efetuado de acordo com a Lei Municipal nº 5227/2004 
e Decreto Municipal nº 9928/2004, até o mês de Março de 2015. O não comparecimento acarretará a 
SUSPENSÃO do pagamento do benefício a partir do mês de abril de 2015.
Bauru, 16 de janeiro de 2015.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8666/93

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

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

Informações
Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, 
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EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Antonio Mondelli Júnior
Presidente

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

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

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

CONVOCAÇÃO 
TRANSPORTE DE TÁXI

Convocamos os titulares do transporte  individual de passageiro TÁXI, a comparecerem nas dependências 
da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB - no SETOR DE 
FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES, localizado no Terminal Rodoviário, sala 34, do dia 02/03/2015 
ao dia 31/03/2015, das 08h30 às 11h00 e das 13h00 às 16h00, para efetuarem o recadastramento para o 
exercício da atividade no período compreeendido entre o ano de 2015 / 2016, munidos de original e cópia 
dos seguintes documentos:
01 – TUFE  de 2014 ou 2015 quitada.
02 – CRLV (categ. Aluguel) em vigência (licenciado);
03 – DPVAT 2015 pago ou comprovante de isenção de IPVA;
04 - O veículo deve dispor de dispositivo luminoso (Capelinha );
05 – Certificado  de Verificação do Taxímetro (IPEM) em validade;
06 – CNH (exerce atividade remunerada) caso tenha renovado em 2014;
07 – Extrato de restrição veicular (www.detran.sp.gov.br)  Pesquisa de Débitos e Restrições de Veículos;
08 - Comprovante de inscrição no INSS na atividade de Táxista (CBO - Classificação Brasileira de 
Ocupações);
09 – Recolher na EMDURB a taxa de recadastramento no valor do novo Alvará (R$ 61,48);
10 – 01 (uma) Foto 3x4 recente.
O recadastramento deverá ser efetuado pelo Titular e na sua impossibilidade por meio de procuração com 
firma reconhecida.
Para Pessoa Física o recadastramento de Condutor Auxiliar fica limitado a no máximo mais 02 (dois) 
profissioanis conforme Lei 6.094 de 30 de agosto de 1974, que deverão apresentar os seguintes documentos: 
CNH (exerce atividade remunerada) caso tenha renovado; comprovante de endereço (caso haja alteração), 
documento que comprove a inscrição no INSS na atividade de taxista (Classificação Brasileira de 
Ocupações – CBO) /ou cadastro de MEI na atividade de Táxi. Havendo inclusão de condutor auxiliar no 
sistema, além dos documentos acima mencionados que forem pertinentes ao condutor, deverá apresentar 
ainda: ficha de Inscrição Municipal completa; documento com número de inscrição no INSS na atividade 
de taxista; 01(uma) foto 3x4; e certidão negativa de distribuição criminal (FÓRUM).
A Pessoa Jurídica poderá indicar quantos Condutores desejar, apresentando para tanto o contrato de 
prestação de serviço, contrato de trabalho ou Carteira de Trabalho registrada pela Autorizatária (Empresa). 
O veículo, que deve estar em nome do Titular ou estar em sua posse, somente será aprovado na Vistoria 
Técnica Veicular da EMDURB se estiver em perfeito estado de funcionamento, segurança, higiene e não 
possuir qualquer dano na lataria. Não será efetuado nenhuma vistoria Técnica Veicular sem a aprovação de 
documentos ou com os mesmos incompletos.
Quando da retirada do Alvará de 2015 o autorizatário deverá  entregar o Alvará e selo do ano de 2014.
O titular que não for exercer a atividade neste ano vigente deverá solicitar o resguardo da vaga, mediante 

FUNPREV - Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente 

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

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

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

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

TELEFONES
3223-7071 / 3227-1444
3223-7719 / 3223-7000
 3223-7901 / 3223-6433

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

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

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

-beneficios@funprevbauru.com.br

recolhimento da taxa correspondente, no período do recadastramento, cujo pedido será apreciado pela 
Diretoria de Trânsito e Transportes.
A inércia total do titular no período acima citado acarretará em uma penalidade de 19 UFESP´s, e inclusive 
concorrerá para a CASSAÇÃO DO ALVARÁ.

Bauru, fevereiro de 2015
EWERTON MUSSI HUNZICKER

DIRETOR DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 001/15
Processo nº 7508/2014 - Chamamento Público nº 005/2014   Inexigibilidade de licitação, Art. 25, Caput, 
Lei Federal nº 8.666/93.
Permitente: EMDURB. Permissionária: MULTINEGÓCIOS PARTICIPAÇÕES, SERVIÇOS, LOCAÇÃO 
E SUBLOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA.
Objeto: A EMDURB e a PERMISSINÁRIA, Constitui objeto da presente permissão a ocupação provisória 
de área de 1m² (um metro quadrado), localizada no térreo do Terminal Rodoviário de Bauru, na Praça 
João Paulo II, s/nº, Terminal Rodoviário, Jardim Santana, na cidade de Bauru-SP, para implantação de 
caixa-eletrônico bancário nº 02, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Terminal Rodoviário (Ato 
Normativo nº 013/2013).
Pela ocupação de espaço de 1m² (um metro quadrado) para implantação do caixa eletrônico, a 
PERMISSIONÁRIA, pagará a EMDURB, uma contraprestação mensal, no valor de R$ 75,47 (setenta e 
cinco reais e quarenta e sete centavos), conforme definido através da Resolução nº 033/2014, publicada no 
Diário Oficial do Município de Bauru em 08/01/2015, nos termos previstos no artigo 65, do Ato Normativo 
nº 013/2013, que dispõe sobre o Regimento Interno do Terminal Rodoviário de Bauru, computados neste 
valor o custo referente à QMCL e energia elétrica, em razão de tratar-se de serviço público de apoio aos 
usuários do Terminal Rodoviário de Bauru.
Vigência: 10 (anos) anos, nos termos Decreto Municipal nº 8523/99. A vigência da permissão será contada 
a partir da indicação do gestor que a implantação foi concluída.
Assinatura: 23/02/2015
Bauru, 03 de Março de 2015.
Presidente da EMDURB.

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 7.112/2014 - DAE
Pregão Eletrônico nº 008/2015 - DAE
Objeto: Aquisição de Gravador digital de vídeo (DVR) e Câmera fixa day-night de alta resolução, com 
serviços de instalação, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 17/03/2015, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 17/03/2015, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 17/03/2015, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Thaís de Moraes Perseguim
Pregoeiro Substituto: Daniele Pompilio Moreno Vialôgo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

Portaria nº 050/2015
APOSENTA voluntariamente, a partir de 02 de março de 2015 a(o) Sr(a). Enedino dos Santos Freitas, 
portador(a) do RG nº 9.604.835 SSP/SP e CPF/MF nº 015.348.018-12, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal 
de Bauru, no cargo efetivo de Agente em Conservação Manutenção e Transporte - Motorista, matrícula 
funcional nº 11.718, padrão B-30, com proventos integrais, conforme procedimento administrativo nº 
2532/2014, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005, 
c/c art. 145-A incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº. 
5397/2006.
Bauru, 02 de março de 2015.

Portaria nº 051/2015
APOSENTA voluntariamente, a partir de 02 de março de 2015 a(o) Sr(a). Solange Nardo Marques Cardoso, 
portador(a) do RG nº 9.914.507-8 SSP/SP e CPF/MF nº 001.889.188-84, servidor(a) do(a) Prefeitura 
Municipal de Bauru, no cargo efetivo de Especialista em Saúde - Enfermeiro, matrícula funcional nº 
14.261, padrão B-25, com proventos integrais, conforme procedimento administrativo nº 3600/2014, uma 
vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, c/c art. 145 
incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº. 5397/2006.
Bauru, 02 de março de 2015.

Portaria nº 052/2015
APOSENTA voluntariamente, a partir de 02 de março de 2015 a(o) Sr(a). Solange Carvalho Passos, 
portador(a) do RG nº 10.848.173-6 SSP/SP e CPF/MF nº 039.857.828-14, servidor(a) do(a) Prefeitura 
Municipal de Bauru, no cargo efetivo de Agente em Gestão Administrativa e Serviços - Agente de 
Administração, matrícula funcional nº 23.014, padrão B-18, com proventos integrais, conforme 
procedimento administrativo nº 3864/2014, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 6º da 
Emenda Constitucional 41/2003, c/c art. 145 incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 com a 
redação dada pela Lei Municipal nº. 5397/2006.    
Bauru, 02 de março de 2015.

Republicado por ter saído com incorreções.

ATO DA MESA N° 87/15

Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 2010315-34.2015.8.26.0000 
(Expressões constantes no “caput” dos 
Art. 1º e Art. 3º e, na integralidade, os 
§§ 2º e 3º do Art. 3º da Lei nº 5323, 
de 26 de dezembro de 2005, que 
disciplina a concessão de vale compra 
aos servidores municipais e dá outras 
providências).

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições, considerando a liminar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2010315-
34.2015.8.26.0000, requerida perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo Prefeito Municipal 
de Bauru contra o Presidente da Câmara Municipal de Bauru, a partir de apontamento de irregularidade do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, RESOLVE:

Art. 1º -  Ficam temporariamente declaradas sem eficácia as expressões “inativos, 
pensionistas” do “caput” do Art. 1º, “inativos, pensionistas” […] e “inativos, 
pensionistas” do “caput” do Art. 3º e, na integralidade, os §§ 2º e 3º do Art. 
3º da Lei nº 5323, de 26 de dezembro de 2005, em virtude de decisão liminar 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos 30 de janeiro de 2015, 
nos autos do processo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2010315-
34.2015.8.26.0000, requerida pelo Prefeito Municipal de Bauru.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 26 de fevereiro de 2015.

FARIA NETO
Presidente

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO   ALEXSSANDRO BUSSOLA
                  1º Secretário     2º Secretário

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal, na mesma data.

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo
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Atos da Mesa Diretora

PODER LEGISLATIVO
ANTONIO FARIA NETO

Presidente 

Portaria nº 053/2015
APOSENTA voluntariamente, a partir de 02 de março de 2015 a(o) Sr(a). Ademir Rio Martins, portador(a) 
do RG nº 8.385.425-3 SSP/SP e CPF/MF nº 001.918.378-06, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de 
Bauru, no cargo efetivo de Assistente em Gestão Administrativa e Serviços - Vigia, matrícula funcional nº 
22.992, padrão C-17, com proventos integrais, conforme procedimento administrativo nº 3059/2014, uma 
vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005, c/c art. 145-A 
incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº. 5397/2006.
Bauru, 02 de março de 2015.

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.com.br

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

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

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

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

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

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

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


