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PODER EXECUTIVO
Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Arnaldo Ribeiro 
Chefe de Gabinete

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7.438/14 - PROCESSO N° 71.032/13 - 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
SEGUROS GERAIS - OBJETO: As partes resolvem alterar o item 1.2 da Cláusula Primeira do contrato, 
para acrescer mais 12 (doze) meses ao prazo de vigência, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, passando a ter a seguinte redação: “1.2. O contrato terá vigência 
pelo prazo inicial de 24 (vinte quatro) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja 
interesse das partes.” Resolvem também, alterar o item 3.4 da Cláusula Terceira do contrato, a fim de alterar 
o prazo de validade do seguro, passando o referido item a ter a seguinte redação: “3.4. A validade do referido 
seguro será pelo prazo de 24 (vinte quatro) meses, a contar de sua assinatura.” Por via de consequência, 
alteram o item 4.1 da Cláusula Quarta, para o fim de acrescer ao valor do contrato a importância de R$ 
3.300,00 (três mil e trezentos reais), passando o valor total de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), 
para R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), razão pela qual o item 4.1 do contrato original passa a ter a 
seguinte redação: “4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela contratação do objeto descrito 
na Cláusula Primeira a importância total de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), que será suportada pela 
dotação orçamentária do Município, da Secretaria Municipal da Educação.” - ASSINATURA: 14/07/15.

RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 5.909/10 – PROCESSO N° 9.823/01 – LOCATÁRIO: 
MUNICÍPIO DE BAURU – LOCADOR: ALBERTO BUZALAF.- – OBJETO: Fica rescindido de 
comum acordo entre as partes contratantes, com fundamento no artigo 79, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1.993, o Contrato nº 5.909/10, referente à locação do imóvel situado na Rua Afonso Pena, 
nº 9-08/14, Jardim Bela Vista, nesta cidade de Bauru, que abrigava o Cartório da 300ª Zona Eleitoral de 
Bauru. - ASSINATURA: 10/08/15, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Luiz Célio Bucceroni

Secretário
DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL

DIVISÃO DE AVALIAÇÃO

H O M O L O G A Ç Ã O
HOMOLOGO, nos termos da legislação vigente e no relatório do Departamento de Avaliação 
Funcional, a aprovação durante o Estágio Probatório, confirmando assim sua estabilidade no Serviço 
Público os servidores:

NOME: AMAURI APARECIDO BENTO
MATRICULA: 31.210
CARGO: TÉCNICO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME: ANDRE LUIS CREPALDI FUZETO
MATRICULA: 31.190
CARGO: TÉCNICO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME: CLEBER FERREIRA
MATRICULA: 31.197
CARGO: TÉCNICO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
 CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME: DANIELA WHITAKER RANIERI
MATRICULA: 31.161
CARGO:  NUTRICIONISTA 
A CONTAR DE:  JUNHO/2015

NOME: DENISE APARECIDA ORTEGA SALES
MATRICULA: 31.164
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL
 CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME: DIRCEU GOMES DO PINHO
MATRICULA: 31.211
CARGO: TÉCNICO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
 CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  ERICA FABIANA MUNIZ DE SOUZA OLIVEIRA
MATRICULA:  27.932
CARGO: AGENTE SOCIAL
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  EZO BAPTISTA RODRIGUES
MATRICULA:  30.024
CARGO: TÉCNICO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  FABIANA SILVEIRA FERNANDES
MATRICULA:  31.193
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  FERNANDA CAMBAUVA BARONTINI
MATRICULA:  31.187
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL 
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  FRANCINE SALTAO RUFINO COSTA E SILVA
MATRICULA:  31.182
CARGO: MÉDICO
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  FRANCISCO CARLOS ROQUE FILHO
MATRICULA:  31.215
CARGO: SERVENTE DE ESCOLA
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  GORETTI FIDELIS KEMPNER
MATRICULA:  27.884
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  IVANIA FERRUCIO DE SOUZA
MATRICULA:  31.227
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  JOSÉ DE SOUZA DINIZ JUNIOR
MATRICULA:  31.201
CARGO: PROFESSAGENTE SOCIAL
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  JULIANA JORDÃO GIMENES CAMPESI
MATRICULA:  31.170
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL
A CONTAR DE: JUNHO/2015
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NOME:  JULIANA MERIELLE DOS SANTOS
MATRICULA:  31.194
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  JULIANO DE LIMA CARMO
MATRICULA:  31.183
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL 
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  LETICIA MAURICIO
MATRICULA:  31.200
CARGO: DIGITADOR
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  MARIANGELA DE MORAES GONÇALVES
MATRICULA:  31.192
CARGO: LACTARISTA
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  MESSIAS FERREIRA DE ALMEIDA
MATRICULA:  31.205
CARGO: TÉCNICO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  MICHELLE KARINA DELAMANO DA SILVA
MATRICULA:  31.168
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  PAULO CESAR VICENTE
MATRICULA:  31.209
CARGO: SERVENTE DE ESCOLA
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  PAULO CEZAR KERCHE DE MENEZES CUNHA
MATRICULA:  31.232
CARGO: TÉCNICO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  RITA DE CASSIA APARECIDA PEREIRA AGUIRRE
MATRICULA:  31.188
CARGO: SECRETÁRIO DE ESCOLA
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  ROSSANA FLORIANO MARTINS
MATRICULA:  31.186
CARGO: ENFERMEIRO
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  ROZINEIA DOS SANTOS
MATRICULA:  31.180
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  SHALIMAR MARQUES DE AGUIAR BREDA
MATRICULA:  31.189
CARGO: FISIOTERAPEUTA
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  SORAYA MILLEO BONFANTE
MATRICULA:  31.094
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  TANIA APARECIDA MORAES MARQUES
MATRICULA:  31.219
CARGO: AGENTE SOCIAL
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  VALESKA IARA PIRES RAMOS DE OLIVEIRA
MATRICULA:  31.179
CARGO: TÉCNICO DE FARMÁCIA
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  VANESSA BORGES TEIXEIRA
MATRICULA:  31.181
CARGO: AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  VERA LUCIA DE SOUZA RUZON
MATRICULA:  31.224
CARGO: SERVENTE DE ESCOLA
A CONTAR DE: JUNHO/2015

NOME:  VINICIUS GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES
MATRICULA:  28.596
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL
A CONTAR DE: JUNHO/2015

Bauru, 13 de agosto de 2015.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

TRANSFERÊNCIAS: A partir de 17/08/2015, portaria nº 1.683/2015, transfere, a pedido, a servidora DIVA 
APARECIDA DO CARMO, matrícula nº 33.111, RG nº 9.915.865-6, Agente em Gestão Administrativa e 
Serviços – Agente de Administração, da Secretaria Municipal de Planejamento para a Secretaria Municipal 
de Economia e Finanças, conforme protocolo/e-doc n º 49.362/2015.

A partir de 17/08/2015, portaria nº 1.684/2015, transfere, a pedido, o servidor HAROLDO OLIMPIO 
DOMINGOS, matrícula nº 30.911, RG nº 17.151.573-0, Agente em Gestão Administrativa e Serviços – 
Agente de Administração, da Secretaria Municipal de Economia e Finanças para a Secretaria Municipal de 
Planejamento, conforme protocolo/e-doc n º 49.269/2015.

A partir de 19/08/2015, portaria nº 1.685/2015, transfere, a pedido, o servidor DANIEL ALVES DA 
SILVA, matrícula nº 28.603, RG nº 716.661-7, Agente em Gestão Administrativa e Serviços – Agente de 
Administração, da Secretaria Municipal de Economia e Finanças para a Secretaria Municipal dos Negócios 
Jurídicos, conforme protocolo/e-doc n º 20.010/2015.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão comparecer no 
Departamento de Recursos Humanos, situado na Praça das Cerejeiras 1-59, Vila Noemi, 2º Andar, no dia e 
horário indicado, com os documentos (ORIGINAIS) relacionados no ANEXO I.
 
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 1678/2015: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BASICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 2574 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) JULIANA BUENO ZAIA portador do RG 42008583X, em virtude do (a) mesmo 
(a) haver se classificado em 15° lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 
ANO, edital nº 64/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 18/08/2015 ÀS 08h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1679/2015: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2574 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, 
a contar desta publicação, o(a) Sr(a) GISELLE ROBERTO DE SOUZA portador do RG 28580781X, 
em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 187° lugar, no concurso público para AGENTE 
EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, edital nº 04/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 18/08/2015 ÀS 09h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1680/2015: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 2574 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) VERA LUCIA DE SANTANNA portador do RG 205585437, em virtude do (a) 
mesmo (a) haver se classificado em 188° lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - 
AUXILIAR DE CRECHE, edital nº 04/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 18/08/2015 ÀS 10h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1681/2015: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 2574 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) CYNTHIA GARCIA RAPHAEL portador do RG 345307835, em virtude do (a) 
mesmo (a) haver se classificado em 189° lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - 
AUXILIAR DE CRECHE, edital nº 04/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 18/08/2015 ÀS 11h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1682/2015: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de 
AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA, no quadro 
de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2574 após o cumprimento das exigências legais, num 
prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) PAULO VICTOR GRILO CAMPOS 
portador do RG 325435315, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 01° lugar, no concurso 
público para AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA, 
edital nº 03/2014 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 18/08/2015 ÀS 13h00min

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 
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CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 07/2015

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 - INFANTIL, descrito no Capítulo II deste 
Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade do Concurso Público 
em questão, bem como  para a formação de Cadastro de Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á 
pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações 
posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores 
da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e alterações posteriores) e demais 
disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Marisa Eugênia Melillo Meira, Renata Aparecida Dezo Singulani, Cinthia Maria Ramazzini Remaeh, 
Judite Della Torre Jayme, André Luiz Petraglia, Claudio Moreira e sob a coordenação de Karina Osti e 
Mônica Cristina Pereira Santana, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 1339/2015, 
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 à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação 
dentro do prazo de validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em 
relação aos cargos remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 15 (quinze) de setembro 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

J o r n a d a 
Básica de 
Trabalho

V a l o r 
Inscrição

Especialista em 
Educação Adjunto 
– PROFESSOR 
SUBSTITUTO 
DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - 
INFANTIL

CR

Conclusão de Curso 
Superior na Área 
Específica R$ 1.215,47 R$ 310,00 20 horas / 

semanais R$ 30,00

Notas:
Escolaridade/Pré-Requisito¹: 1. Conclusão do Curso Normal Superior com Habilitação ou Especialização 
em Educação Infantil ou 
2. Conclusão em Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Educação Infantil ou
3. Conclusão em Licenciatura Plena em Pedagogia com Especialização em Educação Infantil.
Vencimentos²: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Educação Adjunto da Lei Municipal 
nº 5.999/10. 
Benefícios³: Vale Alimentação (R$ 310,00) – (Lei Municipal nº 5.323/05 e Lei Municipal nº 6.663/15) 
artigo 10.
Vale transporte (Lei Municipal nº 4.214/97 – 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:
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, encontrando-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 Curso Normal Superior com Habilitação ou Especialização em Educação Infantil ou 
Conclusão em Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Educação Infantil ou Conclusão em 
Licenciatura Plena em Pedagogia com Especialização em Educação Infantil, devendo estes serem emitidos 
por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente - MEC), 
e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIV, Item 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 
19 (dezenove) de agosto de 2015 às 20h do dia 04 (quatro) de setembro 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 deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL, e selecionar “Fazer 

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)

CONCURSO PÚBLICO
GABARITO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ASSSITENTE EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – ATENDENTE - EDITAL Nº 05/2015 (Prova Realizada em 
16/08/2015)
1- C, 2- C, 3- A, 4- C, 5- A, 6- C, 7- B, 8- B, 9- A, 10- D, 11- C, 12- A, 13- C, 14- C, 15- A, 16- C, 17- B, 
18- B, 19- D, 20- A, 21- A, 22- C, 23- D, 24- A, 25- C, 26- B, 27- C, 28- C, 29- A, 30- D, 31- C, 32- D, 
33- B, 34- D, 35- A, 36- C, 37- A, 38- B, 39- B, 40- B.

Bauru, 18 de agosto de 2015.
A Comissão

RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMO DEFICIENTE
A Comissão Examinadora do Concurso Público aberto para provimento do cargo efetivo de AGENTE EM 
MEIO AMBIENTE - GUARDA PARQUE (Edital nº 06/2015) informa a decisão proferida da solicitação 
de inscrição como deficiente aos candidatos:
inscrição nº 0012100010 - DEFERIDO
inscrição nº 0012100090 - INDEFERIDO
inscrição nº 0012100373 - INDEFERIDO
inscrição nº 0012100760 - INDEFERIDO

Bauru/SP, 18 de agosto de 2015.
Comissão Examinadora
Portaria nº 1093/2015
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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) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) 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) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min. do dia 04 de setembro de 2015, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
2.8) 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/PORTAL DO CANDIDATO 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) através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.
sp.gov.br 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 
12h e das 13h às 18h.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Organizadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DAS PROVAS: 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com 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, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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 19 (dezenove) de agosto de 2015 a 04 (quatro) de setembro 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 15 (quinze) de setembro 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 em sala reservada, além 
de informar na inscrição, 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),  das 08h às12h e das 13h às 16h, no 
período de 19 (dezenove) de agosto a 25 (vinte e cinco) de setembro 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  25 (vinte e cinco) de 
setembro 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. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 

submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As 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.
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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal 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 Federal 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 19 (dezenove) de agosto de 2015 a 04 (quatro) de 
setembro 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 13.
13.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito 
de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
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 15 (quinze) de setembro de 2015.
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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, nos dias 19 (dezenove), 20 (vinte), 21 
(vinte e um) e 24 (vinte e quatro) de agosto de 2015 das 08h30min. 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. O candidato deve obrigatoriamente imprimir o PRÉ-COMPROVANTE 
DE INSCRIÇÃO  através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.
sp.gov.br
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 27 (vinte e sete) de agosto 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 2.8.
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 RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
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 
- INFANTIL

P r o v a 
Objetiva

Psicologia do 
Desenvolvimento 10

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Conhecimentos Gerais 
da Educação 10

Língua Portuguesa 07
Matemática 07
Atualidades 06
Legislação 10

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 - INFANTIL 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 27 (vinte e sete) de setembro 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 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 classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) 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.
c) 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;
d) 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;
e) 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;
f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
g) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
h) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru.
i) 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 1339/2015. 
j) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:
Títulos Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo

Doutorado

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

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

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

2,0 pontos 2,0 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma de 
conclusão de curso de pós-graduação em nível 
de Especialização - lato sensu, com carga horária 
mínima de 360 horas-aula, na área correlata 
ao concurso, devidamente registrado no órgão 
competente (MEC).

1,0 ponto 2,0 pontos

Graduação

Declaração, Certificado ou Diploma de conclusão 
de curso de graduação, na área correlata ao 
concurso, (exceto o exigido no pré-requisito), 
devidamente registrado no órgão competente 
(MEC).

1,0 ponto 2,0 pontos

k) 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;
l) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
m) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.  
n) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva.
o) 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 Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 15 (quinze) de setembro 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. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala  em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma,  para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
11. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
12. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, 
receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme 
de carro, Ipad, Ipod, Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos escuros. 
13.  Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
14. 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, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
 14.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
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 14.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau, exceto óculos escuros, caneta esferográfica, 
documento de identificação). 
14.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
14.4) O saco plástico tratado no Item 14 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 - INFANTIL, terá caráter eliminatório e 
classificatório, atribuindo-se 1,8 (um ponto e oitenta décimos) a cada questão correta. Será considerado 
aprovado 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 - INFANTIL, 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.
1. 5. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela coordenação do Concurso.
2. 6. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no cartão resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
7. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
3. 7.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
4. 7.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
5. 7.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado, 
ao final do tempo de prova; 
6. 7.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
8. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
9. 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/portal do candidato do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
10. As alterações de nome, RG, CPF e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de concursos/portal do candidato do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia de inscrição. É de 
inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados pessoais solicitados 
no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Organizadora excluir do certame o candidato que não 
o fizer. 
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
12. 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.
13. 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 Conhecimentos Gerais da Educação da Prova 
Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Psicologia do Desenvolvimento da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
g) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
h) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a 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 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 a 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) na área de  CONCURSO/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 da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento/
Certidão de Casamento atualizada;
b) a apresentação da Cédula de Identidade RG expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) apresentação de Certidão de Casamento atualizada ou Escritura Pública de União Estável atualizada; 
j) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
k) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
l) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
m) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
n) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
n.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 (cinco) 
anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento e 
oitenta) dias.
n.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 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. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requer no ato da posse.
7. 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.
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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 1339/2015.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA – INFANTIL
Exercício de docência em regência de classes do Ensino Infantil em caráter de substituição. Planejar e 
ministrar aulas na Educação Infantil, em caráter de substituição, seguindo as orientações pedagógicas da 
Secretaria Municipal de Educação; Promover experiência de ensino/aprendizagem contribuindo para o 
aprimoramento da qualidade de ensino. 
Participar ativamente da elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos, projetos, propostas e 
políticas educacionais, no que for de sua competência, respeitando as legislações vigentes. Elaborar a 
cada início de ano o plano de trabalho segundo o projeto político pedagógico do estabelecimento de 
ensino. Cumprir o plano de trabalho segundo o projeto político pedagógico do estabelecimento de 
ensino. Seguir a proposta pedagógica como participe na elaboração e execução do mesmo, promovendo 
práticas de cuidados e educação, segundo a legislação vigente. Observar, acompanhar, avaliar e registrar 
o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos, tanto individualmente como em grupo, bem como 
informar aos pais através de relatórios sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, conforme 
estabelecido em calendário escolar.  Elaborar estratégias e materiais pedagógicos para o trabalho na 
Educação Infantil, de modo a abranger todas as crianças. Participar ativamente do processo de integração 
da escola, família e comunidade, através de ações como reuniões, horário para atendimento, entre outras. 
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação, ao desenvolvimento 
profissional e outras atividades relacionadas ao calendário escolar como Associação de Pais e 
Mestres, Conselho Escolar, comemorações cívicas e outras. Elaborar registros e relatórios solicitados 
pelas Unidades Escolares e/ou Secretaria Municipal de Educação. Participar, acompanhar e valorizar 
atividades de alimentação, leitura de histórias, troca de fraldas, desenho, música, banho, jogos coletivos, 
brincadeiras, entre outras tantas propostas realizadas cotidianamente com as crianças. Acompanhar e 
auxiliar as crianças durante os períodos de alimentação e de troca, quando necessário. Acolher, respeitar 
e implementar decisões coletivas. Informar a chefia imediata sobre todas as situações que envolvam 
alunos, pais, funcionários, acatando as orientações recebidas. Respeitar e acatar as orientações dos 
superiores. Apresentar-se devidamente trajado e asseado, conforme normatização da Secretaria Municipal 
de Educação. Zelar pelos bens patrimoniais, utilizando-os somente para fins educacionais. Ser assíduo 
e pontual em seus horários de trabalho, informando a chefia imediata sobre qualquer intempérie que 
venha a ocorrer. Manter-se informado e atualizado sobre as legislações, inclusive a que rege os direitos 
e deveres do servidor público municipal. Preparar e auxiliar na confecção de material pedagógico. 
Realizar atividades correlatas com a função e/ou solicitadas e estabelecidas pelas legislações vigentes. 
Eventualmente auxiliar em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 
1. A infância como instituição social e histórica.
2. O desenvolvimento infantil na perspectiva de L. S. Vigotski.
2.1. As relações entre aprendizagem e desenvolvimento.
2.2. As relações entre processos de apropriação e objetivação.
2.3. Níveis de desenvolvimento: nível efetivo ou atual e nível imediato ou zona de desenvolvimento      
próximo ou proximal.
2.4. Aprendizagem, desenvolvimento e afetividade.
3. Desenvolvimento da atividade na perspectiva de A. N. Leontiev.
4. A periodização do desenvolvimento de acordo com D. Elkonin.
5. A importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil.
6. Implicações da Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski para a prática pedagógica do professor de 
educação infantil.

CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO
1. Educação e desenvolvimento humano na perspectiva de L. S. Vigotski.
2. Problemas e desafios da educação brasileira contemporânea.
3. Pedagogia e saberes docentes na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica.
4. Políticas públicas em educação.
5. A importância do Projeto Político Pedagógico para melhoria da qualidade na Educação.
6. Educação Inclusiva.
7. Relações entre escolas, famílias e comunidade.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação textual. 
2. Acentuação. 
3. Coerência e Coesão.
4. Diferenças básicas entre língua falada e língua escrita. 
5. Encontros consonantais, vocálicos e dígrafos.
6. Divisão silábica.
7. Estrutura e formação das palavras.
8. Pontuação.
9. Concordância Verbal. 
10. Concordância Nominal. 
11. Regência Verbal.
12. Regência Nominal. 

13. Nova Ortografia.
14. Emprego de pronomes: pessoais; possessivos; relativos e demonstrativos. 
15. Verbos (regulares, irregulares, defectivos e abundantes: estrutura; tempo, modo, número, pessoa, voz).
16. Semântica (sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, denotação e conotação).
17. Problemas gerais da norma padrão: onde/ aonde; mas/ mais; mal/ mau; a e há na expressão de tempo; 
afim/ a fim; demais/ de mais; ao encontro de; de encontro a; a par/ ao par.
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. Regra de Três Simples e Composta.
7. Porcentagens.
8. Tratamento da Informação.
9. Análise Combinatória.
10. Probabilidade.
11. Sequências.
12. Progressão Aritmética. 
13. Progressão Geométrica.
14. Resoluções de Problemas.
15. Matemática financeira.
16. Sistemas de medidas.
17. Geometria plana: Áreas e perímetros.
18. Geometria espacial: áreas e volumes.
19. Matrizes e Determinantes.

ATUALIDADES
Notícias, fatos e versões ocorridos no Brasil e no mundo a partir de Janeiro 2015, divulgados nos meios 
de comunicação referente às áreas de: cidadania, ciência, cultura, arte, comunicação, esporte, economia, 
educação, empregabilidade, ética, legislação, meio ambiente, negócios, novas tecnologias, política, saúde, 
sustentabilidade e redes sociais.  

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 ao 18; do 53 ao 73 e do 83 ao 85. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/CCIVIL_03/leis/L8069.htm
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. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Resolução CNB/CEB nº 04/2010. Do artigo 
21 ao 25, do 27 ao 29, do 43 ao 45 e 54 e 55. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/
rceb004_10.pdf
6. 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
7. 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://
intranet.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec11580.pdf
8. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Resolução CNE/CEB nº 05, de 17 de 
dezembro de 2009. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb005_09.pdf
9. Diretrizes Operacionais para a Educação Infantil. Parecer CNE/CEB nº 04/00. Disponível em http://
portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2000/pceb004_00.pdf
10. Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Documento Introdutório. Volume I. MEC 
1998, da página 17 a 37. Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- 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: 
1.   paraplegia 
2.   paraparesia 
3.   monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
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11. ostomia 
12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 
14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho,    com a melhor correção 
óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
1. comunicação 
2. cuidado pessoal 
3. habilidades sociais 
4. utilização dos recursos da comunidade 
5. saúde e segurança 
6. habilidades acadêmicas 
7. lazer 
8. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________

Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________

Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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
25/07/2015 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
13/08/2015 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/08/2015 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/08/2015 Abertura Inscrições
04/09/2015 Encerramento Inscrições
15/09/2015 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
22/09/2015 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
26/09/2015 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
27/09/2015 Previsão da Realização Prova Objetiva
29/09/2015 Previsão de Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 25 de julho de 2015.
LUIZ CÉLIO BUCCERONI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 08/2015
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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO - 
CIÊNCIAS, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o    
prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como  para a formação de Cadastro de Reserva. 
O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei 
Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal 
de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e alterações 
posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: João 
Alfredo Carrara, Marisa Eugênia Melillo Meira, Beatriz Ortiz, Andrea Belli Floriano, e sob a coordenação 
de Mariana Félix Bueno Belone e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados 
através da Portaria nº 1345/2015, 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 à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação 
dentro do prazo de validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em 
relação aos cargos remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 15 (quinze) de setembro 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-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

J o r n a d a 
Básica de 
Trabalho

V a l o r 
Inscrição

Especialista em 
Educação Adjunto 
– PROFESSOR 
S U B S T I T U T O 
DE EDUCAÇÃO 
B Á S I C A 
FUNDAMEN-TAL 
– 6º AO 9º ANO - 
CIÊNCIAS

CR

Conclusão de 
Licenciatura Plena em 
Ciências Biológicas
ou
Conclusão de 
Licenciatura Plena em 
Ciências com habilitação 
em: Matemática ou 
Química ou Física ou 
Biologia

R$ 1.215,47 R$ 310,00 20 horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Educação Adjunto da Lei Municipal 
nº 5.999/10. 
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 310,00) – (Lei Municipal nº 5.323/05 e Lei Municipal nº 6.663/15) 
artigo 10.
Vale transporte (Lei Municipal nº 4.214/97 – 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:
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, encontrando-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 Licenciatura Plena em Ciências Biológicas ou de Licenciatura Plena em Ciências com habilitação em: 
Matemática ou Química ou Física ou Biologia, devendo estes ser emitido por estabelecimento de Ensino 
Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente - MEC), e os documentos necessários à 
investidura do cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
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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 
19 (dezenove) de agosto de 2015 às 20h do dia 04 (quatro) de setembro 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 deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º 
ANO – CIÊNCIAS, 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) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) 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) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min. do dia 04 de setembro de 2015, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
2.8) 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/PORTAL DO CANDIDATO 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) através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.
sp.gov.br 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 
12h e das 13h às 18h.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 

a Comissão Organizadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com 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, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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 à 
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 19 (dezenove) de agosto de 2015 a 04 (quatro) de setembro 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 15 (quinze) de setembro 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 em sala reservada, além 
de informar na inscrição, 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), das 08h às12h e das 13h às 16h, no 
período de 19 (dezenove) de agosto a 25 (vinte e cinco) de setembro 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 as 16h do dia  25 (vinte e cinco) de setembro 
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. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As 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.
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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal 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. 
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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 Federal 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 à 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 19 (dezenove) de agosto de 2015 a 04 (quatro) de 
setembro 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 13.
13.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito 
de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
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 15 (quinze) de setembro 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, nos dias 19 (dezenove), 20 (vinte), 21 
(vinte e um) e 24 (vinte e quatro) de agosto de 2015 das 08h30min. 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. O candidato deve obrigatoriamente imprimir o PRÉ-COMPROVANTE 
DE INSCRIÇÃO  através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.
sp.gov.br
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 27 (vinte e sete) de agosto 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 2.8.

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 RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
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 
S U B S T I T U T O 
DE EDUCAÇÃO 
B Á S I C A 
F U N D A M E N TA L 
– 6º AO 9º ANO - 
CIÊNCIAS

P r o v a 
Objetiva

C o n h e c i m e n t o s 
Específicos 20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

C o n h e c i m e n t o s 
Gerais da Educação 10

Língua Portuguesa 10

Legislação 10

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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO - 
CIÊNCIAS 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 27 (vinte e sete) de setembro 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 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 classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) 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.
c) 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;
d) 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;
e) 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;
f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
g) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
h) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru.
i) 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 1345/2015. 
j) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:
Títulos Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo

Doutorado

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

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

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

2,0 pontos 2,0 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma de conclusão de curso de 
pós-graduação em nível de Especialização - lato sensu, com 
carga horária mínima de 360 horas-aula, na área correlata ao 
concurso, devidamente registrado no órgão competente (MEC).

1,0 ponto 2,0 pontos

Graduação

Declaração, Certificado ou Diploma de conclusão de curso de 
graduação, na área correlata ao concurso, (exceto o exigido no 
pré-requisito), devidamente registrado no órgão competente 
(MEC).

1,0 ponto 2,0 pontos

k) 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;
l) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
m) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.  
n) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva.
o) 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 Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 15 (quinze) de setembro de 2015.
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário publicados oportunamente no Diário 
Oficial do Município de Bauru.
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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. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.  
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala  em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma,  para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
11. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
12. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, 
receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme 
de carro, Ipad, Ipod, Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos escuros. 
13.  Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
14. 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, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
  14.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  14.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau, exceto óculos escuros, caneta esferográfica, 
documento de identificação). 
  14.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  14.4) O saco plástico tratado no Item 14 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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
CIÊNCIAS, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta décimos) 
a cada questão correta. Será considerado aprovado 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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
CIÊNCIAS, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do 
candidato na Prova Objetiva e a pontuação obtida na Análise de Títulos.
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. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela coordenação do Concurso.
6. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no cartão resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
7. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
7.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
7.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
7.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado, 
ao final do tempo de prova; 
7.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
8. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
9. 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/portal do candidato do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
10. As alterações de nome, RG, CPF e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de concursos/portal do candidato do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia de inscrição. É de 
inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados pessoais solicitados 
no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Organizadora excluir do certame o candidato que não 
o fizer. 
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
12. 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.
13. 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 Conhecimentos Gerais da Educação da Prova 
Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
f) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
g) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a 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 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 a 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) na área de CONCURSOS/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 da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento/
Certidão de Casamento atualizada;
b) a apresentação da Cédula de Identidade RG expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
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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 no máximo há 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. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requer no ato da posse.
7. 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 1345/2015.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – CIÊNCIAS
Exercício de docência em regência de classes do Ensino Fundamental em caráter de substituição. Planejar e 
ministrar aulas no Ensino Fundamental, em caráter de substituição, seguindo as orientações pedagógicas da 
Secretaria Municipal da Educação e da Unidade Escolar. Promover experiências de ensino/aprendizagem 
contribuindo para o aprimoramento da qualidade de ensino. Participar ativamente da elaboração, 
acompanhamento e avaliação dos planos, projetos, propostas e políticas educacionais, no que for de sua 
competência, respeitando as legislações vigentes. Elaborar, a cada início de ano letivo, e cumprir o plano de 
trabalho segundo o Projeto Político-Pedagógico na Unidade Escolar. Seguir a proposta pedagógica como 
participe na elaboração e execução das mesmas, promovendo práticas de cuidados e educação segundo a 
legislação vigente. Observar, acompanhar, avaliar e registrar o desenvolvimento do processo pedagógico 
dos alunos, tanto individualmente como em grupo, bem como informar aos pais por meio de relatórios, 
conforme estabelecido em legislação vigente. Elaborar estratégias e materiais pedagógicos para o trabalho 
no Ensino Fundamental, de modo a abranger todos os alunos. Participar ativamente do processo de 
integração da escola, família e comunidade, por meio de ações como reuniões, horário para atendimento, 
festividades, entre outras. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação, 
ao desenvolvimento profissional e outras atividades relacionadas ao calendário escolar como Associação 
de Pais e Mestres, Conselho Escolar, Conselho de classe e ano, comemorações cívicas e outras. Elaborar 
registros e relatórios solicitados pela(s) Unidade(s) Escolar(es) e/ou Secretaria Municipal da Educação. 
Acolher, respeitar e implementar decisões coletivas. Informar a chefia imediata sobre todas as situações 
que envolvam alunos, pais, funcionários, acatando e respeitando as orientações recebidas. Preparar e 
auxiliar na confecção de material pedagógico. Realizar atividades correlatas com a função e/ou solicitadas 
e estabelecidas pelas legislações vigentes. Eventualmente auxiliar em outras atividades correlatas. Cumprir 
as determinações do Calendário Oficial da Secretaria Municipal de Educação.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. O planeta Terra: litosfera, hidrosfera e atmosfera.
2. Origem do Universo.
3. O sistema solar.
4. Tipos de Solo.
5. Geomorfologia.
6. Ar - características, composição e doenças veiculadas pelo ar.
7. Água - características físicas e químicas, composição e doenças veiculadas pela água.
8. Educação Ambiental e Sustentabilidade.

9. Características gerais dos seres vivos (dos 5 reinos).
10. Importância dos seres vivos.
11. Verminoses.
12. O corpo humano - características morfofisiológicas dos sistemas.
12. Educação sexual.
13. Desenvolvimento tecnológico e meio ambiente.
14. Nutrição e desnutrição humana.
15. Pirâmide alimentar.
16. Fenômenos físicos e químicos da matéria.
17. A Química e a Física no cotidiano.
18. Constituição da matéria - conceitos, massa, peso, volume e densidade.
19. A gravidade.
20. Estados físicos da matéria e suas mudanças.
21. Propriedades gerais da matéria.

CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO
1. Educação e desenvolvimento humano na perspectiva de L. S. Vigotski.
2. Problemas e desafios da educação brasileira contemporânea.
3. Pedagogia e saberes docentes na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica.
4. Políticas públicas em educação.
5. A importância do Projeto Político Pedagógico para melhoria da qualidade na Educação.
6. Educação Inclusiva.
7. Relações entre escolas, famílias e comunidade.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação de texto.
2. Gêneros textuais.
3. Morfologia: (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
4. Tempos e modos verbais.
5. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto e objeto 
indireto).
6. Concordância nominal e verbal.
7. Acentuação Gráfica.
8. Crase.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

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://www.planalto.
gov.br/CCIVIL_03/leis/L8069.htm
 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. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Resolução CNB/CEB nº 04/2010. Do artigo 
21 ao 25, do 27 ao 29, do 43 ao 45 e 54 e 55. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/
rceb004_10.pdf
6. 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
7. 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://
intranet.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec11580.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- 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: 
1.    paraplegia 
2.    paraparesia 
3.    monoplegia 
4.    monoparesia 
5.    tetraplegia
6.    tetraparesia 
7.    triplegia 
8.    triparesia 
9.    hemiplegia 
10.  hemiparesia 
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11.  ostomia 
12.  amputação ou ausência de membro 
13.  paralisia cerebral 
14.  nanismo 
15.  membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
1. comunicação 
2. cuidado pessoal 
3. habilidades sociais 
4. utilização dos recursos da comunidade 
5. saúde e segurança 
6. habilidades acadêmicas 
7. lazer 
8. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________

Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________

Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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
25/07/2015 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
13/08/2015 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/08/2015 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/08/2015 Abertura Inscrições
04/09/2015 Encerramento Inscrições
15/09/2015 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
22/09/2015 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
26/09/2015 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
27/09/2015 Previsão da Realização Prova Objetiva
29/09/2015 Previsão de Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 25 de julho de 2015.
LUIZ CÉLIO BUCCERONI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 09/2015
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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO - 
HISTÓRIA, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o 
prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como  para a formação de Cadastro de Reserva. 
O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei 
Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal 
de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e alterações 
posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Lourdes Madalena Gazarini Conde Feitosa, Afonso Mancuso de Mesquita, Audrey do Nascimento 
Sabbatini Martins, Devanir Chiquetti, e sob a coordenação de Mariana Félix Bueno Belone e Mônica 
Cristina Pereira Santana sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 1341/2015, 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 à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação 
dentro do prazo de validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em 
relação aos cargos remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 15 (quinze) de setembro 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-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Educação Adjunto 
– PROFESSOR 
SUBSTITUTO 
DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA 
FUNDAMEN-
TAL – 6º AO 
9º ANO - 
HISTÓRIA

CR
Conclusão de 
Licenciatura Plena 
em História 

R$ 1.215,47 R$ 310,00 20 horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Educação Adjunto da Lei Municipal 
nº 5.999/10. 
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 310,00) – (Lei Municipal nº 5.323/05 e Lei Municipal nº 6.663/15) 
artigo 10.
Vale transporte (Lei Municipal nº 4.214/97 – 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:
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, encontrando-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 Licenciatura Plena em História, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou 
Particular, devidamente registrado no órgão competente - MEC), e os documentos necessários à investidura 
do cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
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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 
19 (dezenove) de agosto de 2015 às 20h do dia 04 (quatro) de setembro 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 deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º 
ANO – HISTÓRIA, 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) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) 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) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min. do dia 04 de setembro de 2015, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência .
 2.8) 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/PORTAL DO CANDIDATO 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) através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.
sp.gov.br 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 
12h e das 13h às 18h.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.

4. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Organizadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com 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, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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 19 (dezenove) de agosto de 2015 a 04 (quatro) de setembro 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 15 (quinze) de setembro 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 em sala reservada, além 
de informar na inscrição, 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),  das 08h às 12h e das 13h às 16h, no 
período de 19 (dezenove) de agosto a 25 (vinte e cinco) de setembro 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  25 (vinte e cinco) de 
setembro 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. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As 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.
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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal 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, 
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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 Federal 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 19 (dezenove) de agosto de 2015 a 04 (quatro) de 
setembro 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 13.
13.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito 
de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
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 15 (quinze) de setembro 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, nos dias 19 (dezenove), 20 (vinte), 21 
(vinte e um) e 24 (vinte e quatro) de agosto de 2015 das 08h30min. 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. O candidato deve obrigatoriamente imprimir o PRÉ-COMPROVANTE 
DE INSCRIÇÃO  através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.
sp.gov.br
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 27 (vinte e sete) de agosto 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 2.8.
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 RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
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 
FUNDAMENTAL 
– 6º AO 9º ANO - 
HISTÓRIA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Conhecimentos 
Gerais da Educação 10

Língua Portuguesa 10

Legislação 10

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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
HISTÓRIA 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 27 (vinte e sete) de setembro 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 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 classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) 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.
c) 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;
d) 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;
e) 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;
f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
g) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
h) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru.
i) 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 1341/2015. 
j) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Declaração, Certificado ou Diploma de conclusão de curso de pós-
graduação em nível de Doutorado, na área correlata ao concurso, 
devidamente registrado no órgão competente (MEC). 4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Declaração, Certificado ou Diploma de conclusão de curso de pós-
graduação em nível de Mestrado, na área correlata ao concurso, 
devidamente registrado no órgão competente (MEC). 2,0 pontos 2,0 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma de conclusão de curso de pós-
graduação em nível de Especialização - lato sensu, com carga horária 
mínima de 360 horas-aula, na área correlata ao concurso, devidamente 
registrado no órgão competente (MEC). 1,0 ponto 2,0 pontos

Graduação

Declaração, Certificado ou Diploma de conclusão de curso de graduação, 
na área correlata ao concurso, (exceto o exigido no pré-requisito), 
devidamente registrado no órgão competente (MEC). 1,0 ponto 2,0 pontos

k) 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;
l) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
m) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.  
n) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva.
o) 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 Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 15 (quinze) de setembro de 2015.
2. Os Títulos deverão ser entregues na data, local e horário publicados oportunamente no Diário 
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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. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
9. O candidato somente poderá ausentar-se -da sala  em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início 
da mesma,  para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
11. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
12. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, 
receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme 
de carro, Ipad, Ipod, Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos escuros. 
13.  Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
14. 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, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
 14.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  14.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau, exceto óculos escuros, caneta esferográfica, 
documento de identificação). 
  14.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  14.4) O saco plástico tratado no Item 14 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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
HISTÓRIA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,8 (um ponto e oitenta décimos) 
a cada questão correta. Será considerado aprovado 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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
HISTÓRIA, 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. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela coordenação do Concurso.
6. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no cartão resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
7. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
7.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
7.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
7.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado, 
ao final do tempo de prova; 
7.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
8. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
9. 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/portal do candidato do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
10. As alterações de nome, RG, CPF e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de concursos/portal do candidato do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia de inscrição. É de 
inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados pessoais solicitados 
no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Organizadora excluir do certame o candidato que não 
o fizer. 
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
12. 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.

13. 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 Conhecimentos Gerais da Educação da Prova 
Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
f) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
g) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a 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 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 a 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) na área de  CONCURSO/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 da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento/
Certidão de Casamento atualizada;
b) a apresentação da Cédula de Identidade RG expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
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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 no máximo há 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. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requer no ato da posse.
7. 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 1341/2015.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – HISTÓRIA
Exercício de docência em regência de classes do Ensino Fundamental em caráter de substituição. Planejar e 
ministrar aulas no Ensino Fundamental, em caráter de substituição, seguindo as orientações pedagógicas da 
Secretaria Municipal da Educação e da Unidade Escolar. Promover experiências de ensino/aprendizagem 
contribuindo para o aprimoramento da qualidade de ensino. Participar ativamente da elaboração, 
acompanhamento e avaliação dos planos, projetos, propostas e políticas educacionais, no que for de sua 
competência, respeitando as legislações vigentes. Elaborar, a cada início de ano letivo, e cumprir o plano de 
trabalho segundo o Projeto Político-Pedagógico na Unidade Escolar. Seguir a proposta pedagógica como 
participe na elaboração e execução das mesmas, promovendo práticas de cuidados e educação segundo a 
legislação vigente. Observar, acompanhar, avaliar e registrar o desenvolvimento do processo pedagógico 
dos alunos, tanto individualmente como em grupo, bem como informar aos pais por meio de relatórios, 
conforme estabelecido em legislação vigente. Elaborar estratégias e materiais pedagógicos para o trabalho 
no Ensino Fundamental, de modo a abranger todos os alunos. Participar ativamente do processo de 
integração da escola, família e comunidade, por meio de ações como reuniões, horário para atendimento, 
festividades, entre outras. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação, 
ao desenvolvimento profissional e outras atividades relacionadas ao calendário escolar como Associação 
de Pais e Mestres, Conselho Escolar, Conselho de classe e ano, comemorações cívicas e outras. Elaborar 
registros e relatórios solicitados pela(s) Unidade(s) Escolar(es) e/ou Secretaria Municipal da Educação. 
Acolher, respeitar e implementar decisões coletivas. Informar a chefia imediata sobre todas as situações 
que envolvam alunos, pais, funcionários, acatando e respeitando as orientações recebidas. Preparar e 
auxiliar na confecção de material pedagógico. Realizar atividades correlatas com a função e/ou solicitadas 
e estabelecidas pelas legislações vigentes. Eventualmente auxiliar em outras atividades correlatas. Cumprir 
as determinações do Calendário Oficial da Secretaria Municipal de Educação.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
História Geral:
1. O estudo da História e a análise das fontes históricas.
2. O Homem na Pré-História. 
3. As sociedades do Crescente Fértil, Mesopotâmia e Egito.
4. As civilizações clássicas: Grécia e Roma. 
5. História da cultura e do trabalho no Feudalismo. 
6. A Europa no Período Moderno: Renascimento, Reforma e Contra-Reforma; Absolutismo. 

7. As civilizações pré-colombianas: astecas, maias e incas.
8. As Grandes Navegações e a ocupação do continente americano pelos europeus: relações econômicas, 
formas de exploração da terra e do trabalho. 
9. O Iluminismo, as Revoluções Burguesas, Revoluções Industrial Francesa. 
10. Os processos de independência na América.
11. O Imperialismo e o domínio neocolonial sobre a América e a partilha da África e da Ásia. 
12. O Homem no século XX: A Primeira e a Segunda Guerra Mundial; As Revoluções Socialistas, o Nazi-
Fascismo, a Guerra-Fria, a descolonização da  Ásia  e da África, os regimes militares na América Latina, a 
globalização e o  neoliberalismo. 

História do Brasil: 
13. A Pré-História do Brasil. 
14. A Sociedade Colonial: administração, economia e cultura. 
15. As formas e os conflitos de trabalho. 
16. O papel das Ordens religiosas.
17. A trajetória para a Independência: rebeliões coloniais e o período joanino (1808-1821). 
18. O Brasil Imperial: as novas configurações políticas e sociais, as revoltas regenciais, as políticas de 
imigração e a guerra do Paraguai.
19. Brasil Republicano: a Política dos Governadores, o Coronelismo, as revoltas de Canudos, Contestado 
e da Vacina.
20. O mundo do trabalho e as propostas Anarquista e Socialista. 
21. O Movimento de 1930 e a Era Vargas. 
22. A relação do Brasil com as duas grandes Guerras Mundiais. 
23. As políticas de desenvolvimento industrial (1930 a 1964). 
24. Os Governos Militares: políticas econômicas e sociais. 
25. O processo de Redemocratização e as lutas para a construção da cidadania social.

CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO
1. Educação e desenvolvimento humano na perspectiva de L.S. Vigotski.
2. Problemas e desafios da educação brasileira contemporânea.
3. Pedagogia e saberes docentes na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica.
4. Políticas públicas em educação.
5. A importância do Projeto Político Pedagógico para melhoria da qualidade na Educação.
6. Educação Inclusiva.
7. Relações entre escolas, famílias e comunidade.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Leitura, compreensão e interpretação de textos diversos.
2. Crase.
3. Problemas Gerais da Língua Culta: por que/porque/por quê/porquê; onde/aonde;  cessão/sessão/seção/
secção; Há/a; a fim de/ afim de.
4. Sintaxe de Regência.
5. Sintaxe de Concordância.
6. Sintaxe: termos essenciais da oração (sujeito e predicado); termos integrantes da oração (objeto direto, 
objeto indireto, objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, agente da passiva, o complemento 
nominal); termos acessórios da oração (aposto, vocativo, adjunto adnominal, adjunto adverbial).
7. Morfologia: Flexão dos substantivos - gênero e número, plural dos substantivos compostos; flexão dos 
adjetivos – gênero, número e grau; emprego dos artigos; Pronome – classificação e emprego dos pronomes 
de tratamento, dos pronomes oblíquos, dos pronomes demonstrativos, dos pronomes relativos.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

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://www.planalto.
gov.br/CCIVIL_03/leis/L8069.htm
 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. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Resolução CNB/CEB nº 04/2010. Do artigo 
21 ao 25, do 27 ao 29, do 43 ao 45 e 54 e 55. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/
rceb004_10.pdf
6. 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
7. 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://
intranet.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec11580.pdf
 

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Código CID-10:______________. 
- 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: 
1.    paraplegia 
2.    paraparesia 
3.    monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
11. ostomia 
12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 
14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
1. comunicação 
2. cuidado pessoal 
3. habilidades sociais 
4. utilização dos recursos da comunidade 
5. saúde e segurança 
6. habilidades acadêmicas 
7. lazer 
8. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________

Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________

Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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
25/07/2015 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
13/08/2015 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/08/2015 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/08/2015 Abertura Inscrições
04/09/2015 Encerramento Inscrições
15/09/2015 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
22/09/2015 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
26/09/2015 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
27/09/2015 Previsão da Realização Prova Objetiva
29/09/2015 Previsão de Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 25 de julho de 2015.
 LUIZ CÉLIO BUCCERONI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 10/2015
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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO 
-GEOGRAFIA, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o    
prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como  para a formação de Cadastro de Reserva. 
O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei 
Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal 
de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e alterações 
posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Roseli Pereira de Araújo, Aparecida Inará Damacena, Beatriz Ortiz, Patrícia Soares Baltazar Bodoni e sob a 
coordenação de Karina Osti e Walquiria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados através 
da Portaria nº 1342/2015, 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 à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação 
dentro do prazo de validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em 
relação aos cargos remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 06 (seis) de outubro 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-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Educação Adjunto 
– PROFESSOR 
SUBSTITUTO 
DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA 
FUNDAMEN-
TAL – 6º AO 
9º ANO - 
GEOGRAFIA

CR

Conclusão de 
Licenciatura Plena 
em Geografia R$ 1.215,47 R$ 310,00 20 horas / 

semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Educação Adjunto da Lei Municipal 
nº 5.999/10. 
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 310,00) – (Lei Municipal nº 5.323/05 e Lei Municipal nº 6.663/15) 
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artigo 10.
Vale transporte (Lei Municipal nº 4.214/97 – 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:
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, encontrando-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 Licenciatura Plena em Geografia devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou 
Particular, devidamente registrado no órgão competente - MEC), e os documentos necessários à investidura 
do cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas ser apuradas 
por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios. 
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 
19 (dezenove) de agosto de 2015 às 20h do dia 04 (quatro) de setembro 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 deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º 
ANO – GEOGRAFIA, 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) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) 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) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min. do dia 04 de setembro de 2015, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 

motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
 2.8) 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/PORTAL DO CANDIDATO 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) através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.
sp.gov.br 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 
12h e das 13h às 18h.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Organizadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com 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, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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 à 
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 19 (dezenove) de agosto de 2015 a 04 (quatro) de setembro 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 15 (quinze) de setembro 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 em sala reservada, além 
de informar na inscrição, 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),  das 8h às12h e das 13h às 16h, no 
período de 19 (dezenove) de agosto a 16 (dezesseis) de outubro 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 as 16h do dia  16 (dezesseis) de outubro 
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. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As 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.
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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal 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 Federal 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 19 (dezenove) de agosto de 2015 a 04 (quatro) de 
setembro 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 13.
13.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito 
de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.
14.As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
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 15 (quinze) de setembro 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, nos dias 19 (dezenove), 20 (vinte), 21 
(vinte e um) e 24 (vinte e quatro) de agosto de 2015 das 08h30min. 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. O candidato deve obrigatoriamente imprimir o PRÉ-COMPROVANTE 

DE INSCRIÇÃO  através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.
sp.gov.br
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 27 (vinte e sete) de agosto 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 2.8.
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 RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
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 
FUNDAMEN-TAL 
– 6º AO 9º ANO - 
GEOGRAFIA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Conhecimentos Gerais 
da Educação 10

Língua Portuguesa 10

Legislação 10

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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
GEOGRAFIA 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 18 (dezoito) de outubro 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 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 classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) 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.
c) 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;
d) 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;
e) 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;
f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
g) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
h) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru.
i) 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 1342/2015. 
j) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

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

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

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

2,0 pontos 2,0 pontos
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Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma de conclusão de curso de pós-
graduação em nível de Especialização - lato sensu, com carga horária 
mínima de 360 horas-aula, na área correlata ao concurso, devidamente 
registrado no órgão competente (MEC).

1,0 ponto 2,0 pontos

Graduação

Declaração, Certificado ou Diploma de conclusão de curso de graduação, 
na área correlata ao concurso, (exceto o exigido no pré-requisito), 
devidamente registrado no órgão competente (MEC).

1,0 ponto 2,0 pontos

k) as Declarações, Ce
rk) 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;
l) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.2;
m) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.  
n) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva.
o) 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 Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 06 (seis) de outubro 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. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala  em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma,  para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
11. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
12. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, 
receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme 
de carro, Ipad, Ipod, Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos escuros. 
13.  Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
14. 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, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
  14.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  14.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau, exceto óculos escuros, caneta esferográfica, 
documento de identificação). 
  14.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  14.4) O saco plástico tratado no Item 14 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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
GEOGRAFIA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta 
décimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado 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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
GEOGRAFIA, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do 
candidato na Prova Objetiva e a pontuação obtida na Análise de Títulos.
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. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela coordenação do Concurso.
6. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no cartão resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
7. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
7.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 

7.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
7.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado, 
ao final do tempo de prova; 
7.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
8. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
9. 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/portal do candidato do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
10. As alterações de nome, RG, CPF e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de concursos/portal do candidato do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia de inscrição. É de 
inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados pessoais solicitados 
no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Organizadora excluir do certame o candidato que não 
o fizer. 
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
12. 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.
13. 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 Conhecimentos Gerais da Educação da Prova 
Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
f) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
g) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a 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 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 a 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) na área de CONCURSOS/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.
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CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, 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 da lista de candidatos aprovados, 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 no máximo há 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. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requer no ato da posse.
7. 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 1342/2015.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – GEOGRAFIA
Exercício de docência em regência de classes do Ensino Fundamental em caráter de substituição. Planejar e 
ministrar aulas no Ensino Fundamental, em caráter de substituição, seguindo as orientações pedagógicas da 
Secretaria Municipal da Educação e da Unidade Escolar. Promover experiências de ensino/aprendizagem 
contribuindo para o aprimoramento da qualidade de ensino. Participar ativamente da elaboração, 
acompanhamento e avaliação dos planos, projetos, propostas e políticas educacionais, no que for de sua 
competência, respeitando as legislações vigentes. Elaborar, a cada início de ano letivo, e cumprir o plano de 
trabalho segundo o Projeto Político-Pedagógico na Unidade Escolar. Seguir a proposta pedagógica como 
participe na elaboração e execução das mesmas, promovendo práticas de cuidados e educação segundo a 
legislação vigente. Observar, acompanhar, avaliar e registrar o desenvolvimento do processo pedagógico 
dos alunos, tanto individualmente como em grupo, bem como informar aos pais por meio de relatórios, 
conforme estabelecido em legislação vigente. Elaborar estratégias e materiais pedagógicos para o trabalho 
no Ensino Fundamental, de modo a abranger todos os alunos. Participar ativamente do processo de 
integração da escola, família e comunidade, por meio de ações como reuniões, horário para atendimento, 
festividades, entre outras. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação, 
ao desenvolvimento profissional e outras atividades relacionadas ao calendário escolar como Associação 

de Pais e Mestres, Conselho Escolar, Conselho de classe e ano, comemorações cívicas e outras. Elaborar 
registros e relatórios solicitados pela(s) Unidade(s) Escolar(es) e/ou Secretaria Municipal da Educação. 
Acolher, respeitar e implementar decisões coletivas. Informar a chefia imediata sobre todas as situações 
que envolvam alunos, pais, funcionários, acatando e respeitando as orientações recebidas. Preparar e 
auxiliar na confecção de material pedagógico. Realizar atividades correlatas com a função e/ou solicitadas 
e estabelecidas pelas legislações vigentes. Eventualmente auxiliar em outras atividades correlatas. Cumprir 
as determinações do Calendário Oficial da Secretaria Municipal de Educação.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
I – O Espaço geográfico: suas representações e aplicação em diferentes análises da realidade:
1. Fundamentos da Alfabetização Cartográfica: 
1.1. Principais elementos de leitura de mapa,
1.2. Conceito de escala e sua aplicação em diferentes análises de mapas,
1.3. Sistema de orientação cartográfica e seus referenciais em mapas;
2. A importância da cartografia para humanidade;
3. A cartografia como instrumento de representação do espaço geográfico;
4. A Linguagem dos mapas e as diferentes visões de mundo.
II – O Espaço geográfico e suas manifestações:
1. Domínio natural – relevo, clima, hidrologia, solos e vegetação na construção das paisagens:
1.1. Estrutura Geológica e a formação dos continentes,
1.2. O Relevo e seus agentes modeladores,
1.3. A formação do solo e as grandes paisagens naturais,
1.4. Principais fenômenos climáticos e seus impactos nas sociedades humanas.
2. Domínio humano – Apropriação sociocultural da natureza e os modos de produção:
2.1. Divisão do trabalho,
2.2. Geografia das populações: crescimento, distribuição e concentração da população mundial pelo 
planeta, demografia, urbanização. 
IV – Espaço geográfico brasileiro: 
1. Formação e organização do espaço geográfico brasileiro.
2. Estrutura e dinâmica da natureza, da população e da produção.
3. A cultura e o consumo: uma nova interação entre o campo e a cidade.
V – Brasil na América:
1. Estrutura e dinâmica da natureza.
2. Formação e a regionalização do Continente Americano.
3. Brasil na América Latina.
VI – A produção do espaço geográfico global:
1. Capitalismo e a formação do espaço mundial. 
2. Neoliberalismo e Mundialização do espaço global.
3. Regionalização do espaço mundial.
4. Reflexos da Globalização.
VII – Desafios climático para o século XXI
1. Questões Ambientais.
2. Diferentes visões de desenvolvimento sustentável:
2.1. Visão geossistêmica,
2.2. Visão socioambientalista,
2.3. Visão crítica à sociedade urbano industrial.
3. Adaptação ao inevitável: ação nacional e cooperação internacional.

CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO
1. Educação e desenvolvimento humano na perspectiva de L. S. Vigotski.
2. Problemas e desafios da educação brasileira contemporânea.
3. Pedagogia e saberes docentes na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica.
4. Políticas públicas em educação.
5. A importância do Projeto Político Pedagógico para melhoria da qualidade na Educação.
6. Educação Inclusiva.
7. Relações entre escolas, famílias e comunidade.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Classes gramaticais: 
   1.1 Substantivo, 
   1.2 Artigo, 
   1.3 Adjetivo,
   1.4 Numeral,
   1.5 Pronome,
   1.6 Verbo,
   1.7 Advérbio,
   1.8 Preposição,
   1.9 Conjunção, 
   1.10 Interjeição.           
2. Coerência.
3. Coesão.
4. Concordância Verbal.
5. Concordância Nominal.
6. Crase.                                                                                                                       
7. Interpretação dos gêneros textuais:
7.1. Literário, 
7.2. Não Literário.
8. Novo Acordo Ortográfico:
8.1. Acentuação,



23DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 18 DE AGOSTO DE 2.015

8.2.Trema,
8.3. Uso do hífen.
9. Pontuação. 
10. Regência Nominal.
11. Regência Verbal.
12. Semântica. 
12.1 Antônimo,
   12.2 Sinônimo,
   12.3 Homônimo,
   12.4 Parônimo, 
   12.5 Ambiguidade,
   12.6 Polissemia,
   12.7 Linguagem Denotativa,
   12.8 Linguagem Conotativa, 
   12.9 Linguagem Verbal,
   12.10 Linguagem Não Verbal.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

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://www.planalto.
gov.br/CCIVIL_03/leis/L8069.htm
 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. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Resolução CNB/CEB nº 04/2010. Do artigo 
21 ao 25, do 27 ao 29, do 43 ao 45 e 54 e 55. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/
rceb004_10.pdf
6. 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
7. 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://
intranet.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec11580.pdf

 
ANEXO III

RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- 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: 
1. paraplegia 
2. paraparesia 
3. monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
11. ostomia 
12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 
14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
1. comunicação 

2. cuidado pessoal 
3. habilidades sociais 
4. utilização dos recursos da comunidade 
5. saúde e segurança 
6. habilidades acadêmicas 
7. lazer 
8. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________

Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________

Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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
25/07/2015 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
13/08/2015 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/08/2015 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/08/2015 Abertura Inscrições
04/09/2015 Encerramento Inscrições
06/10/2015 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
10/10/2015 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
15/10/2015 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
18/10/2015 Previsão da Realização Prova Objetiva
20/10/2015 Previsão de Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 25 de julho de 2015.
 LUIZ CÉLIO BUCCERONI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 11/2015
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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO - 
MATEMÁTICA, 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 
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Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal 
de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e alterações 
posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Jessica Pillon Torralba Fernandes, Andrea Belli Floriano, Patrícia Soares Baltazar Bodoni, Audrey do 
Nascimento Sabbatini Martins, e sob a coordenação de Karina Osti e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, 
sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 1343/2015, 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 integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação 
dentro do prazo de validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em 
relação aos cargos remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 06 (seis) de outubro 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-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Educação Adjunto 
– PROFESSOR 
SUBSTITUTO 
DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA 
FUNDAMEN-TAL 
– 6º AO 9º ANO - 
MATEMÁTICA

CR

Conclusão de 
Licenciatura 
Plena em 
Matemática

R$ 1.215,47 R$ 310,00 20 horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Educação Adjunto da Lei Municipal 
nº 5.999/10. 
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 310,00) – (Lei Municipal nº 5.323/05 e Lei Municipal nº 6.663/15) 
artigo 10.
Vale transporte (Lei Municipal nº 4.214/97 – 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:
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, encontrando-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 Licenciatura Plena em Matemática, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou 
Particular, devidamente registrado no órgão competente - MEC), e os documentos necessários à investidura 
do cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 

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

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o Concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 
19 (dezenove) de agosto de 2015 às 20h do dia 04 (quatro) de setembro 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 deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º 
ANO – MATEMÁTICA, 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) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) 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) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min. do dia 04 de setembro de 2015, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
 2.8) 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/PORTAL DO CANDIDATO 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) através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.
sp.gov.br 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 
12h e das 13h às 18h.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Organizadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com 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, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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. 
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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 19 (dezenove) de agosto de 2015 a 04 (quatro) de setembro 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 15 (quinze) de setembro 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 em sala reservada, além 
de informar na inscrição, 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),  das 8h às12h e das 13h às 16h, no 
período de 19 (dezenove) de agosto a 16 (dezesseis) de outubro 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 as 16h do dia  16 (dezesseis) de outubro 
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. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As 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.
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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal 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 Federal 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 19 (dezenove) de agosto a 04 (quatro) de setembro 
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 13.
13.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito 
de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.
14.As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
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 15 (quinze) de setembro 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, nos dias 19 (dezenove), 20 (vinte), 21 
(vinte e um) e 24 (vinte e quatro) de agosto de 2015 das 08h30min. 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. O candidato deve obrigatoriamente imprimir o PRÉ-COMPROVANTE 
DE INSCRIÇÃO  através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.
sp.gov.br
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 27 (vinte e sete) de agosto 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 2.8.
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 RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:



26 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 18 DE AGOSTO DE 2.015

Cargo Prova Nº Questões Peso Caráter Duração da 
Prova

Especialista em 
Educação Adjunto 
– PROFESSOR 
SUBSTITUTO 
DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA 
FUNDAMEN-TAL 
– 6º AO 9º ANO - 
MATEMÁTICA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90

Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Conhecimentos 
Gerais da Educação 10

Língua Portuguesa 10

Legislação 10

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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
MATEMÁTICA 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 18  (dezoito) de outubro 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 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 classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) 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.
c) 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;
d) 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;
e) 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;
f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
g) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
h) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru.
i) 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 1343/2015. 
j) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

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

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

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

2,0 pontos 2,0 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma, de conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Especialização - lato sensu, com carga horária mínima de 360 
horas-aula, na área correlata ao concurso, devidamente registrado no órgão 
competente (MEC).

1,0 ponto 2,0 pontos

Graduação

Declaração, Certificado ou Diploma, de conclusão de curso de Graduação, na 
área correlata ao concurso, (exceto o exigido no pré-requisito), devidamente 
registrado no órgão competente (MEC).

1,0 ponto 2,0 pontos

k) as cursos con
k) 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;
l) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.2;
m) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.  
n) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva.
o) 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 Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 06 (seis) de outubro 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. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala  em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma,  para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. O horário de início da prova está previsto a partir das 9 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
11. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
12. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, 
receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme 
de carro, Ipad, Ipod, Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos escuros. 
13.  Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
14. 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, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
  14.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  14.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau, exceto óculos escuros, caneta esferográfica, 
documento de identificação). 
  14.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  14.4) O saco plástico tratado no Item 14 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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
MATEMÁTICA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta 
décimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado 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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
MATEMÁTICA, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do 
candidato na Prova Objetiva e a pontuação obtida na Análise de Títulos.
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. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela coordenação do Concurso.
6. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no cartão resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
7. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
7.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
7.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
7.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado, 
ao final do tempo de prova; 
7.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
8. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
9. 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/portal do candidato do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
10. As alterações de nome, RG, CPF e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de concursos/portal do candidato do site: www.bauru.sp.gov.br, até o último dia de inscrição. É de 
inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados pessoais solicitados 
no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Organizadora excluir do certame o candidato que não 
o fizer. 
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
12. 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.
13. 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 Conhecimentos Gerais da Educação da Prova 
Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
f) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
g) tiver maior idade entre os candidatos.
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CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a 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 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 a 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) na área de CONCURSOS/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 da lista de candidatos aprovados, 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 no máximo há 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. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requer no ato da posse.
7. 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 1343/2015.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – MATEMÁTICA
Exercício de docência em regência de classes do Ensino Fundamental em caráter de substituição. Planejar e 
ministrar aulas no Ensino Fundamental, em caráter de substituição, seguindo as orientações pedagógicas da 
Secretaria Municipal da Educação e da Unidade Escolar. Promover experiências de ensino/aprendizagem 
contribuindo para o aprimoramento da qualidade de ensino. Participar ativamente da elaboração, 
acompanhamento e avaliação dos planos, projetos, propostas e políticas educacionais, no que for de sua 
competência, respeitando as legislações vigentes. Elaborar, a cada início de ano letivo, e cumprir o plano de 
trabalho segundo o Projeto Político-Pedagógico na Unidade Escolar. Seguir a proposta pedagógica como 
participe na elaboração e execução das mesmas, promovendo práticas de cuidados e educação segundo a 
legislação vigente. Observar, acompanhar, avaliar e registrar o desenvolvimento do processo pedagógico 
dos alunos, tanto individualmente como em grupo, bem como informar aos pais por meio de relatórios, 
conforme estabelecido em legislação vigente. Elaborar estratégias e materiais pedagógicos para o trabalho 
no Ensino Fundamental, de modo a abranger todos os alunos. Participar ativamente do processo de 
integração da escola, família e comunidade, por meio de ações como reuniões, horário para atendimento, 
festividades, entre outras. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação, 
ao desenvolvimento profissional e outras atividades relacionadas ao calendário escolar como Associação 
de Pais e Mestres, Conselho Escolar, Conselho de classe e ano, comemorações cívicas e outras. Elaborar 
registros e relatórios solicitados pela(s) Unidade(s) Escolar(es) e/ou Secretaria Municipal da Educação. 
Acolher, respeitar e implementar decisões coletivas. Informar a chefia imediata sobre todas as situações 
que envolvam alunos, pais, funcionários, acatando e respeitando as orientações recebidas. Preparar e 
auxiliar na confecção de material pedagógico. Realizar atividades correlatas com a função e/ou solicitadas 
e estabelecidas pelas legislações vigentes. Eventualmente auxiliar em outras atividades correlatas. Cumprir 
as determinações do Calendário Oficial da Secretaria Municipal de Educação.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Noções de lógica.
2. Conjuntos numéricos e intervalos.
3. Operações básicas: propriedades, contagem e princípio multiplicativo.
4. Funções: afim, quadrática, modular, exponencial, logarítmica e polinomial.
5. Função composta.
6. Equações e Inequações de 1º e 2º grau.
7. Progressão aritmética e geométrica.
8. Números complexos.
9. Matrizes.
10. Sistemas Lineares.
11. Determinante.
12. Binômio de Newton.
13. Geometria: Plana, Espacial, Métrica e Analítica.
14. Fundamentos de Matemática Financeira.
15. Trigonometria.
16. Noções básicas de Estatística.
17. Análise Combinatória e Probabilidade.
18. Análise e Interpretação de informações expressas em gráficos.
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19. PCN: ensino da matemática no atual panorama sócio cultural e econômico.
20. Ética e Cidadania.

CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO
1. Educação e desenvolvimento humano na perspectiva de L. S. Vigotski.
2. Problemas e desafios da educação brasileira contemporânea.
3. Pedagogia e saberes docentes na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica.
4. Políticas públicas em educação.
5. A importância do Projeto Político Pedagógico para melhoria da qualidade na Educação.
6. Educação Inclusiva.
7. Relações entre escolas, famílias e comunidade.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Leitura, compreensão e interpretação de textos diversos.
2. Crase.
3. Problemas Gerais da Língua Culta: por que/porque/por quê/porquê; onde/aonde;  cessão/sessão/seção/
secção; Há/a; a fim de/ afim de.
4. Sintaxe de Regência.
5. Sintaxe de Concordância.
6. Sintaxe: termos essenciais da oração (sujeito e predicado); termos integrantes da oração (objeto direto, 
objeto indireto, objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, agente da passiva, e complemento 
nominal); termos acessórios da oração (aposto, vocativo, adjunto adnominal, adjunto adverbial).
7. Morfologia: Flexão dos substantivos - gênero e número, plural dos substantivos compostos; flexão dos 
adjetivos – gênero, número e grau; emprego dos artigos.
8. Pronome – classificação e emprego dos pronomes de tratamento, dos pronomes oblíquos, dos pronomes 
demonstrativos, dos pronomes relativos.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

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://www.planalto.
gov.br/CCIVIL_03/leis/L8069.htm
 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. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Resolução CNB/CEB nº 04/2010. Do artigo 
21 ao 25, do 27 ao 29, do 43 ao 45 e 54 e 55. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/
rceb004_10.pdf
6. 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
7. 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://
intranet.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec11580.pdf
 

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- 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: 
1. paraplegia 
2. paraparesia 
3. monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
11. ostomia 
12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 
14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
1. comunicação 
2. cuidado pessoal 
3. habilidades sociais 
4. utilização dos recursos da comunidade 
5. saúde e segurança 
6. habilidades acadêmicas 
7. lazer 
8. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________

Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________

Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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
25/07/2015 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
13/08/2015 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/08/2015 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/08/2015 Abertura Inscrições
04/09/2015 Encerramento Inscrições
15/09/2015 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
22/09/2015 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
26/09/2015 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
18/10/2015 Previsão da Realização Prova Objetiva
20/10/2015 Previsão de Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 25 de julho de 2015.

 LUIZ CÉLIO BUCCERONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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EDITAL Nº 12/2015
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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA, 
descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade 
do Concurso Público em questão, bem como  para a formação de Cadastro de Reserva. O referido Cargo 
Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 
e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de 
Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos 
Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e alterações posteriores) e 
demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Olga 
de Castro Mendes, Juliana Martins Pereira, Cláudio Moreira, Cinthia Maria Ramazzini Remaeh, Adriane 
Pereira Borges Scudeler, e sob a coordenação de Sandra Marquezi Pirola Bezerra e Walquíria Colla de 
Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 1344/2015, 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 à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação 
dentro do prazo de validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em 
relação aos cargos remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 06 (seis) de outubro 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-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Educação Adjunto 
– PROFESSOR 
SUBSTITUTO 
DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA 
FUNDAMEN-
TAL – 6º AO 
9º ANO – 
EDUCAÇÃO 
FISICA

CR

Conclusão de 
Licenciatura em 
Educação Física 
e Registro no 
Conselho Regional 
de Educação Física 
(CREF)

R$ 1.215,47 R$ 310,00 20 horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Educação Adjunto da Lei Municipal 
nº 5.999/10. 
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 310,00) – (Lei Municipal nº 5.323/05 e Lei Municipal nº 6.663/15) 
artigo 10.
Vale transporte (Lei Municipal nº 4.214/97 – 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:
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, encontrando-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 Licenciatura em Educação Física, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou 
Particular, devidamente registrado no órgão competente - MEC bem como Registro no Conselho Regional 

de Educação Física – CREF, 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 
19 (dezenove) de agosto de 2015 às 20h do dia 04 (quatro) de setembro 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 deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º 
ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA, 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) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) 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) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min. do dia 04 de setembro de 2015, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
 2.8) 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/PORTAL DO CANDIDATO 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) através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.
sp.gov.br 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 
12h e das 13h às 18h.



30 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 18 DE AGOSTO DE 2.015

3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Organizadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DAS PROVAS: 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com 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, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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 19 (dezenove) de agosto de 2015 a 04 (quatro) de setembro 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 15 (quinze) de setembro 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 em sala reservada, além 
de informar na inscrição, 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),  das 08h às 12h e das 13h às 16h, do 
período de 19 (dezenove) de agosto a 16 (dezesseis) de outubro 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  16 (dezesseis) de outubro 
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. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As 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.
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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal 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 Federal 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 19 (dezenove) de agosto de 2015 a 04 (quatro) de 
setembro 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 13.
13.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito 
de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
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 15 (quinze) de setembro 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, nos dias 19 (dezenove), 20 (vinte), 21 
(vinte e um) e 24 (vinte e quatro) de agosto de 2015 das 08h30min. 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. O candidato deve obrigatoriamente imprimir o PRÉ-COMPROVANTE 
DE INSCRIÇÃO  através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.
sp.gov.br
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 27 (vinte e sete) de agosto 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° 
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(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 2.8.
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 RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
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 
FUNDAMENTAL 
– 6º AO 9º ANO – 
EDUCAÇÃO FISICA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Conhecimentos 
Gerais da Educação 10

Língua Portuguesa 10

Legislação 10

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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO 
– EDUCAÇÃO FÍSICA 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 18 (dezoito) de outubro 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 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 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.
c) 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;
d) 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;
e) 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;
f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
g) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
h) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru.
i) 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 1344/2015. 
j) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

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

4,0 pontos 4,0 pontos

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

2,0 pontos 2,0 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma de conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Especialização - lato sensu, com carga horária mínima de 360 
horas-aula, na área correlata ao concurso, devidamente registrado no órgão 
competente (MEC).

1,0 ponto 2,0 pontos

Graduação
Declaração, Certificado ou Diploma de conclusão de curso de graduação, na 
área correlata ao concurso, (exceto o exigido no pré-requisito), devidamente 
registrado no órgão competente (MEC).

1,0 ponto 2,0 pontos

k) 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;
l) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
m) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.  
n) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva.
o) 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 Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 06 (seis) de outubro 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. Ao adentrar a sala de aplicação o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
11. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
12. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, 
receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme 
de carro, Ipad, Ipod, Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos escuros. 
13.  Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
14. 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, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
  14.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  14.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau, exceto óculos escuros, caneta esferográfica, 
documento de identificação). 
  14.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  14.4) O saco plástico tratado no Item 14 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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
EDUCAÇÃO FÍSICA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e 
oitenta décimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado 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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
EDUCAÇÃO FÍSICA, 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. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela coordenação do Concurso.
6. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no cartão resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
7. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
7.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
7.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
7.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado, 
ao final do tempo de prova; 
7.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
8. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
9. 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/portal do candidato do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
10. As alterações de nome, RG, CPF e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de concursos/portal do candidato do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia de inscrição. É de 
inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados pessoais solicitados 
no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Organizadora excluir do certame o candidato que não 
o fizer. 
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
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inscreveu.
12. 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.
13. 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 Conhecimentos Gerais da Educação da Prova 
Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
f) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
g) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a 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 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 a 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) na área de  CONCURSO/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 da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento/
Certidão de Casamento atualizada;
b) a apresentação da Cédula de Identidade RG expedida no estado em que residir na data da nomeação;

c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal;
 g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
 h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) apresentação de Certidão de Casamento atualizada ou Escritura Pública de União Estável atualizada; 
j) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
 k) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, 
mediante apresentação do Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
l) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
 m) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
n) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
n.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 (cinco) 
anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento e 
oitenta) dias.
n.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 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. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse. 
7. 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 1344/2015.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA
Exercício de docência em regência de classes do Ensino Fundamental em caráter de substituição. Planejar e 
ministrar aulas no Ensino Fundamental, em caráter de substituição, seguindo as orientações pedagógicas da 
Secretaria Municipal da Educação e da Unidade Escolar. Promover experiências de ensino/aprendizagem 
contribuindo para o aprimoramento da qualidade de ensino. Participar ativamente da elaboração, 
acompanhamento e avaliação dos planos, projetos, propostas e políticas educacionais, no que for de sua 
competência, respeitando as legislações vigentes. Elaborar, a cada início de ano letivo, e cumprir o plano de 
trabalho segundo o Projeto Político-Pedagógico na Unidade Escolar. Seguir a proposta pedagógica como 
participe na elaboração e execução das mesmas, promovendo práticas de cuidados e educação segundo a 
legislação vigente. Observar, acompanhar, avaliar e registrar o desenvolvimento do processo pedagógico 
dos alunos, tanto individualmente como em grupo, bem como informar aos pais por meio de relatórios, 
conforme estabelecido em legislação vigente. Elaborar estratégias e materiais pedagógicos para o trabalho 
no Ensino Fundamental, de modo a abranger todos os alunos. Participar ativamente do processo de 
integração da escola, família e comunidade, por meio de ações como reuniões, horário para atendimento, 
festividades, entre outras. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação, 
ao desenvolvimento profissional e outras atividades relacionadas ao calendário escolar como Associação 
de Pais e Mestres, Conselho Escolar, Conselho de classe e ano, comemorações cívicas e outras. Elaborar 
registros e relatórios solicitados pela(s) Unidade(s) Escolar(es) e/ou Secretaria Municipal da Educação. 
Acolher, respeitar e implementar decisões coletivas. Informar a chefia imediata sobre todas as situações 
que envolvam alunos, pais, funcionários, acatando e respeitando as orientações recebidas. Preparar e 
auxiliar na confecção de material pedagógico. Realizar atividades correlatas com a função e/ou solicitadas 
e estabelecidas pelas legislações vigentes. Eventualmente auxiliar em outras atividades correlatas. Cumprir 
as determinações do Calendário Oficial da Secretaria Municipal de Educação.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. História da Educação Física no Brasil.
2. Tendências e alternativas metodológicas na Educação Física escolar, a partir da década de 1980.
3. O esporte como conteúdo da Educação Física escolar. 
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4. O jogo como conteúdo da Educação Física escolar. 
5. Desenvolvimento motor e psicológico de crianças e adolescentes. 
6. Bases fisiológicas para o desenvolvimento da Educação Física escolar. 
7. As lutas, a dança e a ginástica na Educação Física escolar.
8. A inclusão na Educação Física escolar.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
1. ASSIS, S. Reinventando o Esporte: Possibilidade da Prática Pedagógica. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2010.
2. AYOUB, E. Ginástica geral e Educação Física escolar. 3ª. Ed. Campinas, SP: UNICAMP, 2013.
3. Currículo Comum das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Disponível em: http://www.bauru.
sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_educacao/dpppe/curriculo.pdf
4. DARIDO, S. C. Educação Física na escola: questões e reflexões. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2003.
5. DE ROSE JR, D. e colaboradores. Esporte e atividade física na infância e na adolescência – Uma 
abordagem multidisciplinar. 2ª. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
6. GALLAHUE, D. L. ; OZMUN, J. C. Compreendendo o desenvolvimento motor – Bebês, crianças, 
adolescentes e adultos. São Paulo: Phorte, 2005. Capítulos 1, 13 e 15.
7. GHIRALDELLI JR, P. Educação Física progressista – A pedagogia crítico-social dos conteúdos e a 
educação física brasileira. São Paulo: Loyola, 1998.
8. KUNZ, E. Transformação didático-pedagógica do esporte. Ijuí: UNIJUÍ, 2006. Páginas 77 a 104.
9. MARQUES, I. A. Dançando na escola. 2ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2005.
10. TANI, G. Leituras em Educação Física – Retratos de uma jornada. São Paulo: Phorte, 2011. Páginas 
403 a 434.

CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 
1. Educação e desenvolvimento humano na perspectiva de L. S. Vigotski.
2. Problemas e desafios da educação brasileira contemporânea.
3. Pedagogia e saberes docentes na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica.
4. Políticas públicas em educação.
5. A importância do Projeto Político Pedagógico para melhoria da qualidade na Educação.
6. Educação Inclusiva.
7. Relações entre escolas, famílias e comunidade.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação textual. 
2. Acentuação.
3. Coerência e Coesão.
4. Diferenças básicas entre língua falada e língua escrita. 
5. Pontuação.
6. Concordância Verbal.
7. Concordância Nominal.
8. Regência Verbal.
9. Regência Nominal. 
10. Nova Ortografia. 
11. Emprego de numerais. 
12. Emprego de pronomes: pessoais; de tratamento; possessivos; relativos e demonstrativos. 
13. Verbos (defectivos e abundantes). 
14. Semântica (sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, denotação e conotação).
15. Problemas gerais da norma padrão: onde/ aonde; mas/ mais; mal/ mau; a e há na expressão de tempo; 
afim/ a fim; demais/ de mais; ao encontro de; de encontro a; a par/ ao par.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

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. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Resolução CNB/CEB nº 04/2010. Do artigo 
21 ao 25, do 27 ao 29, do 43 ao 45 e 54 e 55. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/
rceb004_10.pdf
6. 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
7. 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 SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- 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: 
1. paraplegia 
2. paraparesia 
3. monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
11. ostomia 
12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 
14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
1. comunicação 
2. cuidado pessoal 
3. habilidades sociais 
4. utilização dos recursos da comunidade 
5. saúde e segurança 
6. habilidades acadêmicas 
7. lazer 
8. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________

Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________

Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
25/07/2015 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
13/08/2015 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/08/2015 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/08/2015 Abertura Inscrições
04/09/2015 Encerramento Inscrições
06/10/2015 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
10/10/2015 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
15/10/2015 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
18/10/2015 Previsão da Realização Prova Objetiva
20/10/2015 Previsão de Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 25 de julho de 2015.

 LUIZ CÉLIO BUCCERONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 13/2015
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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – LÍNGUA 
PORTUGUESA, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o    
prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como  para a formação de Cadastro de Reserva. 
O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei 
Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal 
de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e alterações 
posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Andrea Belli Floriano, Marisa Eugênia Melillo Meira, Judite Della Torre Jayme, Vitor Pachioni Brumatti,  
e sob a coordenação de Mônica Cristina Pereira Santana e Walquiria Colla de Abreu Bastos sendo todos os 
membros nomeados através da Portaria nº 1340/2015, 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 à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação 
dentro do prazo de validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em 
relação aos cargos remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 06 (seis) de outubro 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-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Educação Adjunto 
– PROFESSOR 
SUBSTITUTO 
DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA 
FUNDAMEN-
TAL – 6º AO 9º 
ANO – LÍNGUA 
PORTUGUESA

CR
Conclusão de 
Licenciatura Plena 
em Letras 

R$ 1.215,47 R$ 310,00 20 horas / 
semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Educação Adjunto da Lei Municipal 
nº 5.999/10. 
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 310,00) – (Lei Municipal nº 5.323/2005 e Lei Municipal nº 
6.663/2015) artigo 10.
Vale transporte (Lei Municipal nº 4.214/1997 – Decreto Municipal nº 11.637/2011 e Decreto Municipal nº 
12.449/2014).

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, encontrando-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 Licenciatura Plena em Letras, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou 
Particular, devidamente registrado no órgão competente - MEC), e os documentos necessários à investidura 
do cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o Concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 
19 (dezenove) de agosto de 2015 às 20h do dia 04 (quatro) de setembro 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 deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º 
ANO – LÍNGUA PORTUGUESA, 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) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) 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.
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2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min. do dia 04 de setembro de 2015, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
 2.8) 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/PORTAL DO CANDIDATO 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) através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.
sp.gov.br 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 
12h e das 13h às 18h.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Organizadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DAS PROVAS: 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com 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, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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 19 (dezenove) de agosto de 2015 a 04 (quatro) de setembro 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 15 (quinze) de setembro 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 em sala reservada, além 
de informar na inscrição, 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),  das 08h às12h e das 13h às 16h no 
período de 19 (dezenove) de agosto a 16 (dezesseis) de outubro 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  16 (dezesseis) de outubro 
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. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As 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.

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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal 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 Federal 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 19 (dezenove) de agosto de 2015 a 04 (quatro) de 
setembro 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 13.
13.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito 
de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
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 15 (quinze) de setembro 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, nos dias 19 (dezenove), 20 (vinte), 21 
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(vinte e um) e 24 (vinte e quatro) de agosto de 2015 das 08h30min. 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. O candidato deve obrigatoriamente imprimir o PRÉ-COMPROVANTE 
DE INSCRIÇÃO  através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.
sp.gov.br
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 27 (vinte e sete) de agosto 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 2.8.
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 RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
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 
FUNDAMENTAL 
– 6º AO 9º 
ANO – LÍNGUA 
PORTUGUESA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Conhecimentos 
Gerais da Educação 10

Atualidades 10

Legislação 10

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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
LÍNGUA PORTUGUESA 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 18 (dezoito) de outubro 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 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 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 1340/2015. 
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

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

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

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

2,0 pontos 2,0 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma de conclusão de curso de pós-
graduação em nível de Especialização - lato sensu, com carga horária 
mínima de 360 horas-aula, na área correlata ao concurso, devidamente 
registrado no órgão competente (MEC).

1,0 ponto 2,0 pontos

Graduação Declaração, Certificado ou Diploma de conclusão de curso de graduação, 
na área correlata ao concurso, (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 do 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 Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 06 (seis) de outubro 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. Ao adentrar a sala de aplicação o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala  em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma,  para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
11. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
12. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, 
receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme 
de carro, Ipad, Ipod, Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos escuros. 
13.  Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc, exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
14. 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, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
  14.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  14.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau, exceto óculos escuros, caneta esferográfica, 
documento de identificação). 
  14.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  14.4) O saco plástico tratado no Item 13 só poderá ser violado após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
LÍNGUA PORTUGUESA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,8 (um ponto e 
oitenta décimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado 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 FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – 
LÍNGUA PORTUGUESA, 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.
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5. O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela coordenação do Concurso.
6. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no cartão de resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
7. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
7.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
7.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
7.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado, 
ao final do tempo de prova; 
7.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
8. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
9. 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/portal do candidato do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
10. As alterações de nome, RG, CPF e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de concursos/portal do candidato do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia de inscrição. É de 
inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados pessoais solicitados 
no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Organizadora excluir do certame o candidato que não 
o fizer. 
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
12. 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.
13. 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 Conhecimentos Gerais da Educação da Prova 
Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Atualidades da Prova Objetiva;
f) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
g) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a 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  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 a 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) na área de  CONCURSO/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 da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento/
Certidão de Casamento atualizada;
b) a apresentação da Cédula de Identidade RG expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) apresentação de Certidão de Casamento atualizada ou Escritura Pública de União Estável atualizada; 
j) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
k) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
l) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
m) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
n) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
n.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 (cinco) 
anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento e 
oitenta) dias.
n.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 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. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requer no ato da posse.
7. 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 1340/2015.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA
Exercício de docência em regência de classes do Ensino Fundamental em caráter de substituição. Planejar e 
ministrar aulas no Ensino Fundamental, em caráter de substituição, seguindo as orientações pedagógicas da 
Secretaria Municipal da Educação e da Unidade Escolar. Promover experiências de ensino/aprendizagem 
contribuindo para o aprimoramento da qualidade de ensino. Participar ativamente da elaboração, 
acompanhamento e avaliação dos planos, projetos, propostas e políticas educacionais, no que for de sua 
competência, respeitando as legislações vigentes. Elaborar, a cada início de ano letivo, e cumprir o plano de 
trabalho segundo o Projeto Político-Pedagógico na Unidade Escolar. Seguir a proposta pedagógica como 
participe na elaboração e execução das mesmas, promovendo práticas de cuidados e educação segundo a 
legislação vigente. Observar, acompanhar, avaliar e registrar o desenvolvimento do processo pedagógico 
dos alunos, tanto individualmente como em grupo, bem como informar aos pais por meio de relatórios, 
conforme estabelecido em legislação vigente. Elaborar estratégias e materiais pedagógicos para o trabalho 
no Ensino Fundamental, de modo a abranger todos os alunos. Participar ativamente do processo de 
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integração da escola, família e comunidade, por meio de ações como reuniões, horário para atendimento, 
festividades, entre outras. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação, 
ao desenvolvimento profissional e outras atividades relacionadas ao calendário escolar como Associação 
de Pais e Mestres, Conselho Escolar, Conselho de classe e ano, comemorações cívicas e outras. Elaborar 
registros e relatórios solicitados pela(s) Unidade(s) Escolar(es) e/ou Secretaria Municipal da Educação. 
Acolher, respeitar e implementar decisões coletivas. Informar a chefia imediata sobre todas as situações 
que envolvam alunos, pais, funcionários, acatando e respeitando as orientações recebidas. Preparar e 
auxiliar na confecção de material pedagógico. Realizar atividades correlatas com a função e/ou solicitadas 
e estabelecidas pelas legislações vigentes. Eventualmente auxiliar em outras atividades correlatas. Cumprir 
as determinações do Calendário Oficial da Secretaria Municipal de Educação.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Compreensão de textos.
1.2. Coerência e coesão textuais.
2. Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros textuais.
3. O sistema ortográfico do português - emprego de letras.
4. Acentuação gráfica e sinais diacríticos - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
5. Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal.
6. Reconhecimento e uso significativo de diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: 
morfológico, sintático, semântico e textual).
 6.1. Formação de palavras - significado e sentido de morfemas.
 6.2. Emprego de diferentes classes gramaticais na construção do texto escrito.
6.3. Flexão verbal - valor semântico dos tempos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e 
formas nominais do verbo; correlação entre tempos verbais.
 6.4. Elipse.
 6.5. Colocação de termos na oração.
 6.6. Relações de sentido entre orações e segmentos do texto - coordenação e subordinação - conectores 
que conferem coerência e coesão ao texto.
 6.7. Emprego dos sinais de pontuação.
7. Denotação e conotação - figuras de linguagem.

CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO
1. Educação e desenvolvimento humano na perspectiva de L. S. Vigotski.
2. Problemas e desafios da educação brasileira contemporânea.
3. Pedagogia e saberes docentes na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica.
4. Políticas públicas em educação.
5. A importância do Projeto Político Pedagógico para melhoria da qualidade na Educação.
6. Educação Inclusiva.
7. Relações entre escolas, famílias e comunidade.

ATUALIDADES
Notícias, fatos e versões ocorridos no Brasil e no mundo a partir de Janeiro 2015, divulgados nos meios de 
comunicação referente às áreas de cidadania, ciência, cultura, economia, educação, empregabilidade, ética, 
legislação, meio ambiente, negócios, novas tecnologias, política, saúde, sustentabilidade e redes sociais.  

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://www.planalto.
gov.br/CCIVIL_03/leis/L8069.htm
 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. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Resolução CNB/CEB nº 04/2010. Do artigo 
21 ao 25, do 27 ao 29, do 43 ao 45 e 54 e 55. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/
rceb004_10.pdf
6. 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
7. 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://
intranet.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec11580.pdf

 
ANEXO III

RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 

- 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: 
1. paraplegia 
2. paraparesia 
3. monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
11. ostomia 
12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 
14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
1. comunicação 
2. cuidado pessoal 
3. habilidades sociais 
4. utilização dos recursos da comunidade 
5. saúde e segurança 
6. habilidades acadêmicas 
7. lazer 
8. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________

Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________

Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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)
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ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
25/07/2015 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
13/08/2015 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/08/2015 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/08/2015 Abertura Inscrições
04/09/2015 Encerramento Inscrições
06/10/2015 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
10/10/2015 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
15/10/2015 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
18/10/2015 Previsão da Realização Prova Objetiva
20/10/2015 Previsão de Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 25 de julho de 2015.

 LUIZ CÉLIO BUCCERONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 14/2015
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”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para o 
provimento do Cargo Público Efetivo de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, 
descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade 
do Concurso Público em questão, bem como para a formação de Cadastro de Reserva. O referido Cargo 
Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 
e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de 
Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos 
Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e alterações posteriores) e 
demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Milene Peron Rodrigues Pinto, Maria Aline Lemos Silva Thobias, Andrea Belli Floriano, José Roberto 
Anselmo e sob a coordenação de Mariana Félix Bueno Belone e Mônica Cristina Pereira Santana, sendo 
todos os membros nomeados através da Portaria nº 1346/2015, 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 à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação 
dentro do prazo de validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em 
relação aos cargos remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 20 (vinte) de outubro de 2015.   
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Assistente de 
Serviços na Escola – 
MERENDEIRA

CR
Ensino 
Fundamental 
Completo 

R$ 938,10 R$ 310,00 40 horas / 
semanais R$ 15,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Assistentes de Serviços na Escola da Lei Municipal nº 
5.999/10. 
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 310,00) – (Lei Municipal nº 5.323/05 e Lei Municipal nº 6.663/15) 
artigo 10.
Vale transporte (Lei Municipal nº 4.214/97 – 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:
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, encontrando-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 Fundamental, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 
devidamente registrado no órgão competente - MEC), e os documentos necessários à investidura do cargo 
indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o Concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 
19 (dezenove) de agosto de 2015 às 20h do dia 04 (quatro) de setembro 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 deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA 
ESCOLA - MERENDEIRA 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$ 15,00 (quinze 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) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) 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) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min. do dia 04 de setembro de 2015, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
 2.8) 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/PORTAL DO CANDIDATO 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 
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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) através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.
sp.gov.br 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 
12h e das 13h às 18h.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Organizadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com 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, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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 à 
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 19 (dezenove) de agosto de 2015 a 04 (quatro) de setembro 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 15 (quinze) de setembro 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 em sala reservada, além 
de informar na inscrição, 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), das 08h às 12h e das 13h às 16h, no 
período de 19 (dezenove) de agosto a 06 (seis) de novembro 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 as 16h do dia  06 (seis) de novembro 
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. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As 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.
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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 

aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal 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 Federal 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 à 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 19 (dezenove) de agosto de 2015 a 04 (quatro) de 
setembro 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 13.
13.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito 
de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
 13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
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 15 (quinze) de setembro 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, nos dias 19 (dezenove), 20 (vinte), 21 
(vinte e um) e 24 (vinte e quatro) de agosto de 2015 das 08h30min. 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. O candidato deve obrigatoriamente imprimir o PRÉ-COMPROVANTE 
DE INSCRIÇÃO  através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.
sp.gov.br
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 
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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 27 (vinte e sete) de agosto 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 2.8.
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 RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº Questões Peso Caráter Duração da 
Prova

Assistente de 
Serviços na Escola -  
MERENDEIRA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 15

100 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua Portuguesa 10

Matemática 08

Legislação 07

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Assistente de Serviços na Escola – 
MERENDEIRA será composto por Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) 
pontos, prevista para realizar-se no dia 08 (oito) de novembro de 2015, será composta por 40 (quarenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os 
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 20 (vinte) de outubro de 2015.
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento: 
Original da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha 
força de documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento com foto 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala  em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma,  para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
10. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
11. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, 
receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme 
de carro, Ipad, Ipod, Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos escuros. 
12.  Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
13. Ao ingressar na sala para realização da prova, todos os candidatos deverão lacrar os seus pertences 
em saco plástico fornecido pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
  13.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  13.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau, exceto óculos escuros, caneta esferográfica, 
documento de identificação). 

  13.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  13.4) O saco plástico tratado no Item 13 só poderá ser violado após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Assistente de Serviços na Escola – 
MERENDEIRA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,50 (dois e meio) pontos a 
cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por 
cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
3. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova 
Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala, terão sua prova anulada.
4. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela coordenação do Concurso.
5. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no cartão resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
6. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
6.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
6.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
6.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado, 
ao final do tempo de prova; 
6.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
7. O resultado da Prova Objetiva, será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
8. 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/portal do candidato do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
9. As alterações de nome, RG, CPF e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de concursos/portal do candidato do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia de inscrição. É de 
inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados pessoais solicitados 
no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Organizadora excluir do certame o candidato que não 
o fizer. 
10. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
11. 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.
12. 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 Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
f) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a 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 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 a 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;
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 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) na área de CONCURSOS/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 da lista de candidatos aprovados, 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 no máximo há 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. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requer no ato da posse.
7. 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 1346/2015.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA
Responsabilizar-se pelas atividades relativas ao armazenamento, controle, preparo, porcionamento e 
oferta do alimento preparado para atendimento dos alunos, bem como, higienizar alimentos, utensílios, 
equipamentos, áreas de manipulação e armazenamento de alimentos. Do recebimento, armazenamento e 
controle dos alimentos: a) Elaborar requisição de gêneros utilizados e solicitar o gás em tempo hábil, de 
acordo com instruções do Departamento de Alimentação Escolar. b) No recebimento verificar as condições, 
atentando-se para a qualidade e quantidade dos produtos destinados à Alimentação Escolar. c) Realizar 
controle de consumo e estoque diário atentando-se para a validade dos produtos armazenados dentro da 
Unidade Escolar. d) Verificar, a partir de orientações do profissional da área de Nutrição, a possibilidade 
do aproveitamento integral dos alimentos, através da utilização de partes não convencionais (cascas, talos, 
folhas e sementes). e) Preencher o mapa de controle mensal de estoque, mantendo registro na Unidade 
Escolar. f) Comunicar a Divisão de Nutrição do Departamento de Alimentação Escolar caso haja dúvidas 
quanto à qualidade higiênico sanitária dos produtos. Do preparo e distribuição dos alimentos: a) Seguir o 
cardápio recebido pelo Departamento de Alimentação Escolar. b) Organizar e verificar as condições dos 
utensílios e todo o material necessário à adequada preparação e distribuição da alimentação escolar. c) 
Examinar as condições, pesar e anotar os gêneros que serão utilizados. d) Seguir as normas do Manual de 
Boas Práticas. e) Preparar o alimento de acordo com o cardápio e receita de forma a estarem prontos nos 
horários estabelecidos e na temperatura adequada. f) Porcionar a merenda na quantidade adequada para 
cada faixa etária, oferecendo todos os alimentos que compõe o cardápio, contribuindo para a formação 
de bons hábitos alimentares. Dos procedimentos e cuidados de higienização e limpeza dos utensílios 
e ambientes destinados à preparação e armazenagem dos gêneros alimentícios: a) Realizar limpeza, 
higienização, manutenção diária de todos os utensílios, equipamentos e superfícies que entram em contato 
com o alimento na área de manipulação, para que estejam livres de qualquer tipo de contaminação. b) 
Manter hábitos de higiene pessoal no ambiente de trabalho, seguindo as determinações do Manual de Boas 
Práticas. c) Zelar pela guarda, conservação e limpeza de materiais e equipamentos de trabalho, atentando-
se para a necessidade de manutenção. d) Atentar para o não acesso de crianças ou outras pessoas na área 
da cozinha.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Higiene dos alimentos.
2. Segurança alimentar.
3. Boas práticas de fabricação.
4. Vigilância Sanitária na área de alimentos.
5. Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013. Centro de Vigilância Sanitária, Secretaria do Estado da Saúde. 
Disponível em: http://www.cvs.saude.sp.gov.br/up/PORTARIA%20CVS-5_090413.pdf

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. Compreensão das pessoas e tempos Verbais.
6. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto).
7. Concordância nominal e verbal.
8. Período Simples e Período Composto.
9. Pontuação.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA
1. Números Naturais: operações e propriedades.
2. Números Inteiros: operações e propriedades.
3. Mínimo Múltiplo Comum (MMC) e Máximo Divisor Comum (MDC).
4. Números Racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades.
5. Números Irracionais e Reais: operações e propriedades.
6. Equações do 1º grau: resolução e problemas.
7. Equações do 2º grau: resolução e problemas.
8. Razão e Proporção.
9. Regra de Três Simples e Composta.
10. Porcentagem.
11. Juros Simples e Juros Compostos.
12. Medidas de comprimento: área, superfície, volume, massa, capacidade e tempo.
13. Geometria: área e perímetro das principais figuras planas.
14. Resolução de situações-problemas.
15. Problemas envolvendo raciocínio lógico-dedutivo.

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – Administração Pública e Servidores Públicos 
(Artigos 37 a 41). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
2. Lei Municipal nº 5.999 de 30 de novembro de 2010. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5999.pdf
3. Regime disciplinar do servidor público - Lei Municipal nº 3.781 de 21 de outubro de 1994. Disponível 
em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
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 ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- 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: 
1. paraplegia 
2. paraparesia 
3. monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
11. ostomia 
12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 
14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
1. comunicação 
2. cuidado pessoal 
3. habilidades sociais 
4. utilização dos recursos da comunidade 
5. saúde e segurança 
6. habilidades acadêmicas 
7. lazer 
8. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________

Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________

Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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
25/07/2015 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
13/08/2015 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/08/2015 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/08/2015 Abertura Inscrições
04/09/2015 Encerramento Inscrições
20/10/2015 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
29/10/2015 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
05/11/2015 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
08/11/2015 Previsão da Realização Prova Objetiva
10/11/2015 Previsão de Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 25 de julho de 2015.

 LUIZ CÉLIO BUCCERONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 15/2015

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 SERVIÇOS DE 
ALIMENTAÇÃO - NUTRICIONISTA, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que 
forem criados durante o prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como para a formação 
de Cadastro de Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), 
pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração 
(Lei Municipal nº 5.975/10 e 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: 
Roseli Aparecida Claus Bastos Pereira, Audrey do Nascimento Sabbatini Martins, Emília de Mendonça 
Rosa Marques, Donizete do Carmo dos Santos, e sob a coordenação de Karina Osti e Walquiria Colla de 
Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 1347/2015, 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 à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e 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 20 (vinte) de outubro 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.
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CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Serviços de 
Alimentação -  
NUTRICIONISTA

01

Conclusão de 
Curso Superior 
em Nutrição 
e Registro 
no Conselho 
Regional de 
Nutrição - CRN

R$ 2501,60 R$ 310,00 30 horas / 
semanais R$30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Assistentes da Lei Municipal nº 5.975/10. 
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 310,00) – (Lei Municipal nº 5.323/05 e Lei Municipal nº 6.663/15) 
artigo 10.
Vale transporte (Lei Municipal nº 4.214/97 – 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:
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, encontrando-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 superior em Nutrição, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial 
ou Particular, devidamente registrado no órgão competente – MEC, bem como Registro no Conselho 
Regional de Nutrição – CRN, 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 
19 (dezenove) de agosto de 2015 às 20h do dia 04 (quatro) de setembro 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 deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA EM SERVIÇOS 
DE ALIMENTAÇÃO - NUTRICIONISTA 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) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) 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) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min. do dia 04 de setembro de 2015, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
 2.8) 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/PORTAL DO CANDIDATO 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) através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.
sp.gov.br 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 
12h e das 13h às 18h.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Organizadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com 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, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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 à 
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 19 (dezenove) de agosto de 2015 a 04 (quatro) de setembro 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 15 (quinze) de setembro 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 em sala reservada, além 
de informar na inscrição, 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),  das 8h às 12h e das 13h até às 16h, no 
período de  19 (dezenove) de agosto a 06 (seis) de novembro 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 as 16h do dia  06 (seis) de novembro 
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. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
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na data designada para realização da prova, cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As 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.
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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal 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 Federal 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 19 (dezenove) de agosto a 04 (quatro) de setembro 
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 13.
13.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito 
de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
 13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
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 15 (quinze) de setembro 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, nos dias 19 (dezenove), 20 (vinte), 21 
(vinte e um) e 24 (vinte e quatro) de agosto de 2015 das 08h30mim. 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. O candidato deve obrigatoriamente imprimir o PRÉ-COMPROVANTE 
DE INSCRIÇÃO  através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.
sp.gov.br
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 27 (vinte e sete) de agosto 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 2.8.
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

E s p e c i a l i s t a 
em Serviços de 
Alimentação - 
NUTRICIONISTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 15

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Matemática 08

Língua Portuguesa 10

Legislação 
Municipal 07

Análise de 
Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Serviços de Alimentação 
– NUTRICIONISTA 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 08 (oito) de novembro de 2015, será composta por 40 
(quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando 
sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
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 classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) 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.
c) 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;
d) 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;
e) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído, legal e especificamente, 
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para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
g) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
h) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru.
i) 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 1347/2015. 
j) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

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

5,0 pontos 5,0 pontos

Mestrado

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

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma de conclusão de curso de 
pós-graduação em nível de Especialização - lato sensu, com carga 
horária mínima de 360 horas-aula, na área correlata ao concurso, 
devidamente registrado no órgão competente (MEC).

2,0 pontos 2,0 pontos

k) 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;
l) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro no Item 2.2;
m) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.  
n) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva.
o) 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 20 (vinte) de outubro 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. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala  em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma,  para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
11. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
12. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, 
receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme 
de carro, Ipad, Ipod, Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos escuros. 
13.  Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
14. 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, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
  14.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  14.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau, exceto óculos escuros, caneta esferográfica, 
documento de identificação). 
  14.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  14.4) O saco plástico tratado no Item 14 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 Serviços de 
Alimentação – NUTRICIONISTA terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois 
pontos e vinte e cinco 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 Serviços de 
Alimentação – NUTRICIONISTA terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do 
número de acertos do candidato na Prova Objetiva e a pontuação obtida na Análise de Títulos.

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. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela coordenação do Concurso.
6. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no cartão resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
7. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
7.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
7.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
7.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado, 
ao final do tempo de prova; 
7.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
8. Os resultados tanto da Prova Objetiva, quanto da Análise de Títulos, serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
9. 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/portal do candidato do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
10. As alterações de nome, RG, CPF e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de concursos/portal do candidato do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia de inscrição. É de 
inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados pessoais solicitados 
no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Organizadora excluir do certame o candidato que não 
o fizer. 
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
12. 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.
13. 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 Matemática da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação Municipal da Prova Objetiva;
f) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
g) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a 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 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). 
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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) na área de CONCURSOS/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 da lista de candidatos aprovados, 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 no máximo há 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. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requer no ato da posse;
7. 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 1347/2015.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO – NUTRICIONISTA
Apoiar, orientar e supervisionar as Unidades Escolares, bem como o processo de aquisição e distribuição de 
alimentos para atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.  Elaborar cardápios para as Unidades Escolares, respeitando 
os hábitos alimentares regionais e culturais, de modo que atenda a todos os alunos, incluindo aqueles que 
apresentam necessidades nutricionais específicas. Elaborar Manual de Boas Práticas. Verificar e analisar 
Mapas objetivando controle de cardápio mensal, das entradas, consumo e saldo final dos alimentos dentro 

das Unidades Escolares.  Orientar os servidores responsáveis pelo preparo dos alimentos na execução do 
cardápio oferecido, bem como na manipulação e preparo dos mesmos. Descrever os produtos a serem 
licitados no pregão de compras. Verificar produtos recebidos pelo Departamento de Alimentação Escolar. 
Realizar supervisões de rotinas nas Unidades Escolares, efetuando observações, registros, orientações e 
encaminhamentos necessários para o pleno desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, 
de acordo com as normas técnicas, determinações e legislações pertinentes.  Vistoriar os procedimentos de 
preparo, as condições do local, dos materiais usados, das vestimentas e estoque dos produtos das Unidades 
Escolares.  Calcular a quantidades de produtos a serem mandados para as Unidades Escolares, verificando 
as quantidades solicitadas e adequar quando necessário.  Aplicar teste de aceitabilidade aos alunos, sempre 
que introduzir no cardápio novos alimentos ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados.  Controlar 
a validade e qualidade dos produtos entregues e armazenados no almoxarifado do Departamento de 
Alimentação Escolar, mantendo os registros dos dados. Atentar-se, em supervisão, para a conservação dos 
alimentos: local de armazenamento, aferição de temperatura, higienização e desinfecção, controle de tempo 
e temperatura, etc. Promover educação nutricional nas Unidades Escolares através de palestras, cursos e 
demais recursos disponíveis. Efetuar avaliação do estado nutricional dos alunos, com recursos Municipais 
e/ou através de parcerias. Coordenar e realizar, em conjunto com a direção e coordenação pedagógica da 
escola, ações de educação alimentar e nutricional. Manter registros das atividades desenvolvidas. Divulgar 
ações e/ou orientações nutricionais desenvolvidas, a fim de disseminar conhecimentos, contribuindo para 
a formação de hábitos alimentares saudáveis. Desenvolver e aplicar projetos e pesquisas em sua área. 
Desenvolver métodos de trabalho de acordo com normas estabelecidas. Promover capacitações técnicas aos 
manipuladores de alimentos lotados no Departamento de Alimentação Escolar e nas Unidades Escolares 
integrantes do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Nutrição materno infantil.
2. Dietoterapia.
3. Segurança alimentar.
4. Higiene dos alimentos.
5. Gestão em Unidades de Alimentação.
6. Alimentação escolar.
7. Boas práticas para Unidades de Alimentação ou Unidades Produtoras de refeições.
8. Vigilância sanitária na área de alimentos.
9. Avaliação Nutricional.
10. Educação Nutricional.
11. Ética Profissional.
12. Resolução FNDE/CD nº 26 de 17 de junho de 2013.
13. CVS nº 5 de 09 de abril de 2013.
14. RDC nº 216 de 15 de setembro de 2004.
15. Resolução CFN nº 358/2005.
16. Lei nº 3832, de 30 de dezembro de 1994 (Código Sanitário do Município de Bauru).

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Leitura, compreensão e interpretação de textos diversos.
2. Crase.
3. Problemas Gerais da Língua Culta: por que/porque/por quê/porquê; onde/aonde;  cessão/sessão/seção/
secção; Há/a; a fim de/ afim de.
4. Sintaxe de Regência.
5. Sintaxe de Concordância.
6. Sintaxe: termos essenciais da oração (sujeito e predicado); termos integrantes da oração (objeto direto, 
objeto indireto, objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, agente da passiva, e complemento 
nominal); termos acessórios da oração (aposto, vocativo, adjunto adnominal, adjunto adverbial).
7. Morfologia: Flexão dos substantivos - gênero e número, plural dos substantivos compostos; flexão dos 
adjetivos – gênero, número e grau; emprego dos artigos. 
8. Pronome – classificação e emprego dos pronomes de tratamento, dos pronomes oblíquos, dos pronomes 
demonstrativos, dos pronomes relativos.
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA
1. Conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e reais: operações e problemas. 
2. Equação de 1º e 2º graus: resolução de problemas. 
3. Razão, proporção e números proporcionais. 
4. Regra de três simples e composta. 
5. Porcentagem. 
6. Estatística descritiva: média, moda, mediana e desvio padrão. 
7. Teoria da Informação: gráficos e tabelas. 
8. Funções lineares e quadráticas. 
9. Área de figuras planas.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1. Lei nº 1.574, de 07 de maio de 1971. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_
site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf
2. Lei nº 4.830, de 17 de maio de 2002. Disponível em: http://www.funprevbauru.com.br/funprev/upload/
conteudo/Lei%20n_%204830-02.pdf
3. Lei n° 5.804, de 10 de novembro de 2009. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/
sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf 

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
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número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- 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: 
1. paraplegia 
2. paraparesia 
3. monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
11. ostomia 
12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 
14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
1. comunicação 
2. cuidado pessoal 
3. habilidades sociais 
4. utilização dos recursos da comunidade 
5. saúde e segurança 
6. habilidades acadêmicas 
7. lazer 
8. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________

Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________

Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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 vigete. 

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
25/07/2015 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
13/08/2015 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/08/2015 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/08/2015 Abertura Inscrições
04/09/2015 Encerramento Inscrições
20/10/2015 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
29/10/2015 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
05/11/2015 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
08/11/2015 Previsão da Realização Prova Objetiva
10/11/2015 Previsão de Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 25 de julho de 2015.

 LUIZ CÉLIO BUCCERONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 16/2015
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”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para 
o provimento do Cargo Público Efetivo de AGENTE EDUCACIONAL – SECRETÁRIO DE ESCOLA, 
descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade 
do Concurso Público em questão, bem como para a formação de Cadastro de Reserva. O referido Cargo 
Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 
e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de 
Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos 
Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e alterações posteriores) e 
demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Andrea Belli Floriano, Kelton Augusto Pontara da Costa, Cinthia Maria Ramazzini Remaeh, Maria 
Aparecida Franzini de Almeida Rodrigues, Antonio Carlos Batista Martinez, e sob a coordenação de 
Mariana Félix Bueno Belone e Sandra Marquezi Pirola Bezerra sendo todos os membros nomeados através 
da Portaria nº 1348/2015, 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 à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 10 (dez) de novembro de 2015.   
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:
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Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Agente 
Educacional – 
SECRETÁRIO 
DE ESCOLA

01 Ensino Médio 
Completo R$ 1.056,93 R$ 310,00 40 horas / 

semanais R$ 20,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Agentes Educacionais da Lei Municipal nº 5.999/10. 
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 310,00) – (Lei Municipal nº 5.323/05 e Lei Municipal nº 6.663/15) 
artigo 10.
Vale transporte (Lei Municipal nº 4.214/97 – 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:
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, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 
devidamente registrado no órgão competente - MEC), e os documentos necessários à investidura do cargo 
indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o Concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 
19 (dezenove) de agosto de 2015 às 20h do dia 04 (quatro) de setembro 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 deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: AGENTE EDUCACIONAL – 
SECRETÁRIO DE ESCOLA e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 20,00 (vinte reais), importância esta referente 
à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.

c) 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) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min. do dia 04 de setembro de 2015, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
 2.8) 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/PORTAL DO CANDIDATO 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) através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.
sp.gov.br 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 
12h e das 13h às 18h.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Organizadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DAS PROVAS: 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com 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, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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 à 
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 19 (dezenove) de agosto de 2015 a 04 (quatro) de setembro 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 15 (quinze) de setembro 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 em sala reservada, além 
de informar na inscrição, 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), das 08h às 12h e das 13h às 16h, no 
período de 19 (dezenove) de agosto a 27 (vinte e sete) de novembro 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 as 16h do dia  27 (vinte e sete) de novembro 
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. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As 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 
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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.
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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal 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 Federal 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 à 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 19 (dezenove) de agosto de 2015 a 04 
(quatro) de setembro 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 13.
13.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito 
de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
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 15 (quinze) de setembro 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, nos dias 19 (dezenove), 20 (vinte), 21 
(vinte e um) e 24 (vinte e quatro) de agosto de 2015 das 08h30min. 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. O candidato deve obrigatoriamente imprimir o PRÉ-COMPROVANTE 
DE INSCRIÇÃO  através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.
sp.gov.br
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 27 (vinte e sete) de agosto 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 2.8.
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 RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº Questões Peso Caráter Duração da 
Prova

Agente Educacional – 
SECRETÁRIO DE 
ESCOLA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 15

100 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua Portuguesa 10

Informática 10

Atualidades 07

Legislação 08

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente Educacional – SECRETÁRIO 
DE ESCOLA será composto por Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) 
pontos, prevista para realizar-se no dia 29 (vinte e nove) de novembro 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 os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 10 (dez) de novembro de 2015.
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento: 
Original da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha 
força de documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento com foto 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala  em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma,  para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
10. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
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(uma) hora do início da aplicação da mesma.
11. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, 
receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme 
de carro, Ipad, Ipod, Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos escuros. 
12.  Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
13. Ao ingressar na sala para realização da prova, todos os candidatos deverão lacrar os seus pertences 
em saco plástico fornecido pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
13.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  13.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau, exceto óculos escuros, caneta esferográfica, 
documento de identificação). 
  13.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  13.4) O saco plástico tratado no Item 13 só poderá ser violado após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Agente Educacional – SECRETÁRIO DE 
ESCOLA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,0 (dois) pontos a cada questão 
correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de 
aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
3. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova 
Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala, terão sua prova anulada.
4. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela coordenação do Concurso.
5. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no cartão resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
6. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
6.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
6.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
6.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado, 
ao final do tempo de prova; 
6.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
7. O resultado da Prova Objetiva, será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
8. 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/portal do candidato do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
9. As alterações de nome, RG, CPF e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de concursos/portal do candidato do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia de inscrição. É de 
inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados pessoais solicitados 
no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Organizadora excluir do certame o candidato que não 
o fizer. 
10. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
11. 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.
12. 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 Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Informática da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação Municipal da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Atualidades da Prova Objetiva;
g) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a 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 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 a 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) na área de CONCURSOS/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 da lista de candidatos aprovados, 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 no máximo há 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. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requer no ato da posse.
7. Para posse não serão aceitas fotocópias não autenticadas. 
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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 1348/2015.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

AGENTE EDUCACIONAL – SECRETÁRIO DE ESCOLA
Coordenar e executar, em consonância com as normas e prazos estabelecidos e com as orientações 
da Direção Escolar, as atividades da secretaria da Unidade Escolar, responsabilizando-se pelo seu 
funcionamento. Atender aos profissionais da Unidade Escolar, à comunidade, aos alunos, instituições 
auxiliares, órgãos colegiados, prestando as informações e orientações necessárias; Coordenar e executar as 
tarefas decorrentes dos encargos da Secretaria. Organizar e manter em dia o protocolo, o arquivo escolar, o 
registro de assentamento dos alunos, de forma a permitir, em qualquer época, a verificação da: a) identidade 
e regularidade da vida escolar do aluno; b) autenticidade dos documentos escolares. Preservar e organizar 
toda a documentação da Unidade Escolar seja de forma escrita ou digitalizada. Conhecer, organizar, aplicar 
e manter em dia a coletânea de leis, regulamentos, diretrizes, portarias, circulares, resoluções e demais 
documentos, principalmente aquelas relacionadas à área educacional, garantindo sua aplicação. Analisar, 
organizar, registrar e documentar fatos ligados à vida escolar dos alunos e aos profissionais em exercício na 
Unidade Escolar. Organizar, verificar, controlar e zelar pelo livro ponto e/ou ponto digital dos funcionários, 
garantindo o registro diário. Verificar, atualizar e alimentar o sistema de gestão escolar diariamente. 
Acessar, atualizar, conferir e registrar as ocorrências no sistema de frequência dos funcionários. Redigir 
a correspondência que lhe for confiada, lavrar atas e termos nos livros próprios. Zelar pela identidade da 
vida escolar dos alunos e pela autenticidade dos documentos escolares. Zelar pelo sigilo da documentação 
e informações de que tenha conhecimento, relativas à vida escolar dos alunos e funcional dos servidores. 
Responsabilizar-se por toda a escrituração e expedição de documentos escolares e outros que se façam 
necessários. Promover o levantamento de dados referentes à vida escolar dos alunos, contabilizando-os para 
fins estatísticos e respectiva análise. Organizar, coordenar e conservar o arquivo ativo e inativo da escola. 
Receber, protocolar e instruir processos administrativos e expedientes relativos às situações diversas, 
em especial as que se vinculem à vida escolar e a fatos relacionados a alunos e funcionários. Preparar 
relatórios diversos, solicitados pela direção da escola. Garantir apoio às atividades da escola. Informar a 
chefia imediata sobre todas as situações que envolvam alunos, pais, funcionários, acatando as orientações 
recebidas. Colaborar e participar de atividades que envolvam a comunidade, sob orientação da direção da 
escola. Participar de atividades de qualificação proporcionadas pela SME, bem como de reuniões de equipe. 
Conhecer e aplicar os princípios e normas que regem a gestão escolar em seus aspectos administrativos, 
primando pela transferência de procedimentos. Praticar os demais atos necessários ao desenvolvimento das 
atividades da secretaria escolar.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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://www.planalto.
gov.br/CCIVIL_03/leis/L8069.htm
 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
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação textual. 
2. Acentuação.
3. Coerência e Coesão. 
4. Pontuação. 
5. Concordância Verbal. 
6. Concordância Nominal. 
7. Regência Verbal.
8. Regência Nominal. 
9. Nova Ortografia. 
10. Emprego de pronomes: pessoais; de tratamento; possessivos; relativos e demonstrativos. 
11. Verbos (defectivos e abundantes). 
12. Semântica (sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, denotação e conotação). 
13. Problemas gerais da norma padrão: onde/ aonde; mas/ mais; mal/ mau; a e há na expressão de tempo; 
afim/ a fim; demais/ de mais; ao encontro de; de encontro a; a par/ ao par. 
OBS. Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

INFORMÁTICA
1. Windows XP – Curso Completo. Disponível em: http://juliobattisti.com.br/artigos/windowsxp/
principal.asp
2. Microsoft Word 2003. Disponível em: 
http://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/images/f/fa/Apostila_Word_2003.pdf
3. Microsoft Office 2003. Disponível em: 

http://juliobattisti.com.br/tutoriais/herbertgois/office2003001.asp
4. Curso Excel 2003 – Básico Planilhas. Disponível em: 
https://portal.tjpr.jus.br/c/document_library/get_file?folderId=131792&name=DLFE-5943.pdf
5. Internet Explorer. Disponível em: http://www.fundacaobradesco.org.br/vv-apostilas/ie_menu.htm

LEGISLAÇÃO
1. Constituição da República Federativa do Brasil - promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
1.1. Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Capítulo IV - Dos Direitos Políticos (arts. 14 e 15).
1.2. Título III - da Organização do Estado: Capítulo IV - Dos Municípios (arts. 29 e 30).
1.3. Título III- da Organização do Estado: Capítulo VII- Da Administração Pública, Seção I e II (arts. 37 
a 41).
2. Lei nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010. Disponível em: http://intranet.bauru.sp.gov.br/arquivos2/
sist_juridico/documentos/leis/lei5999.pdf
3. Decreto nº 12.755, de 31 de março de 2015. Disponível em: http://intranet.bauru.sp.gov.br/arquivos2/
sist_juridico/documentos/decretos/dec12755.pdf
4. Decreto nº 12.756, de 31 de março de 2015. Disponível em: http://intranet.bauru.sp.gov.br/arquivos2/
sist_juridico/documentos/decretos/dec12756.pdf
5. Lei 6.270, de 29 de outubro de 2.012. Disponível em: http://intranet.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_
juridico/documentos/leis/lei6270.pdf

ATUALIDADES
Notícias, fatos e versões ocorridos no Brasil e no mundo a partir de Janeiro 2015, divulgados nos meios 
de comunicação referente às áreas de: cidadania, ciência, cultura, arte, comunicação, esporte, economia, 
educação, empregabilidade, ética, legislação, meio ambiente, negócios, novas tecnologias, política, saúde, 
sustentabilidade e redes sociais.  

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- 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: 
1. paraplegia 
2. paraparesia 
3. monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
11. ostomia 
12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 
14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
1. comunicação 
2. cuidado pessoal 
3. habilidades sociais 
4. utilização dos recursos da comunidade 
5. saúde e segurança 
6. habilidades acadêmicas 
7. lazer 
8. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________



53DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 18 DE AGOSTO DE 2.015

Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________

Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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
25/07/2015 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
13/08/2015 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/08/2015 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/08/2015 Abertura Inscrições
04/09/2015 Encerramento Inscrições
10/11/2015 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
19/11/2015 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
26/11/2015 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
29/11/2015 Previsão da Realização Prova Objetiva
01/12/2015 Previsão de Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 25 de julho de 2015.

 LUIZ CÉLIO BUCCERONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 17/2015
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”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para 
o provimento do Cargo Público Efetivo de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA – SERVENTE 
DE ESCOLA, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o 
prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como  para a formação de Cadastro de Reserva. 
O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei 
Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal 
de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e alterações 
posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Claudio Moreira, Claudineia Pedroso Fernandes, Sérgio Ricardo Rodrigues, Judite Della Torre Jayme, 
Beatriz Ortiz e sob a coordenação de Mônica Cristina Pereira Santana e Walquiria Colla de Abreu Bastos, 
sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 1349/2015, 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 à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 17 (dezessete) de novembro de 2015.   
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Assistente de 
Serviços na Escola 
- SERVENTE DE 
ESCOLA

01
Ensino 
Fundamental 
Completo 

R$ 938,10 R$ 310,00 40 horas / 
semanais R$ 15,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Assistentes de Serviços na Escola da Lei Municipal nº 
5.999/10. 
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 310,00) – (Lei Municipal nº 5.323/05 e Lei Municipal nº 6.663/15) 
artigo 10.
Vale transporte (Lei Municipal nº 4.214/97 – 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:
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, encontrando-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 Fundamental, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 
devidamente registrado no órgão competente - MEC), e os documentos necessários à investidura do cargo 
indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
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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 
19 (dezenove) de agosto de 2015 às 20h do dia 04 (quatro) de setembro 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 deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA 
ESCOLA – SERVENTE DE ESCOLA 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$ 15,00 (quinze 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) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) 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) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min. do dia 04 de setembro de 2015, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
 2.8) 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/PORTAL DO CANDIDATO 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) através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.
sp.gov.br 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 
12h e das 13h às 18h.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Organizadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com 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, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) 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 à 
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 19 (dezenove) de agosto de 2015 a 04 (quatro) de setembro 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 15 (quinze) de setembro 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 em sala reservada, além 
de informar na inscrição, 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), das 08h às 12h e das 13h às 16h, no 
período de 19 (dezenove) de agosto a 04 (quatro) de dezembro 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 as 16h do dia  04 (quatro) de dezembro 
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. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova, cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As 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.
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 da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal 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 Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
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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 à 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 19 (dezenove) de agosto de 2015 a 04 (quatro) de 
setembro 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 13.
13.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito 
de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
13.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
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 15 (quinze) de setembro 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, nos dias 19 (dezenove), 20 (vinte), 21 
(vinte e um) e 24 (vinte e quatro) de agosto de 2015 das 08h30min. 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. O candidato deve obrigatoriamente imprimir o PRÉ-COMPROVANTE 
DE INSCRIÇÃO  através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.
sp.gov.br
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 27 (vinte e sete) de agosto 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 2.8.
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 RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº Questões Peso Caráter Duração da 
Prova

Assistente de 
Serviços na Escola 
-  SERVENTE DE 
ESCOLA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 12

100 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua Portuguesa 07

Matemática 07

Legislação
Municipal 07

Atualidades 07

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Assistente de Serviços na Escola – 
SERVENTE DE ESCOLA será composto por Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) 
pontos, prevista para realizar-se no dia 06 (seis) de dezembro de 2015, será composta por 40 (quarenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os 
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 17 (dezessete) de novembro de 2015.
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento: 
Original da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha 
força de documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento com foto 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala  em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma,  para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
10. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
11. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, 
receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme 
de carro, Ipad, Ipod, Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos escuros. 
12. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
13. Ao ingressar na sala para realização da prova, todos os candidatos deverão lacrar os seus pertences 
em saco plástico fornecido pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será eliminado do certame. 
  13.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
  13.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau, exceto óculos escuros, caneta esferográfica, 
documento de identificação). 
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  13.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  13.4) O saco plástico tratado no Item 13 só poderá ser violado após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Assistente de Serviços na Escola – SERVENTE 
DE ESCOLA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,50 (dois e meio) pontos a cada 
questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) 
de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
3. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova 
Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala, terão sua prova anulada.
4. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela coordenação do Concurso.
5. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no cartão resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
6. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
6.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
6.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
6.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado, 
ao final do tempo de prova; 
6.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
7. O resultado da Prova Objetiva, será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
8. 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/portal do candidato do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
9. As alterações de nome, RG, CPF e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de concursos/portal do candidato do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia de inscrição. É de 
inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados pessoais solicitados 
no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Organizadora excluir do certame o candidato que não 
o fizer. 
10. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveu.
11. 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.
12. 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 Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação Municipal da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Atualidades da Prova Objetiva;
g) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a 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 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 a 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) através na área de  CONCURSOS/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 da lista de candidatos aprovados, 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 no máximo há 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. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requer no ato da posse.
7. Para posse não serão aceitas fotocópias não autenticadas. 
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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 1349/2015.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA – SERVENTE DE ESCOLA 
Executar tarefas de limpeza interna e externa da escola. 1-Realizar tarefas de limpeza interna e externa da 
escola, incluindo móveis, utensílios e outros, quantas vezes se fizer necessário. a) Recolher, acondicionar 
e dar destinação correta ao lixo, observando a separação do lixo reciclável. b) Abastecer os setores 
com material de higiene e limpeza. c) Preparar as salas de aula, organizando as carteiras e limpando as 
lousas. d) Reabastecer o filtro de água ou troca de galões. e) Controlar o estoque do material de limpeza 
e higiene e solicitá-lo à direção da escola, quando necessário. f) Manter os instrumentos de trabalho 
limpos e organizados, zelando pela sua guarda. 2-Auxiliar nos cuidados dos alunos e nas atividades 
escolares, tais como: a) Auxiliar no atendimento e organização dos horários de entrada, recreio e saída 
dos alunos, se responsabilizando pela abertura e fechamento dos portões, quando necessário. b) Receber 
correspondência e entregá-las ao responsável pela Unidade Escolar. c) Atender telefone e anotar recados, 
quando necessário. d) Preparar o ambiente da Unidade Escolar, conforme orientação da direção, para 
atividades sediadas pela escola. e) Informar à direção qualquer observação relevante percebida durante o 
desempenho de sua função. 3- Auxiliar em atividades de organização/manutenção do ambiente escolar. 
a) Preparar café, chá ou suco, quando solicitado pela direção da Unidade Escolar. b) Ser portador e 
responsável pelas chaves da Unidade Escolar. c) Cuidar da manutenção de plantas e vasos existentes na 
Unidade Escolar. 4-Eventualmente auxiliar em outras atividades afins. 

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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 ao 18; do 53 ao 73 e do 83 ao 85. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/CCIVIL_03/leis/L8069.htm
3. Normas Básicas da Educação Brasileira. 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. Direitos da criança especial à educação. 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. Normas Regimentais Básicas das Escolas Municipais de Bauru - Regimento Comum das Escolas 
Municipais de Bauru, de ensino fundamental e de educação especial, aprovado em 26/05/10. Título I – 
das disposições preliminares; Título II – da gestão democrática e Título III – da organização técnico e 
administrativa. Disponível em:   www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_educacao/regimento_
escolar_fundamental.pdf
7. Higiene e Segurança nas escolas. Profuncionario, Unidades: 2, 3 e 4. Disponível em: http://portal.mec.
gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/higiene.pdf
   
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação de texto.
2. Gêneros textuais.
3. Encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato.
4. Acentuação Gráfica.
5. Morfologia: (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
6. Sintaxe: termos essenciais da oração (sujeito e predicado) classificação.
7. Verbos (tempos e modos verbais).
Serão exigidos conhecimentos relativos à nova ortografia.

MATEMÁTICA
1. Operações com Números Reais.
2. Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum – Problemas.
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. Probabilidade.
9. Sequências.
10. Regra de Três Simples e Composta.
11. Sistemas de medidas.
12. Geometria plana: Áreas e perímetros.
13. Geometria espacial: áreas e volumes.
14. Resolução de Problemas.
15. Trigonometria.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1. Lei nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010. Disponível em: http://intranet.bauru.sp.gov.br/arquivos2/
sist_juridico/documentos/leis/lei5999.pdf
2. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1.994. Disponível em: http://intranet.bauru.sp.gov.br/
arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf

ATUALIDADES
Notícias, fatos e versões ocorridos no Brasil e no mundo a partir de Janeiro 2015, divulgados nos meios 
de comunicação referente às áreas de: cidadania, ciência, cultura, arte, comunicação, esporte, economia, 
educação, empregabilidade, ética, legislação, meio ambiente, negócios, novas tecnologias, política, saúde, 
sustentabilidade e redes sociais.  

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- 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: 
1. paraplegia 
2. paraparesia 
3. monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
11. ostomia 
12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 
14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- 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; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- 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: 
1. comunicação 
2. cuidado pessoal 
3. habilidades sociais 
4. utilização dos recursos da comunidade 
5. saúde e segurança 
6. habilidades acadêmicas 
7. lazer 
8. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
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- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 
Local e Data: __________________________

Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________

Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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
25/07/2015 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
13/08/2015 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/08/2015 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/08/2015 Abertura Inscrições
04/09/2015 Encerramento Inscrições
17/11/2015 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
26/11/2015 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
03/12/2015 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
06/12/2015 Previsão da Realização Prova Objetiva
08/12/2015 Previsão de Divulgação do Gabarito

Bauru/SP, 25 de julho de 2015.

 LUIZ CÉLIO BUCCERONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA
PALESTRA: “A VALORIZAÇÃO DO TRABALHO EM GRUPO”

Ementa: Qual a diferença entre Grupo e Grupamento. O que é Identidade de Grupo. Como a identificação 
e respeito com o grupo são importantes para o trabalho. Qual a importância do trabalho em grupo em 
instituições e em qualquer instância de trabalho. O indivíduo e o grupo. A valorização do indivíduo pelo 
grupo e do grupo pelo indivíduo.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 18/08/2015 – 14h
Carga horária: 03 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrante: Adélia Ferraz Daher Miranda
Mestre em Distúrbios da Comunicação pela FOB-USP. Graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina 
de Marília-SP (1993). Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Psiquiatria. Residência em 
Psiquiatria pela Faculdade de Medicina de Marília - (MEC - FUNDAP) 1994 - 1996. Título de Especialista 
em Psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria - 1997. Especialização em Didática e Metodologia 

do Ensino Superior pela Faculdade Anhanguera de Bauru (em andamento).
Inscrições: das 17h00 do dia 15/07/2015 às 12h00 do dia 18/08/2015, 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 A CERTIFICADO.

PALESTRA: “O PODER DA MOTIVAÇÃO: SUPERANDO DESAFIOS!”
Ementa: Buscando o desenvolvimento profissional; Tenha equilíbrio entre seu trabalho e sua família; 
Superando seus medos; Controle Emocional; Teoria da evolução, você já nasceu vencedor; Como anda a 
sua Comunicação?; História do Sr. José; 3 chaves do atendimento extraordinário;
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 19/08/2015 – 09h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrante: Cadu Moura
Empresário do setor de educação e presta serviço de consultoria para centenas de grandes empresas 
brasileiras. Especialista em comportamento humano, Coach e palestrante Nacional. Para motivar e despertar 
o potencial máximo dos líderes de empresas e instituições que atende, Cadu Moura usa ferramentas de alto 
impacto e dinâmicas inteligentes, que fazem os profissionais questionarem suas atitudes diárias, sempre 
usando uma linguagem bem humorada e positiva.
Inscrições: das 17h00 do dia 15/07/2015 às 17h00 do dia 18/08/2015, 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 A CERTIFICADO.

PALESTRA: “SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA”
Ementa: Aborda a gravidez na adolescência, métodos anticoncepcionais e doenças sexualmente 
transmissíveis, todos esses assuntos são tratados de forma simples e com dicas de atividades para serem 
trabalhadas com adolescentes.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos de Assistente Social e Psicólogo, conforme Lei Municipal nº 5.975/10. 
Data e horário: 20/08/2015 – 14h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrante: Simone Serrano
Formada em Biologia, Farmácia-Bioquímica e Química pela Universidade do Sagrado Coração. Professora 
na rede pública e particular de ensino.
Inscrições: das 17h00 do dia 15/07/2015 às 12h00 do dia 20/08/2015, 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 A CERTIFICADO.

PALESTRA : “LÍNGUA PORTUGUESA: REGRAS GERAIS SOBRE ESCRITA E 
ACENTUAÇÃO”

Serão abordados os seguintes assuntos: A palestra tem como objetivo promover aos servidores municipais 
novos conhecimentos em torno da língua portuguesa, para que estes possam aplica-las no ambiente de 
trabalho, elaborando documentos coesos e coerentes, facilitando a compreensão dos mesmos e promovendo 
desta forma o desenvolvimento profissional da equipe.
O curso abordará os tópicos abaixo:
•	 As novas regras ortográficas (trema, hífens e acentuação);
•	 O uso dos “porquês”;
•	 O uso do obrigado e obrigada;
•	 Menos X Menas;
•	 Tenho que X Tenho de;
•	 Afim X A fim;
•	 Avista, à vista ou (a) vista
•	 A aplicabilidade os termos cessão, sessão, secção e seção;
•	 Mau X Mal;
•	 Onde X Aonde;
•	 Mas X Mais;
•	 Há X A;
•	 Seja e suas variações;
•	 Eu X Mim;
•	 A forma correta de escrever horários;
•	 Aplicabilidade da crase;
•	 Regras básicas de ortografia;
•	 Interpretação textual (tipos e dicas de interpretação);
•	 Redação (tipos, estrutura e produção textual).
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 21/08/2015 – 14h às 16h 
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrante:Josiane Moraes Silva Fernandes
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Graduada em Letras Português, Especialista em MBA em Gestão Pública. Chefe da Seção de Banco de 
Dados.
Inscrições: das 09h30 do dia 27/07/2015 às 12h00 do dia 14/08/2015, 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 A CERTIFICADO.

PALESTRA: “RELACIONAMENTO INTERPESSOAL X SUCESSO”
Ementa: Abordar o relacionamento interpessoal, espírito de equipe, autoestima, confiança, esforço 
individual e coletivo, promovendo uma reflexão sobre a participação na sociedade e no dia a dia.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 25/08/2015 – 09h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrantes: Marcos Antonio Crepalde Cafeo 
Especialista em MBA em Gestão Pública.
Especialista em Marketing.
Jornalista e Radialista.
Palestrante na área do meio ambiente.
Palestrante motivacional.
Consultor internacional de Marketing.
Inscrições: das 17h00 do dia 15/07/2015 às 17h00 do dia 24/08/2015, 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 A CERTIFICADO.

PALESTRA: “VOCÊ É O QUE VOCÊ PENSA”
Ementa: Levar as pessoas a refletirem e encontrarem o que as levam a estarem motivadas e também fazendo 
com que despertem, através de paciência, prática e persistência, para que possam assumir responsabilidades 
para enfrentarem os desafios que o mundo globalizado está exigindo dos profissionais.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 02/09/2015 – 09h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrantes: Alessandra Sacomani 
Acumula 15 anos de expertise em negócios, atuante na gestão financeira e comercial. Consultora Associada 
do Instituto LOGOdata de Pesquisa Humana e Tecnológica. Conta ainda com bagagem significativa na 
docência do ensino profissionalizante e do ensino superior. Economista – ITE Bauru com MBA em Gestão 
Estratégica de Negócios pela Anhanguera Educacional. Pós Graduando em MBA Gestão de Pessoas – 
Anhanguera Educacional.
Inscrições: das 10h00 do dia 11/08/2015 às 17h00 do dia 01/09/2015, 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 A CERTIFICADO.

PALESTRA: “TELECONFERÊNCIA – VOCÊ EM FOCO: POTENCIALIZANDO SUAS 
COMPETÊNCIAS ATRAVÉS DA ALEGRIA”

Ementa: 
Objetivos:
- Refletir a respeito das escolhamos que cada um de nós fazemos e se as mesmas vão ao encontro dos nossos 
motivadores;
- Procurar responder a seguinte pergunta: “qual é a base da relação que eu estabeleço comigo mesmo?”;
- Entender a importância de sabermos como lidar com as adversidades.
Conteúdo Programático:
- Qual o papel da alegria na nossa vida?
- Auto-motivação: combustível para se obter alegria
- Auto-conhecimento: como está a minha fonte de alegria?
- Auto-controle: o QA (quociente de adversidade) como fator importante para se manter a alegria
- A história de um Doutor da Alegria.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 09/09/2015 – 08h
Carga horária: 04 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrantes: 
Izabela Mioto
Graduada e Mestre em Psicologia pela UNESP de Assis, Pós-graduada em Administração de RH pela 
FAAP e formação em Coaching pelo ICI (Institute Coaching Integrated), reconhecido pelo ICF. Professora 
da disciplina Gestão de Talentos do curso de Pós-graduação em Administração de Empresas e da Pós em 
Gestão de Projetos da FAAP/SP. Titular da cadeira da disciplina Educação, Treinamento e Desenvolvimento 
da Pós-graduação em Administração de RH da FAAP
Wellington Nogueira
É um ator que virou palhaço, que se descobriu empreendedor social após fundar Doutores da Alegria, uma 

organização que tem como missão levar alegria a crianças hospitalizadas e compartilhar esse conhecimento 
com o público que está fora dos hospitais. Qual o papel da alegria em nossas vidas? O que temos para 
aprender nos encontros entre crianças e palhaços no hospital? Tentar responder essas perguntas é o que 
impulsiona a vida deste ser. Formado em Teatro Musical pela American Musical and Dramatic Academy 
de Nova York.
Inscrições: das 10h00 do dia 11/08/2015 às 17h00 do dia 08/09/2015, 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: PALESTRA OFERECIDA NO FORMATO À DISTÂNCIA, SIGNIFICA QUE OS 
PALESTRANTES NÃO ESTARÃO FISICAMENTE NO LOCAL, MAS A PALESTRA SERÁ 
PROJETADA NO TELÃO. HAVERÁ EMISSÃO DE CERTIFICADO PELA EGP.

PALESTRA: PARCERIA EGP E SEMMA -
ABERTURA DA FESTA ANUAL DA ÁRVORE - “ POR QUE PRECISAMOS DA 

ARBORIZAÇÃO ?”
Ementa: A árvore estraga toda minha calçada, entope calhas e suja minha sala, encheu de cupins meus 
armários, não aguento varrer a calçada as folhas não me deixam em paz, está toda florida e agora? Caem no 
chão e vou escorregar e quem vai varrer? Já perdi eletrodoméstico com os galhos tocando a fiação e caindo 
a energia.  Precisamos de todos esses conflitos? O que é uma cidade arborizada? É mesmo necessário ou é 
uma moda ecológica?
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 21/09/2015 – 09h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrante: Luiz Fernando Nogueira Silva
Engenheiro Agrônomo, Pós Graduado em Gestão Integrada em Meio Ambiente e Segurança do Trabalho, 
Técnico em Segurança do Trabalho, cursando Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental.
Inscrições: das 10h00 do dia 11/08/2015 às 17h00 do dia 20/09/2015, 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 A CERTIFICADO.

PALESTRA: “ COMPROMISSO ÉTICO – PROFISSIONAL (RELAÇÕES SOCIAIS QUE SE 
ESTABELECEM NO AMBIENTE DE TRABALHO)”

Ementa: - O trabalho e o indivíduo - Diferentes questões que norteiam o trabalho na vida das 
pessoas individualmente e coletivamente.
-  O trabalho no contexto Social - A importância do trabalho na dinâmica social humana. 
- Relações sociais no ambiente - Quais valores e comportamentos humanos estão determinando as relações 
entre as pessoas no ambiente de trabalho? No que isso implica na qualidade do trabalho a ser realizado e 
na qualidade de vida das pessoas?
- Ética  e Compromisso profissional - O que é Ética e como isso determina a qualidade do trabalho a ser 
realizado em diferentes esferas de atuação. 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 22/09/2015 – 09h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrante: Sandra Regina Pimenta
Possui Licenciatura Plena em Educação Infantil e Administração Escolar.
Professora da Rede Municipal de Educação há 23 anos.
Atualmente atuando como professora na Educação Infantil tendo também atuado como Diretora substituta 
03 anos, Professora do CEJA (Fundamental e Ginasial), Professora substituta de Ensino Fundamental.
Inscrições: das 10h00 do dia 11/08/2015 às 17h00 do dia 21/09/2015, 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 A CERTIFICADO.

PALESTRA: “NOVA ORTOGRAFIA DA LÍNGUA PORTUGUESA: DE 2015 NÃO PASSA!”
Ementa: Discutir o emprego da língua padrão, considerando seu percurso histórico, pós consenso entre os 
países envolvidos, quanto às alterações  da nova ortografia da Língua Portuguesa e seu emprego na fala e 
comunicação na atualidade.
Conteúdo: 
•	 Percurso Histórico
•	 Nova ortografia da Língua portuguesa
•	 Gramática e Ortografia
•	 Emprego da nova ortografia nos textos formais – impacto na comunicação e na escrita.
•	 O que muda com a nova ortografia no Brasil?
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 23/09/2015 – 14h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrante: Andréa Belli
Formação: Letras - Pedagogia - Especialista em Gestão Educacional - Mestre em Educação. Supervisor de 
Ensino na Diretoria de Ensino de Botucatu - Professora da UNIESP Bauru e UNIFAC Botucatu.
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Inscrições: das 11h00 do dia 13/08/2015 às 12h00 do dia 23/09/2015, 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 A CERTIFICADO.

PALESTRA: “SAÚDE MENTAL DO ESCOLAR”
Ementa: A complexidade do termo Saúde Mental do Escolar. Como definir de maneira adequada. A 
necessidade de obervar alterações de comportamento e socialização sem supervalorizar ou negligenciar. 
Respeitar diferenças. Principais quadros patológicos específicos de cada idade.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos: Agente Social, Assistente Social, Instrutor Artístico, Instrutor de Curso Profissionalizante, 
Instrutor Esportivo, Psicólogo e Técnico Esportivo, enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 24/09/2015 – 14h
Carga horária: 03 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrante: Adélia Ferraz Daher Miranda
Mestre em Distúrbios da Comunicação pela FOB-USP. Graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina 
de Marília-SP (1993). Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Psiquiatria. Residência em 
Psiquiatria pela Faculdade de Medicina de Marília - (MEC - FUNDAP) 1994 - 1996. Título de Especialista 
em Psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria - 1997. Especialização em Didática e Metodologia 
do Ensino Superior pela Faculdade Anhanguera de Bauru (em andamento).
Inscrições: das 11h00 do dia 13/08/2015 às 12h00 do dia 24/09/2015, 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 A 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: 25/09/2015 – 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 14h00 do dia 10/08/2015 as 17h00 do dia 24/09/2015, 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.

Darlene Martin Tendolo
Secretária

Secretaria do Bem-Estar Social

CONVOCAÇÃO 15/15
Por este instrumento fica convocada WERIDIANA TAMIRES APARECIDA PIRES FERREIRA, 
Conselheira Tutelar Suplente do Conselho Tutelar de Bauru, para substituir a Conselheira Tutelar Titular, 
ADRIANA FELIX PROVIDELLO, no período de suas férias, de 24/08/15 a 07/09/15.
Para tanto, a mesma deverá comparecer à sede do Conselho Tutelar, localizado na Av. Alfredo Maia, quadra 
1 s/n, Vila Falcão, para o exercício da referida atividade. 

Bauru, 17 de agosto de 2015.
DARLENE MARTIN TENDOLO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL

CONVOCAÇÃO 16/15
Por este instrumento fica convocada LAZARA ALESSANDRA DELIBERAL DE LIMA, Conselheira 
Tutelar Suplente do Conselho Tutelar de Bauru, para substituir a Conselheira Tutelar Titular, FERNANDA 
SORRILHA PEREIRA, no período de suas férias, de 01/09/15 a 30/09/15.
Para tanto, a mesma deverá comparecer à sede do Conselho Tutelar, localizado na Av. Alfredo Maia, quadra 
1 s/n, Vila Falcão, para o exercício da referida atividade. 

Bauru, 17 de agosto de 2015.
DARLENE MARTIN TENDOLO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretora da EMEF "José Francisco Junior – Zé do Skinão" convoca os associados da APM a comparecerem 
à Assembléia Geral para eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal. A primeira chamada será no dia 24 de Agosto de 2015, segunda-feira, às 17h em sua sede, sito à Rua 
João Borges nº 2-30, Jd. Progresso - Bauru-SP. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos 
associados, convocamos, em segunda chamada, às 17h30 no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da EMEII Lilian Aparecida Passoni Haddad, convoca os associados da APM a comparecerem 
à Assembleia Geral para eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal. A primeira chamada será no dia 26 de agosto de 2015, quarta-feira, ás 16h, em sua sede, 
sito a Rua Dezenove, n. 3-40, Bairro Leão XIII. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos 
associados, convocamos em segunda chamada, às 16h 30, no mesmo local e data

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
Lei nº 5999/2010

Apresentamos abaixo os Requerimentos de Revisão de Enquadramento,  analisados nos termos da Lei nº 
5999/2010, para conhecimento dos interessados:

MATRICULA PROCESSO DESPACHO
30043 50.186/2015 ENQUADRAMENTO CORRETO
29931 50.196/2015 ENQUADRAMENTO CORRETO 
25817 50.197/2015 ENQUADRAMENTO CORRETO

15691 FORMULARIO ENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM 
PESSOAL CORRETAS

23362 50.199/2015 ENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM 
PESSOAL CORRETAS

      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

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. 38491/12 - Elaine Francischini;
Proc. 45983/13 - Ailton Ricardo da Cruz;
Proc. 47564/13 – Dirce Maria dos Santos Costa;
Proc. 17809/14 – Rita de Cássia Sotero Castro;
Proc. 14480/14 – Jair Soares;
Proc. 59368/13 – Elisangela aparecida Nascimento;
Proc. 53477/12 – Ismael Barcos Alcantara;
Proc.   1924/14 – Cleonice Martins Boltnn;

PUBLICAÇÃO
A partir de 18.08.2015, portaria nº 075/2015 – SEF, designa a servidora ANA PAULA R. SOARES, R.G 
nº 29.457.501-7, matrícula nº 32.874, AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – 
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, para exercer a função de confiança de Chefe da Seção do Cadastro 
Mobiliário, conforme protocolo/ edoc. 50.993/2015. De acordo com o disposto do artigo 15, § 1º do decreto 
nº 11.852/2012, não haverá suspensão do cômputo do período de estágio probatório, uma vez que realiza as 
seguintes funções essenciais do cargo efetivo:
- Auxiliar na organização e no controle administrativo do Setor
- Prestar serviços de atendimento ao público

 MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
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Proc. 47471/13 – Paulo Pereira dos Santos;
Proc. 56627/13 – Washington Mendes;
Proc.   2225/14 – João Almeida Muniz;
Proc. 51778/12 – Gervasio Teodoro Ferreira;
Proc. 54720/13 – Elionor Pereira Marques Fontes;
Proc. 53117/13 – Santo Bastazini Junior;
Proc. 55723/13 – Aparecida de Andrade da Cruz;
Proc. 68856/12 – Greyse Camargo Galdino;
Proc. 50969/14 – Regina Celia Paschoal;
Proc. 67751/13 – Silvio Vieira de Mattos;
Proc. 57002/14 – José Ricardo de Moraes;
Proc. 51076/14 – Ivone Cristiane de Oliveira Lima;
Proc. 64703/12 – Edneia Maria Ribeiro de Sa Lima;
Proc. 45382/14 – Caroline Rodrigues Alves;
Proc. 16911/14 – Valdemir Aparecido de Aguiar;
Proc. 50285/14 – Osmar Rodrigues de Brito;
Proc. 68505/13 – Marcos Aparecido da Silva;
Proc. 49712/14 – Sebastiao Domingos da Silva;
Proc. 18418/14 – Leonice de Lima Capetti;
Proc. 61395/13 – Eloisa Helena de Oliveira Beghine.

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. 16145/15 - Angelica Maria Altareco de Oliveira;
Proc.     577/15 - Edilaine Graciele Conceicao;
Proc. 59493/13 – Robison Jose Leao;
Proc. 71620/13 – Marina Aparecida Goes Mathos;
Proc. 72237/13 – Edson Garcia;
Proc. 64662/13 – Julio Dellatogna Neto;
Proc. 19712/14 – Aurora Cristina Domingos;
Proc. 63060/13 – Silvio Cesar de Oliveira;
Proc.   6422/14 – Elias Lopes;
Proc. 73255/14 – Elza Victor Araujo Pereira;
Proc. 55986/14 – Francisco Assiz de Moraes;
Proc.     391/14 – Luciano Jose Barbosa;
Proc. 49115/13 – Cludio Donizete Dias;
Proc. 58945/14 – Urbano Romão;
Proc.   4272/14 – Rosangela Aparecida Barros Ramalho;
Proc.   1463/14 – Dirceu dos Santos Vieira. 
Proc. 57247/14 – Helio João Firmino;
Proc. 7433/14 – Alex Ozias de Silos.

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. 60284/14 – Comercio de Vidros Falcão Bauru Ltda – ME;
Proc. 52516/12 – Marister Rodrigues de Moraes.

Os contribuintes abaixo discriminados ficam notificados a comparecer na Prefeitura Municipal de Bauru 
para tratar assunto de seu interesse:

Proc. 46030/10 – Tempo Soluções Gráficas Eireli ME;

Diretora: Ana Raquel Fernandes

NOTIFICAÇÃO 34/2015
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.

10.08.15 FPM R$     1.410.536,29
10.08.15 ITR R$                 225,72
10.08.15 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO R$           89.164,00
11.08.15 ISS SIMPLES R$           45.204,85
11.08.15 FUNDEB R$     1.827.634,23
11.08.15 TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA R$              5.000,00
11.08.15 TETO MUNICIPAL LIMITE UPA R$         907.000,00
11.08.15 TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES R$         508.000,00
11.08.15 TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL R$         162.215,00

11.08.15 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$     1.005.602,63

11.08.15 PAC BARRERINHO R$              1.436,78
12.08.15 QUOTA QESE R$         823.697,97

13.08.15 ISS SIMPLES R$           18.533,93
17.08.15 PISO ALTA COMPLEXIDADE I R$         163.000,00
17.08.15 PISO ALTA COMPLEXIDADE II R$         250.000,00
17.08.15 BENEFICIO DE PREST. CONTINUADA A ESCOLA R$              1.000,00

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES 
CONVOCAÇÃO

60ª AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO 
Conforme art. 34 do Regimento Interno do Conselho Municipal de Contribuintes, Decreto nº 10484/2007, 
informamos a quem de interesse, sobre a realização da Sexuagésima  Audiência de Julgamento deste 
Conselho, que acontecerá no Dia vinte e cinco de agosto de dois mil e quinze, às nove horas, no 
Auditório do IESB/UNIESP, situado na Rua Anhanguera nº 9-16 Vila Santo Antonio, nesta cidade.
Seguem abaixo os processos a serem julgados:

PROCESSO: 35036/2014 - Apensos 50205/14 - 5769/15 - 6557/15
Interessado: ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME
Assunto: ISS
Relator: Dr. Aristides Francisco dos Santos Junior

PROCESSO: 35038/2014 - Apensos 50210/14 - 7661/15
Interessado: ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME
Assunto: ISS
Relator: Dr. Aristides Francisco dos Santos Junior

PROCESSO: 35040/2014 - Apensos 50217/14 - 7662/15
Interessado:  ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME
Assunto: ISS
Relator: Dr. Aristides Francisco dos Santos Junior

PROCESSO: 35042/2014 - Apensos 50222/14 - 5761/15 - 6560/15
Interessado: ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME
Assunto: ISS
Relator: Dr. Aristides Francisco dos Santos Junior

PROCESSO: 31108/2014 - Apensos 36307/14 - 61504/14
Interessado: SERELEPE E GERAÇÃO LTDA - ME
Assunto: ISS
Relatora: Drª. Maria Jussara Andrioli

PROCESSO: 31392/2014 - Apensos 52912/14
Interessado: BIJOS ADV. ASSOCIADOS (Josilmar Emp. Imobiliários Ltda)
Assunto: IPTU
Relatora: Drª. Maria Jussara Andrioli
Bauru, 17 de agosto de 2015.

ZULEIDE A. VILAS BOAS
Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORIA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
PROC FORNECEDOR DOCUMENTO   VALOR  

68686/14 ASSOC WISE MADNESS OF CULTURAIS ÚNICA  R$         12.022,30 
73609/14 A.M. MOLITERNO - EPP 4045  R$              433,33 
12856/15 AGNALDO EDSON DE MATTOS ME 1452  R$           4.200,00 
29069/15 ALTAIR AP. MIQUELONI JUNIOR ARTEF ME 813  R$           2.134,00 
40284/15 ANIBAL M DA C MONTEIRO LOURENÇO 1  R$              986,50 
36558/13 APAE 89  R$       200.000,00 
36558/13 APAE 90  R$         54.000,00 
46181/14 ASSOC EMP TRANSP COL URB PAS BAU 1818  R$              268,80 
32365/12 ASSOC FAM AMIG PORT AUTISMO BAURU JULHO  R$         11.386,82 
6889/14 BRASIL VEICULOS COMP SEGUROS S/A AGOSTO  R$           6.332,70 
6889/14 BRASIL VEICULOS COMP SEGUROS S/A AGOSTO  R$           6.166,05 
6889/14 BRASIL VEICULOS COMP SEGUROS S/A AGOSTO  R$           6.167,90 
6889/14 BRASIL VEICULOS COMP SEGUROS S/A AGOSTO  R$           2.966,37 
9464/14 C.A. DA SILVA PISCINAS - ME 151  R$              958,33 
46658/14 C.A. DA SILVA PISCINAS - ME 152  R$           2.083,33 
26406/14 CARDOSO & CARDOSO COM FRUT LEG 2735  R$           3.559,11 
26406/14 CARDOSO & CARDOSO COM FRUT LEG 2746  R$           9.121,83 
26406/14 CARDOSO & CARDOSO COM FRUT LEG 2733  R$              549,76 
26406/14 CARDOSO & CARDOSO COM FRUT LEG 2738, 2743  R$         37.037,56 
26406/14 CARDOSO & CARDOSO COM FRUT LEG 2723  R$              287,21 
26406/14 CARDOSO & CARDOSO COM FRUT LEG 2736  R$              872,82 
26406/14 CARDOSO & CARDOSO COM FRUT LEG 2722  R$                85,79 
26406/14 CARDOSO & CARDOSO COM FRUT LEG 2727  R$           3.249,10 
56220/14 CASA DA MERENDA COM ALIMENTOS LTDA 11420  R$              176,80 
4864/14 CASA DA MERENDA COM ALIMENTOS LTDA 11418  R$           2.142,60 
4864/14 CASA DA MERENDA COM ALIMENTOS LTDA 11417  R$           2.028,60 
3904/14 CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA 5033  R$              150,00 
3904/14 CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA 5032  R$              150,00 
3904/14 CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA 5029, 5030  R$              300,00 
14441/13 CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA 21677  R$           5.780,00 
4544/14 CECAM - CONS ECON CONT ADMIN MUN 47125  R$         44.583,33 
4544/14 CECAM - CONS ECON CONT ADMIN MUN 47332  R$         44.583,33 
21902/14 CIR SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE LTDA 2666  R$              107,92 
21902/14 CIR SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE LTDA 2667  R$                13,49 
21902/14 CIR SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE LTDA 2663  R$           8.668,53 
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46085/15 CLAUDIA MARIA MORENO JULHO  R$              830,75 
74801/14 CM HOSPITALAR LTDA 969448  R$                21,81 
29393/14 CM HOSPITALAR LTDA 977771  R$              279,00 
16444/13 COM DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA 253680, 253683  R$         50.660,00 
16444/13 COM PNEUS ROMA LTDA 80138  R$           4.650,00 
36305/14 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP 5324  R$           1.340,00 
36305/14 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP 5325  R$           1.340,00 
51112/10 COMUNIDADE BOM PASTOR JULHO  R$         21.967,73 
50485/12 COMUNIDADE BOM PASTOR JULHO  R$           8.483,88 
7369/12 CST DES SOFTWARE E CAPT DADOS LTDA 114  R$           7.099,56 
29393/14 HOSPFAR IND COM PROD HOSPIT LTDA 684928  R$              273,12 
30932/14 IND COM PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA 6411  R$              584,25 
39663/15 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA 5217  R$              760,00 
23007/14 IPIRANGA PROD PETROLEO S/A 168915  R$         38.386,50 
23007/14 IPIRANGA PROD PETROLEO S/A 168969  R$         15.278,00 
23007/14 IPIRANGA PROD PETROLEO S/A 168970  R$         24.598,00 
19403/14 J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI 11514  R$           2.278,00 
19403/14 J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI 11513  R$           1.428,00 
15382/14 J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA 1879  R$              251,62 
15382/14 J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA 1878  R$              240,68 
19403/14 JBS S/A 29926  R$           3.900,00 
19403/14 JBS S/A 29988  R$           3.705,00 
19403/14 JBS S/A 29922  R$           2.340,00 
19403/14 JGZANA ALIMENTOS LTDA - EPP 4881  R$           3.434,00 
24437/14 KHALIL OBEID & CIA. LTDA 2108  R$           8.885,92 
14260/14 LAB BAURU PATOLOGIA CLINICA LTDA 2341  R$           2.442,60 
30040/14 LAB BAURU PATOLOGIA CLINICA LTDA 2375  R$         44.566,68 
11577/14 MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 1322  R$           1.760,13 
11577/14 MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 1323  R$           1.539,87 
46090/15 MARLI APARECIDA NUNES JULHO  R$              701,25 
45564/15 MARY PASIN FIDCHER JULHO  R$              255,00 
45822/14 MEDI HOUSE IND COM PROD CIR HOSP LTDA 102461  R$         65.019,12 
47838/14 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 299077  R$           1.334,00 
22187/15 OXIBARIMED SERV OXIGENOT HIPERBAR 596  R$         21.000,00 
30810/14 PAD SANTA FE COL BAURU LTDA 10407  R$           3.095,00 
32457/14 PAULO CESAR F OLIVEIRA EIRELI 183578  R$              938,44 
21902/14 PRECISÃO ABSOLUTA - BALANÇAS LTDA 5196  R$           2.550,00 
21902/14 PRECISÃO ABSOLUTA - BALANÇAS LTDA 5197  R$         11.050,00 
24440/14 PROMAD COM MADEIRAS MAT P/ CONST 8911  R$              811,00 
24440/14 PROMAD COM MADEIRAS MAT P/ CONST 8936  R$           4.970,00 
8155/13 REAL DIST ART INFORMATICA EIRELI 27555  R$           8.625,00 
26851/13 REFRIG HUMBERTO E MARTINS LTDA - ME 1777  R$           9.468,00 
46067/14 RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA 14570  R$           1.743,34 
44093/14 SOLUMED DIST MEDIC PRODUTOS 28466  R$           6.985,40 
36557/13 SORRI- BAURU 115  R$       200.000,00 
36557/13 SORRI- BAURU 116  R$         54.000,00 
44093/14 TRM COM MEDICAMENTOS LTDA 17584  R$           1.350,00 
14498/14 UNIAO COMERCIAL BARAO LTDA 2998, 2999  R$         80.000,00 
32744/11 WALP CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA 312  R$         29.360,28 

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Lázara Maria Gomes Gazzetta

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

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

ARBORIZAÇÃO URBANA

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

As referidas Leis podem ser consultadas nos links a seguir:
 
Lei nº 4368/99: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4368.pdf
Lei nº 4714/01: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4714.pdf
Decreto nº 8806/00: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec8806.pdf

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

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

   V - Desrespeitar quaisquer dos artigos referentes ao planejamento de arborização urbana - multa de até 1000 UFIRs e 
embargo das obras, até que se cumpra com as obrigações imposta na lei; 
   VI - Não replantio legalmente exigido - multa de 180 UFIRs por mês de atraso e por árvore.”

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica deverão ser plantadas mudas de pequeno porte:

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

Nas calçadas opostas a rede elétrica ou possuírem fiação compacta deverão ser plantadas mudas de médio porte:

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

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

REITERAÇÃO DE PROCESSOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

PROCESSO: 65706/2014
INTERESSADA: Midori Tanaka Makuda
ENDEREÇO: Rua Anthero Donnini, nº 1-56, Núcleo Hab. Pres. Ernesto Geisel
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte 

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

PROCESSO(S) PARCIALMENTE DEFERIDO(S): VÁLIDA COMO AUTORIZAÇÃO PARA 
ESPÉCIE DISCRIMINADA, APÓS 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:

PROTOCOLO: 40779/2015
REQUERENTE: Polícia Militar do Estado de São Paulo
ENDEREÇO: Praça Machado de Mello, Rua Monsenhor Claro, Quarteirão 02
ESPÉCIES DEFERIDAS: 02 árvores da espécie Chapéu-de-Sol, sendo: a 2ª árvore em relação à esquina 
com a Rua Batista de Carvalho e a 3ª árvore em relação à esquina com a Rua Batista de Carvalho
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de médio porte
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 03 árvores da espécie Chapéu-de-Sol
AÇÃO RECOMENDADA:

- Poda de limpeza 

Secretaria de Obras
Sidnei Rodrigues

Secretário

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7.543/14 - PROCESSO Nº 35.199/15 – Ap. P. 27.517/12 (capa) 
- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - 
OBJETO: As partes resolvem alterar o item 2.1 da Cláusula Segunda do contrato, para acrescer mais 90 (noventa) dias 
ao prazo de execução do contrato, passando de 120 (cento e vinte) dias para 210 (duzentos e dez) dias, sendo que referido 
item passa a ter a seguinte redação: “2.1. O prazo para o início das obras e dos serviços será de 03 (três) dias corridos, 
contados a partir da expedição da ordem de serviço pela Secretaria Municipal de Obras, acompanhada da autorização 
expressa da Caixa Econômica Federal e o de conclusão será de 210 (duzentos e dez ) dias.” - ASSINATURA: 23/07/15.

EXTRATOS 

Secretaria de Planejamento
Antonio Grillo Neto

Secretário
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E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

PROCESSOS DEFERIDOS:
PROCESSO INTERESSADO
17387/2015 APARECIDO ALEXANDRE DA SILVA
73964/2014 JUVENAL SECCO JUNIOR
42872/2015 RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA
43009/2015 LUIZ CARLOS DA SILVA PINTO
39484/2015 LUIZ ANTONIO SOLA
41345/2015 VANIA REGINA DE FREITAS OBEID
42066/2015 RAFAELA ALBIERI PEREIRA
40095/2015 GILBERTO HENRIQUE DE SOUZA YAGI
42535/2015 LUCIA HELENA TIRITAN
39831/2015 JOÃO PARREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
39868/2015 JOÃO PARREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
39866/2015 JOÃO PARREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO 12273
Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às 15:20 Hs., à ALAMEDA DAS 
BAUHINAS (2/0793/003), PARQUE RES. PAINEIRAS, verificando que, o Senhor JOSE NASSIF NETO, 
mesmo após ciência, dada através do Ofício Lei 5825/09 – Nº 1547/14, de que deveria providenciar a 
construção 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 666,32 (seiscentos e 
sessenta e seis reais e trinta e dois centavos) (Recebido por AR).

AUTO DE INFRAÇÃO 12439
Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às 10:23 Hs., à RUA ELZA MADUREIRA 
CARDOSO (4/1583/014), QUINTA DA BELA OLINDA, verificando que, o Senhor PAULO CEZAR 
GONÇALVES DE ALMEIDA, mesmo após ciência, dada através do Ofício Lei 5825/09 – Nº 546/14, 
de que deveria providenciar a construção 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 666,32 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos) (Recebido por AR).

AUTO DE INFRAÇÃO 12425
Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às 15:07 Hs., à RUA OCTACILIO DE ANDRADE 
TOURINHO (3/0960/008), 10-60, NUC. HAB. PRES. ERNESTO GEISEL, verificando que, o Senhor 
GIOVANNI LUCA QUAGGIO SIMONETTI, mesmo após ciência, dada através do Ofício Lei 5825/09 – 
Nº 1025/14, 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 666,32 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos) (AR não recebido).

AUTO DE INFRAÇÃO 12390
Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, à RUA PRIMO VITTI, 4-35, MARY 
DOTA, verificando que, a Sra. DORALICE MARIA LIMA RODRIGUES, mesmo após ciência, dada 
através da Notificação nº 9.411, 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$ 746,76 (setecentos e quarenta e 
seis reais e setenta e seis centavos) (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 269/15, a Senhora ANGELA RODRIGUES, RUA JOÃO D 
AVILA MUNHOZ, 1-15, CONJ. HAB. VER. EDSON FRANCISCO DA SILVA, BAURU - SP, em 
cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de 
proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia 
e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do 
passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, 
NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta 
Notificação, providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado na RUA GUSTAVO 
MARTINS DE OLIVEIRA, VL INDUSTRIAL, cadastrado na P.M.B. 4/1385/012, onde consta Vossa 
Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de 
acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída a 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 932/15, a Senhora SONIA APARECIDA VIANI, RUA HENRIQUE 
SAVI, 14-44, AP. 202, VL NOVA CIDADE UNIVERSITARIA, BAURU - SP, em cumprimento aos 
dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores 
de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir 
passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, 
degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e 
demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para 
que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do 
passeio público, referente ao imóvel situado na RUA ITARO HATORE, VL SÃO PAULO, cadastrado na 

P.M.B. 4/3111/005, 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 a 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). (Recebido por AR).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 267/15, o Senhor RICHARD BAPTISTELLA CIDRINHO, RUA 
SILVEIRA MARTINS, 8-60, VL SOUTO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da 
Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer 
título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em 
frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, 
bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre 
acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, 
referente ao imóvel situado na RUA SILVEIRA MARTINS, QT. 8, VL SOUTO, cadastrado na P.M.B. 
5/0162/001, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá 
ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída 
a 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 968/14, a Senhora ELOÁ MARIA DA SILVA, RUA ALFREDO 
ZUMIANI, 5-10, TANGARÁS, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal 
nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que 
situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; 
II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-
lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade 
contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel 
situado na RUA FLAVIO AREDES LOPES, TANGARÁS, cadastrado na P.M.B. 3/3020/007, 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). Se for lote vago, deverá ser construída a 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) (Recebido por AR).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 942/15, a Senhora ERIKA KARG, RUA DR. JOSE MARIA 
RODRIGUES COSTA, 11-07, JD AMERICA, 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 a construção da mureta de contenção, 
referente ao imóvel situado na RUA ALFREDO FONTÃO, QT. 8, JD PAULISTA, cadastrado na P.M.B. 
2/0284/001 onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá 
ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Face o exposto, informamos que caso 
não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a 
imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 666,32 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e dois 
centavos). (Recebido por AR).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 125/15, a Senhora EDNA FATIMA BRAMANTE DEOGRACIAS, 
RUA MONS. RAMIRES, 4-83, JD ESTORIL, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a 
qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público 
em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou 
rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas 
sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 
90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, 
referente ao imóvel situado na RUA MARIO GONZAGA JUNQUEIRA, QT. 17, VL NOVA CELINA, 
cadastrado na P.M.B. 5/1341/013, 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 a 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). 
(Recebido por AR).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 555/15, o Senhor VADIR VALERIO, ALAMEDA DAS 
MAGNOLIAS, 2-115, 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 
90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, 
referente ao imóvel situado na RUA JOSE GIMENES CAMPANHA, J VANIA MARIA, cadastrado na 
P.M.B. 4/1063/004, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, 
deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser 
construída a 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).
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NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 936/15, o Senhor JOSE ANTONIO GONÇALVES, RUA 
DR. EDUARDO VERGUEIRO DE LORENA, 6-47, VL AEROPORTO DE BAURU, 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 (inclinação superior ao permitido – 2%), referente 
ao imóvel situado na RUA DR. EDUARDO VERGUEIRO DE LORENA, 6-47, VL AEROPORTO DE 
BAURU, cadastrado na P.M.B. 2/0399/013, 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 a 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) (Recebido por AR).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 3091/14, o Senhor MARIO DOUGLAS BARBOSA ANDRE 
CRUZ, RUA ISAAC BOBRA, 2-76, NUC. HAB. ELDORADO, BAURU - SP, em cumprimento aos 
dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores 
de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir 
passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, 
degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e 
demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para 
que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio, 
referente ao imóvel situado na RUA IZABEL CHAUMANN, QT. 1, JD SANTANA, cadastrado na P.M.B. 
4/0627/001, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá 
ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída 
a 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) (Recebido por AR).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 3092/14, o Senhor MARIO DOUGLAS BARBOSA ANDRE 
CRUZ, RUA ISAAC BOBRA, 2-76, NUC. HAB. ELDORADO, BAURU - SP, em cumprimento aos 
dispostos no Artigo 5º da Lei Municipal nº 5825/09 “É proibido nos passeios, canteiros, jardins, vias, áreas 
e logradouros públicos, exceto nos casos em que exista uma legislação especifica autorizando, ou um alvará 
expresso e circunstanciado, de uso temporário, a obstrução através da exposição ou depósito de animais, 
mercadorias, objetos, mostruários, materiais de construção, entulhos, terra e resíduos de qualquer natureza, 
a colocação de cartazes, faixas, placas e assemelhados, pouco importando as dimensões do mesmo, bem 
como executar atividades que possam derramar óleo, gordura, graxa, tinta, líquidos de tinturarias, nata de cal 
ou de cimento, preparar concreto ou argamassa, lavar ou reparar veículos ou qualquer tipo de equipamento, 
bem como outras situações assemelhadas às descritas acima. § 2º Constitui-se como obstrução do passeio 
ou logradouro público, a colocação de materiais, objetos fixos ou móveis, de qualquer tamanho, tipo 
ou espécie, que impeça total ou parcialmente, ainda que por um curto período de tempo, o trânsito de 
pedestres, de carrinhos de bebê ou assemelhados, e de pessoas portadoras de deficiência física.”, para que 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da publicação deste documento, providencie a desobstrução 
do passeio público (remoção de resíduos no passeio), referente ao imóvel situado na Rua RUA IZABEL 
CHAUMANN, QT. 1, JD SANTANA, cadastrado na P.M.B. 4/0627/001, onde consta Vossa Senhoria como 
responsável. Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará 
na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 666,32 
(seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos) (Recebido por AR).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 933/15, o Senhor MOACIR GARCIA SANCHES, RUA 
DR. SERVIO TULIO CARRIJO COUBE, 1-14, JD INFANTE DOM HENRIQUE, BAURU - SP, em 
cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de 
proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia 
e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do 
passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, 
NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta 
Notificação, providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado na RUA DR. 
SERVIO TULIO CARRIJO COUBE, 1-14, JD INFANTE DOM HENRIQUE, cadastrado na P.M.B. 
2/0839/006, 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 
a 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) (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 935/15, a empresa JARDIM ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
E NEGOCIOS LTDA, AV ANTONIO CARLOS COMITRE, 510, SALA 92, 9º ANDAR, PARQUE 
CAMPOLIM, SOROCABA - 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, referente ao imóvel situado na ALAMEDA 
DR. OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, 19-19, JD AEROPORTO, cadastrado na P.M.B. 2/0944/003, 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 a 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) (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 1025/15, a Senhora CARMEN IZA SOLA ZOGHEIBE, RUA 
JULIO DE MESQUITA FILHO, 07-85, VL AEROPORTO DE BAURU, 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 (remover degrau), referente ao imóvel situado na RUA JULIO DE MESQUITA FILHO, 07-85, 
VL AEROPORTO DE BAURU, cadastrado na P.M.B. 2/0390/008, 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 a 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) (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 802/15, o Senhor LYCIO FERNANDO DE PAULA TEIXEIRA, 
RUA CESAR RODRIGUES FERREIRA, 2-40, JD DE ALLAH, 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 (inclinação superior ao permitido – 2%), referente ao imóvel situado na RUA CESAR  
RODRIGUES FERREIRA, 2-40, JD DE ALLAH, cadastrado na P.M.B. 5/1104/014, 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 a 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 812/15, o Senhor ALI SILVEIRA EL SAMAD, RUA BRAZ 
DI FLORA, 11-07, PARQUE SÃO JOÃO, 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, referente ao imóvel 
situado na AVENIDA ANTONIO REQUENA NEVADO, PARQUE SÃO JOÃO, cadastrado na P.M.B. 
5/0856/006, 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 
a 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 826/15, o Senhor ALESSANDRO DARIO, RUA D’ANNUNCIO 
CAMMAROSANO, 9-51, VL SOUTO, 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 (rampa), 
referente ao imóvel situado na RUA QUINTINO BOCAIUVA, 10-87, VL STA CLARA, cadastrado na 
P.M.B. 2/0068/011, 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 a 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) (Recebido por AR).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 976/15, a Senhora MARCIA APARECIDA NEPOMUCENO 
DE FREITAS HERNANDES, AVENIDA RODRIGUES ALVES, 8-84, CENTRO, BAURU - SP, 
em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de 
proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e 
sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio 
sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR 
(Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, 
providencie o reparo do passeio público, referente ao imóvel situado na AVENIDA RODRIGUES ALVES, 
8-84, CENTRO, cadastrado na P.M.B. 1/0054/007, 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). 
Se for lote vago, deverá ser construída a 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).
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NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 799/15, o Senhor GERMANO VAZ PEREIRA JUNIOR, RUA 
EDSON RODRIGUES PITTA, 5-18, VL ROCHA, 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, 
referente ao imóvel situado na RUA ANGELO MORAES, QT. 4, JD BRASILIA, cadastrado na P.M.B. 
5/0136/033, 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 
a 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) (Recebido por AR).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 785/15, o Senhor TOSHIO OKADA, RUA FORTUNATO 
RESTA, 3-42, VL GIUNTA, 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, referente ao imóvel situado na RUA 
FORTUNATO RESTA, 3-42, VL GIUNTA, cadastrado na P.M.B. 5/0140/021, 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 a 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 2259/14, o Senhor RONALDO CESAR DE SOUZA, RUA 
PEDRO DELFIUME, 1-44, NUC. HAB. ENG. OCTAVIO RASI, 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, 
referente ao imóvel situado na RUA JOÃO GOMES FERNANDES, QT. 1, NUC. HAB. MARY DOTA, 
cadastrado na P.M.B. 4/2036/052, 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 a 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 714/15, o Senhor MARCOS FRANCISCO BORGES, RUA 
PONCIANO FERREIRA DE MENEZES, 5-03, JD PANORAMA, 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 na AVENIDA WALDEMAR GUIMARÃES FERREIRA, 11-25, VL 
INDUSTRIAL, cadastrado na P.M.B. 4/0664/007, 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). 
Se for lote vago, deverá ser construída a 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 814/15, o Senhor SHINJI IAMADA, RUA CLAUDINEI LOPES, 
2-11, CONJ. HAB. MARY DOTA, 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, referente ao imóvel 
situado na RUA ALEXANDRE FAVERO, JD CELINA, cadastrado na P.M.B. 5/0850/013, 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 a 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) (Recebido por AR).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 405/15, o Senhor CONRRADO DA SILVA FREITAS, RUA 
PE. PLINIO, 1-66, VL ENG. MONLEVADE, 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 na RUA PE. PLINIO, 1-66, VL ENG. MONLEVADE, cadastrado na P.M.B. 
3/0289/009, 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 
a 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 905/15, o Senhor CLAUDEMIR FERNANDES, RUA 
PONCIANO FERREIRA DE MENEZES, 7-78, JD PANORAMA, 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 na RUA PONCIANO FERREIRA DE MENEZES, 7-78, JD 
PANORAMA, cadastrado na P.M.B. 2/0438/008, 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 a 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) (Recebido por AR).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 1026/15, a Senhora CARMEN IZA SOLA ZOGHEIB, RUA 
JULIO DE MESQUITA FILHO, 7-85, VILA AEROPORTO DE BAURU, BAURU – SP, em cumprimento 
aos dispostos no Artigo 5º da Lei Municipal nº 5825/09 “É proibido nos passeios, canteiros, jardins, vias, 
áreas e logradouros públicos, exceto nos casos em que exista uma legislação especifica autorizando, ou 
um alvará expresso e circunstanciado, de uso temporário, a obstrução através da exposição ou depósito de 
animais, mercadorias, objetos, mostruários, materiais de construção, entulhos, terra e resíduos de qualquer 
natureza, a colocação de cartazes, faixas, placas e assemelhados, pouco importando as dimensões do mesmo, 
bem como executar atividades que possam derramar óleo, gordura, graxa, tinta, líquidos de tinturarias, 
nata de cal ou de cimento, preparar concreto ou argamassa, lavar ou reparar veículos ou qualquer tipo de 
equipamento, bem como outras situações assemelhadas às descritas acima. § 2º Constitui-se como obstrução 
do passeio ou logradouro público, a colocação de materiais, objetos fixos ou móveis, de qualquer tamanho, 
tipo ou espécie, que impeça total ou parcialmente, ainda que por um curto período de tempo, o trânsito de 
pedestres, de carrinhos de bebê ou assemelhados, e de pessoas portadoras de deficiência física.”, para que 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da publicação deste documento, providencie a desobstrução 
do passeio público (plantas que avançam no passeio), referente ao imóvel situado na RUA JULIO DE 
MESQUITA FILHO, 7-85, VILA AEROPORTO DE BAURU, cadastrado na P.M.B. 2/0390/008, onde 
consta Vossa Senhoria como responsável. Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até 
o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de 
multa, no valor de R$ 666,32 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos) (Recebido por AR).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 403/15, o Senhor CONRRADO DA SILVA FREITAS, RUA 
PE. PLINIO, 1-66, VL ENG. MONLEVADE, BAURU – SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
5º da Lei Municipal nº 5825/09 “É proibido nos passeios, canteiros, jardins, vias, áreas e logradouros 
públicos, exceto nos casos em que exista uma legislação especifica autorizando, ou um alvará expresso e 
circunstanciado, de uso temporário, a obstrução através da exposição ou depósito de animais, mercadorias, 
objetos, mostruários, materiais de construção, entulhos, terra e resíduos de qualquer natureza, a colocação 
de cartazes, faixas, placas e assemelhados, pouco importando as dimensões do mesmo, bem como executar 
atividades que possam derramar óleo, gordura, graxa, tinta, líquidos de tinturarias, nata de cal ou de 
cimento, preparar concreto ou argamassa, lavar ou reparar veículos ou qualquer tipo de equipamento, 
bem como outras situações assemelhadas às descritas acima. § 2º Constitui-se como obstrução do passeio 
ou logradouro público, a colocação de materiais, objetos fixos ou móveis, de qualquer tamanho, tipo ou 
espécie, que impeça total ou parcialmente, ainda que por um curto período de tempo, o trânsito de pedestres, 
de carrinhos de bebê ou assemelhados, e de pessoas portadoras de deficiência física.”, para que no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, contados da publicação deste documento, providencie a desobstrução do passeio 
público, referente ao imóvel situado na RUA PE. PLINIO, 1-66, VL ENG. MONLEVADE, cadastrado na 
P.M.B. 3/0289/009, onde consta Vossa Senhoria como responsável. Face o exposto, informamos que caso 
não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a 
imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 666,32 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e dois 
centavos) (AR não recebido).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 903/15, o Senhor EDSON RODRIGUES DA SILVA, RUA 
MINAS GERAIS, 5-50, AP. 404, ANDAR 4, BLOCO 3, VL CARDIA, 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 a construção 
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da mureta de contenção, referente ao imóvel situado na RUA ROMEU JOSE BASTOS, JD SILVESTRE, 
cadastrado na P.M.B. 4/2313/025, 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 a 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). 
(Recebido por AR).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 902/15, o Senhor EDSON RODRIGUES DA SILVA, RUA 
MINAS GERAIS, 5-50, AP. 404, ANDAR 4, BLOCO 3, VL CARDIA, 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 (inclinação superior ao permitido – 2%), referente ao imóvel situado na RUA ROMEU 
JOSE BASTOS, JD SILVESTRE, cadastrado na P.M.B. 4/2313/025, 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 a 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) (Recebido por AR).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº 16.534 (21/07/15), o Senhor ARLINDO ALEIXO CAMILO, para que no prazo de 
10 (dez) dias, contados da publicação desta NOTIFICAÇÃO, apresente o Projeto de Ampliação (Lei 
2371/82 art. 17 e 1929/75 art. 462) e ciência de que deverá apresentar o HABITE-SE (Lei 2371/82 art. 23 
e 1929/75 art. 244), do imóvel situado à RUA PAULINO DONDICI, 2-26, JD ARARUNA. (Notificado 
não localizado)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 2371/82; Lei 1929/75 – Nº 15/15, o Senhor ANTONIO ABILIO DA SILVA, 
ALAMEDA OPALA, 1-134, PARQUE STA. EDWIRGES, BAURU – SP, em cumprimento aos dispostos 
no Artigo 1º da Lei Municipal nº 2371/82 (“A execução de projetos de construção, reforma ou ampliação 
de edifícios e de instalações complementar dependerá sempre de aprovação pela Prefeitura, consoante as 
disposições dos Títulos seguintes, obedecidas as normas federais e estaduais relativas à matéria.”), e no 
Artigo 248º da Lei Municipal nº 1929/75(“Nenhuma construção, reconstrução, reforma, demolição ou obra 
de qualquer natureza poderá ser iniciada sem prévio pedido de licença à Prefeitura e pagamento da taxa 
devida.”), informamos que estamos NOTIFICANDO Vossa Senhoria, bem como qualquer responsável 
legal, para que no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação desta notificação, apresente o PROJETO 
APROVADO, de toda área construída, referente no imóvel situado na ALAMEDA OPALA, QT. 1, 
PARQUE STA. EDWIRGES, cadastro Municipal 4/1070/015, onde figura como responsável o presente 
notificado. O não atendimento desta determinação explícita implicará a aplicação da penalidade de multa, 
conforme determina o Artigo 109º da Lei 1929/75, no valor de R$ 746,76 (setecentos e quarenta e seis reais 
e setenta e seis centavos). (Recebido por AR).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 2371/82; Lei 1929/75 – Nº 16/15, a Senhora MARIA APARECIDA 
PEREIRA, RUA URBANO ARANTES FIGUEIREDO, 3-11, JD NOVA ESPERANÇA, BAURU – 
SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 2371/82 (“A execução de projetos 
de construção, reforma ou ampliação de edifícios e de instalações complementar dependerá sempre de 
aprovação pela Prefeitura, consoante as disposições dos Títulos seguintes, obedecidas as normas federais 
e estaduais relativas à matéria.”), e no Artigo 248º da Lei Municipal nº 1929/75(“Nenhuma construção, 
reconstrução, reforma, demolição ou obra de qualquer natureza poderá ser iniciada sem prévio pedido 
de licença à Prefeitura e pagamento da taxa devida.”), informamos que estamos NOTIFICANDO Vossa 
Senhoria, bem como qualquer responsável legal, para que no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação 
desta notificação, apresente o PROJETO APROVADO, de toda área construída, referente no imóvel situado 
na ALAMEDA OPALA, QT. 1, PARQUE STA. EDWIRGES, cadastro Municipal 4/1070/039, onde figura 
como responsável o presente notificado. O não atendimento desta determinação explícita implicará a 
aplicação da penalidade de multa, conforme determina o Artigo 109º da Lei 1929/75, no valor de R$ 746,76 
(setecentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos). (Recebido por AR).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 2371/82; Lei 1929/75 – Nº 27/15, o ESPOLIO JOSE TIRITAN – ROBERTA 
APARECIDA DA SILVA RAYMUNDO, AVENIDA MARIA RANIERI, 6-40, AP. 12B, BL 2, JD VITORIA, 
BAURU – SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 2371/82 (“A execução de 
projetos de construção, reforma ou ampliação de edifícios e de instalações complementar dependerá sempre 
de aprovação pela Prefeitura, consoante as disposições dos Títulos seguintes, obedecidas as normas federais 
e estaduais relativas à matéria.”), e no Artigo 248º da Lei Municipal nº 1929/75(“Nenhuma construção, 
reconstrução, reforma, demolição ou obra de qualquer natureza poderá ser iniciada sem prévio pedido 
de licença à Prefeitura e pagamento da taxa devida.”), informamos que estamos NOTIFICANDO Vossa 
Senhoria, bem como qualquer responsável legal, para que no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação 
desta notificação, apresente o PROJETO APROVADO, de toda área construída, referente no imóvel situado 
na RUA CHIYO OTAKE, JD JANDIRA, cadastro Municipal 5/0580/010, onde figura como responsável o 
presente notificado. O não atendimento desta determinação explícita implicará a aplicação da penalidade 
de multa, conforme determina o Artigo 109º da Lei 1929/75, no valor de R$ 746,76 (setecentos e quarenta 
e seis reais e setenta e seis centavos). (Recebido por AR).

COMUNICADO
Comunicamos sob Ofício nº 131/15, o Sr. VICENTE JUSTINO DA SILVA, RUA FRANCISCO ALVES, 
16-99, JD BELA VISTA - BAURU/ SP, que mediante a denúncia protocolada no processo 63296/2014, 
o local em questão foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização e notificado o responsável para apresentar 

Projeto de construção e providenciar desobstrução do passeio, sendo constatada em 06/05/15 a execução 
dos serviços solicitados. Isto posto, estaremos acompanhando o respectivo local, sendo que as demais 
providências cabíveis serão tomadas de acordo com a legislação municipal vigente. (Não localizado)

COMUNICADO
Comunicamos sob Ofício nº 446/14, a Sra. ARACI SOARES RIBEIRO, RUA OTILIA SANTANA 
BRISOLA, 1-78, JD PROGRESSO - BAURU /SP, que mediante a denúncia protocolada no processo 
22671/2014, o local em questão foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização, sendo constatada em 04/08/14 
a execução do serviço solicitado (desobstrução do passeio). (Não localizado)

COMUNICADO
Comunicamos sob Ofício nº 123/15, o (a) Sr (a) FUMIE YOSHIMOTO IWAMOTO, RUA PRIMEIRO 
DE MAIO, 16-18, JD BELA VISTA - BAURU/ SP, que mediante a denúncia protocolada no processo 
72621/2014, o local em questão foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização, sendo constatado que se 
trata de imóvel particular, situação da qual não temos uma legislação específica, assim, caso não haja um 
entendimento entre os proprietários, os reparos e indenizações podem ser requeridos através do Poder 
Judiciário (Justiça Comum). (Não localizado)

COMUNICADO
Comunicamos sob Ofício nº 106/15, a Sra. MARLI CONCEIÇÃO DE MORAES CARVALHO, RUA 
IRACY DEVECCHI AZEVEDO, 3-69, JD ALVORADA - BAURU/ SP, que mediante a denúncia 
protocolada no processo 19504/2014, o local em questão foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização e 
constatada a execução do serviço solicitado. (Não localizado)

COMUNICADO
Comunicamos sob Ofício nº 442/14, a Sra. MICHELE ILDEBRANDO JULIANO SOUZA, RUA JOÃO 
HENRIQUE DIQUES, 3-49, PQ UNIÃO - BAURU /SP, que mediante a denúncia protocolada no processo 
28605/2012, o local em questão foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização e notificado, sendo constatada 
em 01/07/14 a execução do serviço solicitado (construção do passeio). (Não localizado)

COMUNICADO
Comunicamos sob Ofício nº 65/15, o Sr. LUIZ SERGIO DA SILVA, RUA CASIMIRO DE ABREU, 4-26, 
VL QUAGGIO - BAURU/ SP, que mediante a denúncia protocolada no processo 74733/2014, o local 
em questão foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização e notificado o responsável para apresentar Projeto 
aprovado. Isto posto, estaremos acompanhando o respectivo local, sendo que as demais providências 
cabíveis serão tomadas de acordo com a legislação municipal vigente. (Não localizado)

CONTRATO Nº 7.697/15 – PROCESSO Nº 13.832/14 (E-DOC Nº 32.737/15) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: AÇÃO ENGENHARIA LTDA - OBJETO: A 
CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE os SERVIÇOS DE SONDAGEM PELO 
MÉTODO DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLOS, COM “STANDART PENETRATION 
TEST” (SPT), EXECUTADO POR MEIO DE AMOSTRADOR DE DIÂMETRO INTERNO 1 3/8” (35 
MM) E EXTERNO DE 2” (51 MM) TIPO TERZAGHI-PECK, NA QUANTIDADE DE 20 ML (VINTE 
METROS LINEARES) DE SONDAGEM A PERCUSSÃO E 01 (UMA) TAXA DE MOBILIZAÇÃO POR 
OBRA, melhor descrito no Anexo I do Edital nº 291/14 e nos termos de sua proposta anexa ao Processo 
nº 13.832/14.. – PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 2.880,00 – MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 106/14 – PROPONENTES: 01 - ASSINATURA: 15/06/15.

EXTRATOS 

José Fernando Casquel Monti
 Secretário

Secretaria de Saúde

ATO DECISORIO
A Secretaria Municipal de Saúde com base na Lei 5795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede o Ato 
Decisório, em nome dos interessados abaixo:

Monica de Oliveira, matricula 29202, cargo de Especialista em Saúde/Farmaceutica, da 
Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Professora, junto a Secretaria de Estado da Educação - EE 
Dr. Luiz Zuiani, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 117/2015. 
Acumulação legal.

PORTARIA SMS Nº 194/2015
O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Fernando Casquel Monti, no uso das suas atribuições legais, 
em especial aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009 artigo 12 inciso II, considerando:
1- A lei 5950 de 02/08/2010 em seu artigo 35, relacionar os servidores inscritos e homologados 

para realizar plantões extras nos serviços de atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal 
de Saúde.
MATRICULA NOME CARGO
26.070 Iara Monteiro Chiqueti AS/Auxiliar de Enfermagem

2- Os servidores acima relacionados estão ciente da legislação em vigor, especialmente os artigos 
34 e 35 da lei nº 5950/2010, em relação a disponibilidade nos horários que serão ofertados, 
permanência na prestação  de 12 horas contínuas ou 06 horas continuas e ininterruptas de 
trabalho, convocação do Secretario ou Diretor de Departamento da Área. 

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

Bauru, 12 de agosto de 2015
DR. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 

TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE FARMÁCIA - EDITAL SMS 01/2015
A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria Municipal de Saúde - Divisão de Gestão do 
Trabalho e Educação na Saúde, CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos 
efetivados e habilitados no concurso público para o Cargo Efetivo de TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO 
DE FARMÁCIA, para a realização da Prova Objetiva, nos termos do Edital SMS 01/2015, de acordo com 
as seguintes orientações: 
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 23/08/2015 (DOMINGO), NA INSTITUIÇÃO 
TOLEDO DE ENSINO - ITE, PRÉDIO DA FACULDADE DE DIREITO (BLOCO 05), localizada 
na PRAÇA IX DE JULHO Nº 1-51, VILA PACÍFICO.
2. Os candidatos deverão comparecer, impreterivelmente, no local indicado para a realização da prova, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, observado o horário 
oficial de Brasília/DF.
3. O portão de entrada será fechado, impreterivelmente, às 08 horas e 50 minutos, não sendo permitida, 
sob nenhum pretexto, a entrada de candidato após o horário estabelecido.
4. A Prova terá início às 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação, com duração 
de 03 horas.
5. Os candidatos deverão levar documento de identidade, em sua via original, caneta esferográfica azul ou 
preta. 
6. Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido 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 com foto reconhecido por lei, não sendo aceitas 
cópias, ainda que autenticadas. Para sua segurança, sugerimos que levem o comprovante final de inscrição, 
disponível para impressão no site da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br), através da 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO. 
7. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer 
outros documentos não constantes deste Edital.
8. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos 
não identificáveis e/ou ilegíveis.
9. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de 
identidade.
10. 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.
11. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
12. No dia designado para realização da prova, não será permitido aos candidatos entrar e/ou permanecer 
no local do exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos, tais como: agenda eletrônica, bip, gravador, 
notebook, pager, palmitop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 , relógio de qualquer espécie, 
netbook, máquina fotográfica, protetor auricular, MP4, controle de alarme de carro, Ipad, Ipod, Iphone e 
outros equipamentos similares e óculos escuros, sendo que o descumprimento desta instrução implicará na 
eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
13. 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.
14. A bateria do celular deverá ser retirada pelo candidato sob pena de exclusão do certame, caso este venha 
a tocar nas dependências do local de prova.
15. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da 
prova, o candidato será automaticamente excluído do certame.
16. Os candidatos, ao adentrarem a sala em que será aplicada a Prova Objetiva, deverão armazenar e lacrar 
TODOS os seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais. 

16.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
16.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences, que verifiquem se estão 
portando todos os itens necessários à execução da prova (óculos, exceto óculos escuros, caneta 
esferográfica, documento de identificação). 
16.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre. 
16.4) O saco plástico tratado no Item 16 deverá ser acondicionado embaixo da carteira de prova, 
e só poderá ser violado após a saída do candidato do prédio estabelecido para realização da 
prova. 

17. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
18. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
19. Iniciada a Prova Objetiva, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de transcorrida 01 (uma) 
hora.
20. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de prova 01 (uma) hora antes do término da prova.
21. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao banheiro ou tomar água deverá solicitar 
autorização do fiscal de sala para sua saída, devendo este designar um fiscal de corredor para 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.
22. 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.
23. Durante a realização da prova não será admitida qualquer argüição quanto às questões aplicadas, 
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu Concurso Público.
24. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 

24.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
24.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas 
e/ou com os demais candidatos; 

24.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando 
solicitado, ao final do tempo de prova; 
24.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova. 

25. O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela coordenação do Concurso. 
26. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no cartão de resposta, 
tais como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF). 
27. 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 do 
Caderno de Prova da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala, terão sua 
prova anulada. 
28. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
29. Após entregar o Cartão de Resposta e o Caderno de Prova para os fiscais (quando for o caso), os 
candidatos deverão, obrigatoriamente, sair da sala e retirar-se imediatamente do prédio no qual foi realizada 
a prova, não podendo permanecer em suas dependências, bem como não poderão utilizar banheiros ou 
bebedouros e nem retirar o lacre do saco onde estão guardados os pertences pessoais.
30. O gabarito oficial será disponibilizado no endereço eletrônico: www.bauru.sp.gov.br/concursos
31. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de já ter solicitado 
a condição especial no ato da inscrição deverá apresentar pessoalmente até o dia 21(vinte e um) de 
agosto de 2015, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h30, na Divisão de 
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde - DGTES ou através do e-mail dgtes_saude@bauru.sp.gov.
br até o dia 20 (vinte) de agosto de 2015, devendo confirmar o recebimento do e-mail junto à DGTES, 
através dos telefones 3104-1466/3104-1469, até às 16h30 do dia 21 (vinte e um) de agosto de 2015, 
os documentos previstos no CAPÍTULO VI - DA CANDIDATA LACTANTE - Edital SMS 01/2015. 

31.1). A candidata lactante que solicitou e informou à Coordenação Geral a necessidade de 
amamentação, deverá estar acompanhada do responsável pela guarda da criança indicado e 
identificado. Tal responsável deverá permanecer no local indicado pela Coordenação Geral, não 
podendo, sob nenhuma hipótese, circular nas dependências do prédio em que será realizada a 
prova. 
31.2). O responsável pela guarda da criança estará submetido a todas as normas constantes no 
Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e 
celulares. 

32. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Objetiva implicará na 
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de 
prova.
33. A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos documentos 
apresentados.  
PRÉDIO DA FACULDADE DE DIREITO (BLOCO 05)
SALA 109
INSCRIÇÃO NOME
0011900055 ALESSANDRA CRISTINA VALOTTI
0011900082 ALESSANDRA ESCRIBANO RIBEIRO
0011900078 ALEXSANDRA CRISTINA DA SILVA ZORZI
0011900013 ALIEGE CAMÉLIA ROSA CAETANO
0011900172 ALINE FERNANDA ROCHA ZARAMELO
0011900238 ALINE PEREIRA DA SILVA
0011900071 AMANDA CERIGATTO PEREIRA
0011900023 AMARILIS DE MATTOS CAZAÇA BARBOSA
0011900088 ANA APARECIDA TOMASSINE DUARTE VIEIRA
0011900037 ANA CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS
0011900182 ANA CAROLINA LAGATTA KATO
0011900129 ANA PAULA DIGUE DE CARVALHO
0011900140 ANDERSON LUIZ DOS SANTOS
0011900086 ANDREZA ALVES DA SILVA
0011900052 ANDREZA SIMINI DO LIVRAMENTO
0011900207 ANGELA GAZZETTA DELGADO
0011900231 ANNA MILCA DE OLIVEIRA
0011900142 ANTONIA ELIENE LIRA GOES
0011900191 ANTONIO CARLOS MOLINA BARBOSA
0011900236 APARECIDA DA ROCHA SILVA
0011900043 APARECIDA JOSE SILVA
0011900095 APARECIDA ROMAGNOLI FERNANDES
0011900170 ARIANE FRANCINE DE SOUZA PEREIRA DA COSTA
0011900115 AYDOLEN CRISTHINI GASQUE SOARES
0011900165 BARBARA GOMES MACHADO
0011900109 BIANCA MONTEIRO DE CARVALHO
0011900029 BRUNA LETICIA RODRIGUES DE SOUZA SILVA
0011900015 BRUNA MAYARA FERNANDES PILATI
0011900103 CAMILA FERNANDA ALFINI
0011900134 CAMILA MAIA
0011900041 CAROLINE DA SILVA MATTOSO
0011900020 CAROLINE DE MENEZES STEFANELLI
0011900066 CAROLINE FERNANDA GONÇALVES DIAS
0011900048 CAROLINE SOUZA DOS SANTOS
0011900199 CELIA DA SILVA CAVALCANTE
0011900021 CLAUDIA SANTANA
0011900168 CLELIA MARIA PEGORER PERES
0011900006 CRISTIAN GANDIS HARA
0011900219 CRISTINA DIAS SOARES BENEDITO
0011900083 DANIELA GIANCOLI BEZ
0011900100 DANIELA REGINA DOS SANTOS
0011900032 DANIELE ACÇOLINI
0011900114 DARLENE RODRIGUES DA SILVA
0011900111 DIVA MENDES ANTONIO DA SILVA
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0011900004 EDERSON SILVA DOS SANTOS
0011900033 EDSON AQUIRRA DO NASCIMENTO
0011900130 EDUARDO DA SILVA
0011900201 ELAINE CRISTINA DE LIMA
0011900110 ELIANA FERNANDA SACRAMENTO BIAZÃO
0011900197 ELIZANGELA CASTILHO DE SOUZA SILVA
0011900001 ÉRICO MANOEL VALQUILHA
0011900080 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
0011900151 FABIANA BARBOSA PIETRO
0011900070 FABIO FERNANDO DA SILVA LIMA
0011900034 FÁBIO HENRIQUE AUGUSTINHO
0011900204 FABIOLA DE FATIMA MOJONI
0011900188 FABIOLA GOMES DOS SANTOS
0011900171 FABRICIA ANGELICA MENDES CARAUBA
0011900179 FABRÍCIO SOARES PEREIRA
0011900039 FAGNER SIMÕES DOMINGUES

PRÉDIO DA FACULDADE DE DIREITO (BLOCO 05)
SALA 111
INSCRIÇÃO NOME
0011900203 FERNANDA DE ARAUJO FERREIRA
0011900099 FRANCINE VIEIRA DE MATTOS
0011900077 FRANCISCA MILENE CASTELO DE LIMA
0011900005 GABRIELA APARECIDA FERRAZ
0011900035 GABRIELA SOARES DIAS DA SILVA
0011900116 GABRIELI FERREIRA DA SILVA
0011900185 GIANDRA CATANI VILANI SOARES
0011900011 GIEDRI CARVALHO RODRIGUES
0011900136 GIOVANA CRISTINA COSIN
0011900227 GIOVANNA BERGAMO OLIVATO
0011900107 GIOVANNA FERNANDES SILVESTRINI
0011900195 GISELE DERNEY DE OLIVEIRA
0011900067 GRACIELLE ROCHA DOS ANJOS
0011900153 GRAZIELLE MARINI MOLERO
0011900202 GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA
0011900063 HELOISA TATIANE DE MIRANDA
0011900166 IARA FERREIRA BENETON
0011900040 ISABEL CRISTINA MARINI DE MATOS
0011900138 JANAINA BURATTO LAZZARI
0011900141 JANAINA VALIM
0011900218 JAQUELINE DE SOUZA CRISTIANO GONÇALVES
0011900131 JAQUELINE LIMA BATISTA DE MATOS
0011900154 JAQUELINE PARATELLA GARCIA
0011900096 JAQUELINE PAULA ZACARIAS
0011900117 JEOVANA ZANATA ALVES
0011900007 JÉSSICA CRISTINA LEITE
0011900026 JESSICA MARQUES FERREIRA DO CARMO
0011900158 JESSICA ORTIZ SASSI
0011900187 JOÃO PAULO DOS SANTOS ALVES
0011900148 JOSÉ MARIA MURIANO
0011900102 JOSUE NUNES FERREIRA
0011900106 JULIANA ARANTES DA SILVA PEREIRA
0011900031 JULIANA DE SOUZA GRANDE
0011900156 JULIANA FLAUZINA DIAS LAZZARI
0011900062 JULIANA MARCIANO RODRIGUES
0011900226 JULIANE DE GODOY
0011900022 JULLIETTE MATOS ROSSETO FERREIRA
0011900058 KAMILA GABRIELI ASTOLFI GREGIO
0011900053 KARINA LINO FONTES
0011900122 KARINA PASTORE
0011900064 KARINA RODRIGUES DE MORAES
0011900027 KARISON HENRIQUE LEMES LEITE
0011900157 KELI CRISTINA ROCHA DA SILVA
0011900194 KEYTHILEN SUZANE FERREIRA LEAO
0011900180 LARISSA CECILIA MALDONADO BUENO
0011900147 LARISSA SANTOS DE JESUS
0011900224 LARYSSA BARBOZA BIGUETI
0011900038 LETICIA AZEVEDP
0011900042 LETICIA MORAES RAMOS
0011900094 LETICIA QUEIROZ LEÃO
0011900217 LILIAN CASTRO MANFIO
0011900190 LILIAN ROSE ALVES DE LIMA
0011900210 LUANA BAN FERREIRA DA ROCHA
0011900212 LUANA CASTRO BONIFACIO
0011900047 LUANA DE OLIVEIRA
0011900205 LUANA GIMENES DEZAN
0011900211 LUANDA SEVERINO DE MENEZES
0011900017 LUCAS HENRIQUE MATHEUS MILANI
0011900174 LUCIANA ALVES ARAUJO DE SOUZA
0011900215 LUCIANA FRANCISCO PEREIRA
0011900225 MAGALI MARQUE RODRIGUES
0011900135 MARCELO TADEU CAMARGO
0011900074 MARCIA APARECIDA DE SOUZA
0011900120 MARCIA BEZERRA DOS SANTOS
0011900025 MARCOS LUIS TOZZO

PRÉDIO DA FACULDADE DE DIREITO (BLOCO 05)
SALA 112
INSCRIÇÃO NOME
0011900098 MARGARETE APARECIDA RODRIGUES
0011900118 MARIA CRISTINA DOS ANJOS OLIVEIRA
0011900121 MARIA EDUARDA LOPES DA SILVA
0011900221 MARIA JESUS DOS SANTOS RIBEIRO
0011900010 MARIANA DE SOUZA GALBIATI
0011900152 MARIELA PERUCHI
0011900124 MARILIA CRISTINA MACHADO BOCCHIO
0011900028 MARILIA PICOLOTO BARBOSA
0011900178 MARINA NUNES ROSALIN
0011900234 MARIZA DOS SANTOS
0011900051 MATHEUS MARTIN RODRIGUES
0011900009 MAYARA AGATA FIRMINO
0011900163 MAYARA CAROLINE ROSENDO
0011900175 MICHELI CRISTINA PEDROSO FLORES
0011900093 MIRELA MAGALHAES DA SILVA ROCHA
0011900069 MONICA PAES BARBOSA JORDÃO
0011900200 NATAN ABNER ROSSI
0011900065 NATHALIA MANDALITI DEMARCO TUNES
0011900235 PÂMELA SILVA BIAZZETTO
0011900079 PATRICIA ASSIS DE GOIS MC CLAY
0011900008 PAULA DE MORAES ARANHA SANTOS
0011900192 PAULA FERNANDA DA SILVA
0011900137 PAULO HENRIQUE POLETTI CASTILHO
0011900105 PAULO SERGIO PINHEIRO JUNIOR
0011900049 PIETRA CORDEIRO FARIAS
0011900073 RAFAEL AUGUSTO RODRIGUES BUENO
0011900206 RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS
0011900075 RAQUEL GONÇAVEL
0011900057 REGIANE ALVES COSTA DOS SANTOS
0011900155 REINALDO PEREIRA DA SILVA
0011900002 RICARDO ADRIANO ROSAO
0011900081 ROBERTA DA CUNHA MODESTO ROSSI
0011900198 ROSANA VIANA DE OMENA
0011900018 ROSANGELA DE OLIVEIRA
0011900233 ROSÂNGELA TAVARES DE ANDRADE
0011900090 ROSELAINE APARECIDA PEDRO
0011900108 ROSENEI DE OLIVEIRA
0011900213 SABRINA CAVALHEIRO TAKAMATSU CAMARGO
0011900092 SAMARA AMANDA PERES
0011900003 SAMIRA APARECIDA DE LIMA
0011900237 SARA MARIA PEREIRA LOPES ALVES
0011900232 SHEILA CRISTINA CHAVES
0011900044 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SCATAMBULO
0011900119 SILVIA LETICIA PAULINO DA SILVA
0011900019 SILVIANE REGINA GUMIEIRA NEVES
0011900101 SIMONE CRISTINA MACEDO LOPES
0011900169 SIMONI FERNANDES FRANCO CAVALHERI
0011900089 SOLANGE NASCIMENTO DE CARVALHO
0011900056 SUELI BOMFIM DA SILVA
0011900059 TAINA SILVA GOMES
0011900139 TAIS TATIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
0011900177 TALITA DANIELE DA SILVA PACANARO
0011900030 TALITA GABRIELA DE GODOY LEÃO PERES
0011900076 TAMYRES DE ARAUJO DE OLIVEIRA
0011900159 TATIANA RAFAEL SILVA
0011900196 TATIANE CRISTINA STEVANATO
0011900085 THALIA MOREIRA MANZUTI GARCIA
0011900112 THALITA ARIANNE SILVA FÉLIX
0011900214 THALITA DE SALES
0011900228 THAMARA TATIANE DIAS CORREA
0011900125 THEREZA LISETE DO AMARAL MOREIRA
0011900164 TRIANA ALVES CAVICHIOLLI
0011900087 VANESSA SANTOS DE ALMEIDA
0011900150 VIRGINIA IARA TENORIO DOS SANTOS
0011900036 YAMA CAPRIOLLI PEREIRA

Bauru, 18 de agosto de 2015.
A Comissão.

Portaria GP 34/15

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 

TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE HIGIENIZAÇÃO DENTÁRIA - EDITAL SMS 02/2015
A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria Municipal de Saúde - Divisão de Gestão do Trabalho 
e Educação na Saúde, CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos efetivados 
e habilitados no concurso público para o Cargo Efetivo de TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE 
HIGIENIZAÇÃO DENTÁRIA, para a realização da Prova Objetiva, nos termos do Edital SMS 02/2015, 
de acordo com as seguintes orientações: 
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 23/08/2015 (DOMINGO), NA INSTITUIÇÃO 
TOLEDO DE ENSINO - ITE, PRÉDIO DA FACULDADE DE DIREITO (BLOCO 05), localizada 
na PRAÇA IX DE JULHO Nº 1-51, VILA PACÍFICO.
2. Os candidatos deverão comparecer, impreterivelmente, no local indicado para a realização da prova, 
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com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, observado o horário 
oficial de Brasília/DF.
3. O portão de entrada será fechado, impreterivelmente, às 08 horas e 50 minutos, não sendo permitida, 
sob nenhum pretexto, a entrada de candidato após o horário estabelecido.
4. A Prova terá início às 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação, com duração 
de 03 horas.
5. Os candidatos deverão levar documento de identidade, em sua via original, caneta esferográfica azul ou 
preta. 
6. Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido 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 com foto reconhecido por lei, não sendo aceitas 
cópias, ainda que autenticadas. Para sua segurança, sugerimos que levem o comprovante final de inscrição, 
disponível para impressão no site da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br), através da 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO. 
7. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer 
outros documentos não constantes deste Edital.
8. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos 
não identificáveis e/ou ilegíveis.
9. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de 
identidade.
10. 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.
11. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
12. No dia designado para realização da prova, não será permitido aos candidatos entrar e/ou permanecer 
no local do exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos, tais como: agenda eletrônica, bip, gravador, 
notebook, pager, palmitop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 , relógio de qualquer espécie, 
netbook, máquina fotográfica, protetor auricular, MP4, controle de alarme de carro, Ipad, Ipod, Iphone e 
outros equipamentos similares e óculos escuros, sendo que o descumprimento desta instrução implicará na 
eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
13. 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.
14. A bateria do celular deverá ser retirada pelo candidato sob pena de exclusão do certame, caso este venha 
a tocar nas dependências do local de prova.
15. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da 
prova, o candidato será automaticamente excluído do certame.
16. Os candidatos, ao adentrarem a sala em que será aplicada a Prova Objetiva, deverão armazenar e lacrar 
TODOS os seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais. 

16.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame. 
16.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences, que verifiquem se estão 
portando todos os itens necessários à execução da prova (óculos, exceto óculos escuros, caneta 
esferográfica, documento de identificação). 
16.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre. 
16.4) O saco plástico tratado no Item 16 deverá ser acondicionado embaixo da carteira de prova, 
e só poderá ser violado após a saída do candidato do prédio estabelecido para realização da 
prova. 

17. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
18. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
19. Iniciada a Prova Objetiva, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de transcorrida 01 (uma) 
hora.
20. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de prova 01 (uma) hora antes do término da prova.
21. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao banheiro ou tomar água deverá solicitar 
autorização do fiscal de sala para sua saída, devendo este designar um fiscal de corredor para 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.
22. 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.
23. Durante a realização da prova não será admitida qualquer argüição quanto às questões aplicadas, 
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu Concurso Público.
24. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 

24.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
24.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas 
e/ou com os demais candidatos; 
24.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando 
solicitado, ao final do tempo de prova; 
24.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova. 

25. O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela coordenação do Concurso. 
26. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no cartão de resposta, 
tais como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF). 
27. 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 do 
Caderno de Prova da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala, terão sua 
prova anulada. 
28. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.

29. Após entregar o Cartão de Resposta e o Caderno de Prova para os fiscais (quando for o caso), os 
candidatos deverão, obrigatoriamente, sair da sala e retirar-se imediatamente do prédio no qual foi realizada 
a prova, não podendo permanecer em suas dependências, bem como não poderão utilizar banheiros ou 
bebedouros e nem retirar o lacre do saco onde estão guardados os pertences pessoais.
30. O gabarito oficial será disponibilizado no endereço eletrônico: www.bauru.sp.gov.br/concursos
31. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de já ter solicitado 
a condição especial no ato da inscrição deverá apresentar pessoalmente até o dia 21(vinte e um) de 
agosto de 2015, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h30, na Divisão de 
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde - DGTES ou através do e-mail dgtes_saude@bauru.sp.gov.
br até o dia 20 (vinte) de agosto de 2015, devendo confirmar o recebimento do e-mail junto à DGTES, 
através dos telefones 3104-1466/3104-1469, até às 16h30 do dia 21 (vinte e um) de agosto de 2015, 
os documentos previstos no CAPÍTULO VI - DA CANDIDATA LACTANTE - Edital SMS 02/2015. 

31.1). A candidata lactante que solicitou e informou à Coordenação Geral a necessidade de 
amamentação, deverá estar acompanhada do responsável pela guarda da criança indicado e 
identificado. Tal responsável deverá permanecer no local indicado pela Coordenação Geral, não 
podendo, sob nenhuma hipótese, circular nas dependências do prédio em que será realizada a 
prova. 
31.2). O responsável pela guarda da criança estará submetido a todas as normas constantes no 
Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e 
celulares. 

32. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Objetiva implicará na 
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de 
prova.
33. A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos documentos 
apresentados.  
PRÉDIO DA FACULDADE DE DIREITO (BLOCO 05)
SALA 108
INSCRIÇÃO NOME
0012000039 ALINE DORES ALVES
0012000065 ALINE FRAGNAN DE SOUZA TORRENTE
0012000046 ALINE SHEILA SOUZA GERALDO
0012000005 ALLISSON BARBOSA DE ARAUJO
0012000010 ANA CLAUDIA FERREIRA GARCIA
0012000034 ANA LUCIA PEREIRA
0012000026 ANA MARIA DE PAULA SILVA
0012000036 ANA PAULA ALBA
0012000053 ANDRESSA DE OLIVEIRA PELIZARIO
0012000006 ARIANNE PEROLA SOUZA LIMA DE SOUZA
0012000004 BÁRBARA BELLA DE OLIVEIRA VIEIRA
0012000054 CAMILA CARVALHO BARABOSA
0012000079 CAROLINA DE CARLI
0012000037 CAROLINE APARECIDA CHERRI
0012000021 CELEIDE FELIPE DUARTE
0012000057 CÉLIA ANDREOLLI RAIA
0012000068 CLAUDIA NAGAO
0012000014 CLAUDINÉIA LOZANO
0012000069 CLELIA MARIA DA SILVA DE SOUZA
0012000051 DIRECE RODRIGUES BALDERRAMAS
0012000061 ELI SILZA KRONKA RISSATO BERTINOTTI
0012000016 ELIS CRISTINA DE SOUZA
0012000089 EMILENA CARLA DIONISIO DIAS
0012000028 ESTHER CEDANO DE GODOY
0012000038 FRANCINE EVELYN DA SILVA E SOUZA DIAS
0012000011 FRANCISLAINE FRANÇA BUGHI
0012000087 GIOVANNA GUINDA FRATINE
0012000083 HELENA CRISTINA GONÇALVES LOCKMANN
0012000030 IRACI OLIVEIRA DOS ANJOS BENTO
0012000063 IRLANE ALCANTARA SILVA
0012000081 ISABEL ZULIAN THEODORO AMORIM
0012000023 ISABELA RODRIGUES DE SOUZA
0012000015 IVY CAROLINA CORREA SANTIAGO SARAIVA
0012000066 JÉSSICA DE AGOSTINI CLAUDINO
0012000032 JESSICA YUMI KOTI BAGAGI
0012000022 JOSELAINE CINTRA DA SILVA
0012000012 JOSIANE PEREIRA GONÇALVES
0012000018 JULIANA ANDRADE PEREIRA
0012000031 JULIANA FATIMA CHRISTOFANI MARQUEZ
0012000001 JULIANA PINTON
0012000060 KAREN VANESSA BRASIL COLTRI
0012000080 KARLA RAISSA BELINI
0012000007 KAROLYN SALES FIORAVANTI
0012000074 LETICIA DE SOUZA LOPES
0012000017 LETICIA SOARES RAMOS
0012000008 LUCEMARA SOUZA DE OLIVEIRA
0012000044 LUCIANE MEES FONTES
0012000077 LUCIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA
0012000078 MARCELINA DE OLIVEIRA RATTO
0012000076 MARCIA REGINA DE MORAES
0012000070 MARIANE ISABELA GARCIA
0012000091 MARISAURA FARIA DOS SANTOS
0012000009 MARIUZA GONÇALVES VIEIRA MARQUES
0012000047 MAYARA MONTOVANI DE OLIVEIRA
0012000056 NATÁLIA PADILHA CORRÊA
0012000041 NÚBIA CRISTINA DA SILVA SOBRAL
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0012000055 PAULO SERGIO BUENO
0012000082 RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS
0012000090 REGIANE VILA NOVA PUGA
0012000086 ROSEANE DA SILVA SOARES
0012000002 SIMONE APARECIDA GOMES TANAKA
0012000071 SUSANA CARMEN GUERCI DE MATTOS
0012000043 TATIANE PEREIRA ALVES NUNES
0012000035 VALERIA SOARES DE ALENCAR
0012000013 VALQUÍRIA MOREIRA LEÃO
0012000019 VÂNIA DE LIMA DE OLIVEIRA
0012000050 VIVIANE APARECIDA DOS REIS
0012000092 VIVIANE PATRICIA PANTALEÃO DA SILVA
0012000048 VIVIANE RIBEIRO MAIA

Bauru, 18 de agosto de 2015.
A Comissão.

Portaria GP 33/15

REPUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM – EDITAL SMS Nº 05/2014 , LEVADA A 
EFEITO TENDO EM VISTA O TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA  PROFERIDA NOS 
AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 1001142-81.2015.8.26.0071 1ª VARA DA FAZENDA 
PÚBLICA . DA COMARCA DE BAURU
Classif. Inscrição Nome Completo CPF Data Nasc. Total
1º 10501419 FABIO LUIZ BANHARA 352.246.218-10 02/02/1987 92,5
2º 10500579 SOLANGE APARECIDA CAVALINI GARCIA 370.892.708-74 15/03/1989 92,5
3º 10500711 LILIANE CRISTINA CONSENTINO DENIS 262.244.908-99 07/02/1972 90
4º 10500071 MARILU SATO SAITO 213.938.048-70 16/04/1980 90

5º 10501180 LEDIANA RODRIGUES DE FREITAS 
NASCIMENTO 307.042.138-50 09/11/1981 90

6º 10500699 MARIANA PRISCILA VENEZIANI DE TOLEDO 324.540.278-36 07/09/1982 90
7º 10501339 ADRIANA MAROSTICA GIACOMINI 368.848.468-10 08/06/1988 90
8º 10500234 MAIKE JUNIOR DE CARVALHO 355.438.898-01 30/11/1986 90
9º 10500054 MARIA DO CARMO DE LIMA ABILIO 068.068.948-60 01/06/1967 87,5
10º 10501276 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA CARRER 301.485.748-31 15/10/1979 87,5
11º 10501586 CARLOS EDUARDO DE ARAUJO 310.992.178-22 01/12/1982 87,5
12º 10501094 EDUARDO TRINDADE FANALI 391.304.578-31 28/09/1990 87,5
13º 10500119 DENISE MENDES DOS SANTOS 389.423.238-20 29/10/1990 87,5
14º 10500142 ELLEN APARECIDA COSTA 408.564.248-03 23/09/1993 87,5
15º 10501362 PATRICIA APARECIDA DA SILVA PROSPERO 268.902.438-11 11/02/1978 87,5
16º 10501397 SONIA A.DOS SANTOS VICTOR 137.280.018-21 17/03/1970 85
17º 10500018 GISELE CRISTINA DE SOUZA 218.206.988-74 20/08/1980 85
18º 10500900 JULIANA ALVES DE OLIVEIRA 015.114.015-40 12/12/1983 85
19º 10500324 SUELI CUSTODIO DA SILVA KOBAYASHI 162.056.948-59 16/06/1972 85
20º 10501187 JANAINA DA SILVA LINO 215.093.838-32 08/02/1979 85
21º 10501703 STEFANIA CARLA FERREIRA RAVANELLI 316.257.588-55 13/09/1984 85
22º 10500631 WELLINGTON DA SILVA CARDOSO 364.281.418-25 28/07/1986 85
23º 10500865 MARIA CECILIA BARBOSA DOS SANTOS 012.632.608-88 26/06/1958 85
24º 10500117 MARLI ALVES FERREIRA 050.886.168-30 15/02/1964 85
25º 10501254 CIRLENE APARECIDA GALELLI MOREIRA 093.905.248-22 29/09/1968 85
26º 10501357 FLORIPES SEBASTIANA RIBEIRO DE MIRA 190.971.938-26 14/10/1971 85
27º 10500931 ELIANE ALEXANDRE 170.473.758-30 22/08/1973 85
28º 10501214 ADRIANA DE ALMEIDA RAMOS BATISTA 272.798.498-73 05/03/1978 85
29º 10500439 DAIANE JANAINA FRUGULI VILELA 306.902.388-60 27/07/1982 85
30º 10500662 RAQUEL CRISTINA FRABETTI FERREIRA 278.223.718-78 01/07/1981 85
31º 10500923 ELAINE CRISTINA MARANHO PERASSOLI 319.466.548-09 25/05/1983 85
32º 10501430 LAURENTIS JAYRUS HENRIQUES DIAS 347.324.558-59 19/03/1984 85
33º 10500138 CASSIA FERNANDA PEDRO 406.608.258-05 26/06/1991 85
34º 10500952 PATRICIA APARECIDA MATEUS BINO 280.499.128-84 22/02/1979 82,5
35º 10501658 PATRICIA RAMOS DA SILVA 272.124.798-02 19/02/1977 82,5
36º 10500208 LUCILENE FREIRE DA SILVA SOUSA 272.115.398-60 28/05/1977 82,5
37º 10501129 CIBELI GUERRERO LEME 216.226.118-96 28/02/1978 82,5

38º 10500939 SILVIA APARECIDA GIMENES DAL BELO DOS 
SANTOS 086.276.588-97 29/01/1965 82,5

39º 10500872 IRENILDE APARECIDA MARQUES DA SILVA 088.130.628-26 20/11/1965 82,5
40º 10501594 VALERIA DE ABREU CHAPANI 120.125.718-24 24/04/1968 82,5
41º 10501813 MARINALVA FERREIRA DE LIMA 096.504.518-89 18/01/1971 82,5
42º 10501388 LUCIANA DA SILVA IMAI 191.587.738-51 30/06/1974 82,5
43º 10501632 CARLA REGINA RODRIGUES CAMPOS 303.621.538-76 22/05/1981 82,5
44º 10500269 ESTELA SOARES OLIVEIRA 318.348.328-96 07/02/1983 82,5
45º 10500794 ELAINE CORREA MARCILIANO DA COSTA 005.755.981-31 18/01/1984 82,5
46º 10501487 MAIRA ELISA CAVALCANTI DA SILVA 375.465.838-70 08/07/1988 82,5
47º 10501797 RUTH CARLA CARDOSO GONÇALVES SPIRI 110.579.458-03 25/02/1969 82,5
48º 10501018 IVONE BAPTISTA CAMPESI 137.196.388-63 04/07/1969 82,5
49º 10500276 JAQUELINE MARQUES MORALLES 247.256.408-24 01/06/1975 82,5
50º 10500514 SUSANA DE OLIVEIRA CARNEIRO 214.959.408-02 20/05/1976 82,5
51º 10500636 IZABEL ALICE DA SILVA GOMES 300.887.968-33 07/07/1981 82,5
52º 10500339 CINTIA PATRICIA ALVES GRACIOLI 341.424.418-76 10/04/1984 82,5
53º 10501271 NATALIA CRISTINA ANDRADE 413.451.408-86 10/09/1992 82,5
54º 10501508 LUCIA BRAZ PEREIRA 078.939.708-04 06/06/1966 82,5
55º 10501299 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 067.266.398-80 12/09/1969 82,5
56º 10501253 LUCIANA PICAO PEREIRA 145.811.658-14 06/12/1970 82,5
57º 10501842 EDAIZA SOLEINE ATAYDE ALVES CRESTA 304.230.038-28 28/07/1974 82,5
58º 10500264 JEFFERSON SALLES RESTA 215.521.558-46 06/04/1979 82,5
59º 10501617 CARMEM LUCIA DE LIMA 280.526.598-09 17/04/1980 82,5
60º 10501753 THAIS CRISTINE CAETANO 383.742.028-07 22/08/1988 82,5
61º 10500078 DEODETE FRANCISCO ALVES DA SILVA 047.824.398-73 10/01/1963 82,5
62º 10500549 IVANDRA MARIA GAMA POSTINGUEL 307.781.868-06 30/08/1982 80
63º 10500274 VALDENIA FRAGOSO DE OLIVEIRA 038.547.908-56 13/05/1963 80
64º 10500533 KELLY CRISTINA DO NASCIMENTO FELTRIN 344.371.588-57 30/12/1983 80
65º 10500386 LÉA TEREZA PINKE 058.528.248-01 20/08/1963 80
66º 10500492 LUCILENE CARDOSO 146.309.998-33 14/02/1969 80

67º 10501540 SANDRA REGINA PEDRO STEVANATTO 170.482.208-48 06/12/1969 80
68º 10500759 SANDRA REINA LOPES 181.807.658-65 26/07/1975 80
69º 10500677 DANIELA CRISTINA COELHO 264.079.178-83 26/04/1977 80
70º 10500993 FERNANDA FIGUEIREDO ARAUJO 275.002.538-93 19/12/1977 80

71º 10500692 ELISANGELA APARECIDA DADAMOS 
URSULINO 276.111.298-99 17/04/1978 80

72º 10500869 EDJANE FATIMA DE ARAUJO 326.170.148-00 29/10/1978 80
73º 10500032 FABIANA APARECIDA GONCALVES DA SILVA 279.524.968-59 03/06/1980 80
74º 10500176 ANDREZA LOPES RIQUENA 321.285.558-41 28/04/1981 80
75º 10500725 ROSILENY SEBASTIAO FERREIRA 305.544.168-08 03/04/1982 80
76º 10500903 MARCELO ANDREAÇA 325.484.378-92 21/12/1983 80
77º 10501378 DIANA MAYUMI HONNA 332.585.888-05 27/12/1983 80
78º 10501602 JAQUELINE MARIANO GIRO 346.104.098-36 27/06/1984 80
79º 10500659 PAULA DA SILVA REIS BARBOSA 318.734.958-70 13/07/1985 80
80º 10501455 NATHALIA DOS REIS ANAIA 364.341.358-07 15/08/1987 80
81º 10500478 RITA DE CASSIA ROSA KOCH 356.936.458-51 14/09/1987 80
82º 10500094 DIONISIA APARECIDA PEREIRA DAMADA 137.223.438-10 07/05/1961 80
83º 10500814 IVANIA MARIA DA SILVA ESPIRITO SANTO 068.947.688-46 15/04/1967 80
84º 10500708 IVANIR AMABILE DOS SANTOS 101.458.088-90 20/04/1967 80
85º 10500762 ROSELI RODRIGUES DA SILVA 253.744.658-56 14/02/1970 80
86º 10500715 MARLI MENDES ALVES 117.309.028-20 20/03/1970 80
87º 10501442 ANDRÉIA RUFINO ALCARA 245.707.418-51 13/12/1971 80
88º 10501111 ELIANE CRISTINE AVANÇO SILVA 332.232.818-00 23/11/1977 80
89º 10500854 ANGELA MARIA DA SILVA 228.303.458-27 31/07/1978 80
90º 10500648 VALDIRENE APARECIDA PEIXE DE SOUZA 306.254.498-86 16/08/1978 80
91º 10501360 ADRIANA APARECIDA PRUDENCIO 308.716.108-09 19/10/1978 80
92º 10500220 JULIANA CRISTINA DOS SANTOS 276.361.968-16 17/11/1978 80
93º 10501592 MARTA GOMES DE CASTRO VALENTIM 304.825.308-47 14/01/1980 80
94º 10500886 ANDREZA AUGUSTA DA CONCEIÇÃO 298.179.388-83 22/07/1980 80
95º 10500927 CAROLINA CINTRA DE OLIVEIRA 316.947.048-58 27/12/1982 80
96º 10500639 JULIANI TAIS MARASSATI 344.997.008-92 24/05/1986 80
97º 10500849 ELIAQUIM ANDRADE DA SILVA 355.420.348-37 05/06/1986 80
98º 10500118 LIA ROCIA LOBREGAT 358.285.738-70 06/08/1987 80
99º 10500460 KAREN CAMAFORTE 369.451.678-60 05/11/1987 80
100º 10501004 ANGELITA ALESSANDRA DOS SANTOS DIEGO 378.192.508-01 25/01/1989 80
101º 10501169 JOSUEL LOPES 180.896.998-71 23/09/1973 80
102º 10500326 PATRICIA HENRIQUE DA SILVA 283.199.848-40 17/01/1978 80
103º 10500530 SURAMA MUNIZ 330.087.348-71 27/05/1981 80
104º 10500744 SHEILA APARECIDA DA SILVA LOPES 333.633.168-44 21/08/1985 80
105º 10500808 JOYCE TAVARES BATISTA 390.521.278-16 27/03/1989 80
106º 10501345 FERNANDA DE PAULA DE CLEVA 300.762.968-30 28/07/1981 80

107º 10500401 SANDRA REGINA VIEIRA ALARCON 
MINORELLO 247.353.198-67 06/07/1969 77,5

108º 10501656 ELLEN TATIANE FERREIRA 382.823.978-14 09/12/1988 77,5
109º 10500441 SABRINA PIRES 354.222.058-20 11/05/1989 77,5
110º 10500982 IVONE DE ALMEIDA GARCIA 643.673.471-68 03/09/1967 77,5
111º 10501443 ADRIANA APARECIDA ALVES 135.423.988-10 03/02/1973 77,5
112º 10501044 SANDRA REGINA BARBOSA 221.351.878-52 15/04/1980 77,5
113º 10500877 ANA PAULA GUIMARÂES ARANTES 333.808.048-43 28/07/1981 77,5
114º 10501021 MICHEL BENTO DOS SANTOS 295.007.408-18 17/03/1982 77,5
115º 10501395 GISELY DE FATIMA QUINATO 221.915.098-43 14/12/1983 77,5
116º 10500731 GUILHERME ENCINAS GALVES 228.973.918-98 18/05/1987 77,5
117º 10501728 FERNANDA DA SILVA CARIA 368.930.408-30 02/09/1988 77,5
118º 10501057 BIANCA FLORET DE GOES 402.105.328-07 16/03/1994 77,5
119º 10501545 ROSELY BISPO MASO GUIMARO 096.099.658-30 23/06/1971 77,5
120º 10500081 JOANA DARC DA SILVA 162.035.518-30 07/10/1971 77,5
121º 10500706 ELAINE CRISTINA DE QUEQUI 170.425.918-52 23/07/1972 77,5
122º 10500741 HELENA CARLA BOLANDINI 021.153.027-10 04/05/1973 77,5
123º 10500745 MARCELO APARECIDO DE MATTOS 161.945.118-26 14/03/1974 77,5
124º 10500544 ROSINEIA DOS SANTOS 246.335.678-29 21/12/1975 77,5
125º 10501309 ECIL EDILSON MIRANDA GONÇALVES 200.145.618-24 05/07/1976 77,5
126º 10501513 ANGELA LUNA CASSALATE 213.534.548-27 06/03/1978 77,5
127º 10501460 SILMARA APARECIDA FERRARI MIGUEL 219.520.478-89 12/05/1978 77,5
128º 10500862 JULIANA MARTINS CARNEIRO 214.870.778-74 02/02/1979 77,5
129º 10500453 ROBERTA DE ANDRADE DEL COL 219.562.738-75 26/04/1979 77,5
130º 10500555 ANA PAULA DOS SANTOS 266.460.418-06 24/07/1979 77,5
131º 10501509 CLAUDIA ALVES CIPRIANO 213.956.588-62 09/08/1979 77,5
132º 10500299 VITOR ARANTES LUIZ 268.371.138-79 16/01/1980 77,5
133º 10501795 ANDREIA CARON 301.172.798-89 02/03/1981 77,5
134º 10500327 GISLAINE CRISTINA APARECIDO BENEDITO 293.316.608-98 24/03/1981 77,5
135º 10500073 LUISA MORAES BATISTA 313.121.938-67 10/11/1981 77,5
136º 10500587 CRISTIANE MARONEZI BANHARA 338.049.798-31 25/09/1984 77,5
137º 10500767 CYNTIA BRAGA DE OLIVEIRA RIBEIRO 335.114.308-79 14/05/1986 77,5

138º 10500325 ALAN HENRIQUE TOMÉ DOS SANTOS 
FERREIRA 375.861.208-03 14/10/1987 77,5

139º 10500830 AMANDA CRISTINE BIELIAUSKAS 392.106.648-41 08/07/1990 77,5
140º 10500004 NICOLLI CHIUSO BARTOLOMEU 410.658.928-10 26/03/1991 77,5
141º 10500813 MARCIA NUNES RODA 170.432.898-58 17/08/1964 77,5
142º 10500017 ROSANGELA MARIA ROSSI DE SOUZA 158.183.048-33 28/09/1967 77,5
143º 10500991 LUCILE CARPANEZE LEITE 170.468.808-67 21/07/1971 77,5
144º 10500572 CIBELE ALCARRIA MATURANA 170.403.818-93 22/11/1971 77,5
145º 10501705 ELIO ANTONIO GONÇALVES 171.698.768-76 08/04/1974 77,5
146º 10500100 MARCELO ANTONIO SILVA 212.883.938-65 16/09/1975 77,5
147º 10500863 ARIANE CAROLINA DA SILVA SOUZA 272.960.738-29 04/09/1977 77,5
148º 10500884 SIMONE JOSE DE ASSIS 278.228.948-97 01/09/1978 77,5
149º 10500408 NATHALIA FERREIRA DE LIMA BONALUME 278.524.468-09 18/05/1979 77,5

150º 10501095 FLORIPES ERICA GUIMARÃES MELO 
ANTUNES 292.543.048-16 01/09/1979 77,5

151º 10500986 INGRID PAOLA DE SOUZA BRAGA 305.855.128-25 19/09/1980 77,5
152º 10500451 MARIA ROSA DOS SANTOS 309.170.358-44 03/10/1980 77,5
153º 10501062 JULIANA BONE 222.052.998-32 09/02/1981 77,5
154º 10500015 GRAZIELE HADDAD 304.142.168-22 18/05/1981 77,5
155º 10500624 JULIANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA 296.740.988-01 14/07/1981 77,5
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156º 10500670 SOLANGE DE OLIVEIRA COSTA 333.215.008-17 12/04/1982 77,5
157º 10500398 LUCIMARA CURSINO DA SILVA 291.131.598-79 07/05/1982 77,5
158º 10501548 MARISTELA SILVEIRA DE SIQUEIRA 304.041.158-61 05/07/1982 77,5
159º 10500124 IVANA RIBEIRO GARCIA CARA 322.690.248-26 14/04/1984 77,5
160º 10501076 DANIELLE KARINA SCARCELLA MARTIN 341.788.168-45 09/05/1984 77,5
161º 10500045 BRUNA CAROLINE GONÇALVES MARTINS 360.830.868-76 05/07/1987 77,5
162º 10500806 SABRINA BATISTA CUSTÓDIO 369.421.818-11 29/04/1988 77,5
163º 10500395 VÂNIA VENANCIO DE SANTANA 368.314.158-14 18/11/1988 77,5
164º 10501576 JULIANA GASPARINI DA SILVA 434.902.678-93 27/03/1994 77,5
165º 10500170 SONIA REGINA DE LIMA PIMENTA 037.288.278-19 16/11/1961 77,5
166º 10500598 RAQUEL ADRIANA MARTINS PIMENTA 213.702.858-17 24/05/1978 77,5
167º 10501733 CAMILA DE FATIMA EUGENIO CLEMENTINO 215.593.918-39 30/03/1983 77,5
168º 10501532 DENILSON DIAS 145.965.308-40 09/02/1972 75
169º 10500236 MARCIA LEITE DE LIMA 145.944.568-63 24/04/1972 75
170º 10500044 ELENIR CLEMENTINO 307.107.338-01 06/09/1981 75
171º 10501660 MARIA ROSA DE SOUZA 319.107.178-43 22/05/1982 75
172º 10500630 GRAZIELLE GOMES DE OLIVEIURA 355.206.258-08 08/11/1987 75
173º 10500829 JULIO FAUSTINO DA SILVA 302.011.708-92 28/09/1988 75
174º 10501781 JOANA DARC NORONHA PEREZ 106.258.718-98 23/06/1958 75
175º 10501078 MARTHA APARECIDA DE FREITAS 287.418.298-24 16/09/1964 75
176º 10500442 ROSIMARI DOS REIS ROCHA MACRI 116.096.628-14 24/01/1966 75
177º 10500065 ANTONIO FERRAS SANTOS 092.180.948-40 20/05/1967 75
178º 10500347 EVANI NALHIATI BASTAZINI 112.229.758-07 07/10/1967 75
179º 10500792 VALERIA CRISTIANE BARBOSA DAMETO 096.148.838-71 01/02/1969 75
180º 10500951 TÂNIA MARIA CARVALHO 027.632.639-33 29/09/1971 75
181º 10500513 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA 151.468.738-01 25/03/1972 75
182º 10500714 FABIANA MORAES DE OLIVEIRA 270.194.378-77 05/02/1975 75
183º 10500222 APARECIDA DA LUZ CANDIDO 254.513.828-24 05/12/1975 75
184º 10500832 DENIZE GONÇALVES LEITE DOS SANTOS 306.055.898-10 28/09/1981 75
185º 10500433 ANGELICA LEONARDO DOS SANTOS 304.359.578-56 09/03/1982 75
186º 10500777 ELLEN PRISCILA DE SOUZA 297.572.568-03 18/05/1982 75
187º 10500506 RENATA MARIA DE JESUS CECILIO 323.547.308-45 27/03/1983 75
188º 10501744 DAIANE CRISTINA POLI 352.335.128-66 28/06/1986 75
189º 10501823 FABIO FELIX DOMINGUES 347.840.278-66 17/07/1986 75
190º 10501002 CARLA CRISTINA SAMPAIO DE ARAUJO 354.931.148-60 24/03/1987 75
191º 10500268 PATRICIA DANIELE GUTIERES 368.693.398-56 13/04/1988 75
192º 10501312 DAYANE DRIELLE DE ALMEIDA BALBINO 368.350.948-18 07/10/1988 75
193º 10500167 GABRIELA VALVERDE BRITO DOS SANTOS 389.770.218-55 13/06/1989 75
194º 10500977 STEFANYA ANGELICO MARQUES 414.663.388-57 11/04/1991 75
195º 10501097 MAGALI HERNANDES 278.691.678-00 19/03/1961 75
196º 10500120 ANA CRISTINA LOPES 141.366.108-40 24/06/1962 75
197º 10501235 MARIA ELIZETH MENDES DOS SANTOS 053.428.268-70 24/07/1962 75
198º 10500588 ANESIA QUIRINO CANGUSSU DA SILVA 067.814.948-80 29/06/1965 75
199º 10501138 ELIZABETE NICODEMOS 158.784.648-96 09/10/1970 75
200º 10500724 LÉIA LEITE LACERDA 105.696.158-95 30/09/1971 75
201º 10500661 ADRIANA JOSE SANCHES COSTA 249.330.838-78 02/09/1972 75
202º 10501567 ROSANGELA ROCHA FERREIRA JORGE 262.913.728-78 23/09/1973 75
203º 10500099 SOLANGE DE FATIMA BARRETO 215.416.528-19 28/12/1974 75
204º 10500026 FLAVIA MARIA DE ABREU 174.035.518-00 22/07/1976 75
205º 10500444 JULIANA DA SILVA RODRIGUES 213.574.528-61 25/04/1977 75
206º 10500949 MARIA TERESA DURAES DE VASCONCELOS 212.939.728-00 19/09/1977 75
207º 10500421 MARILZA DOS SANTOS VIZENTINI 280.038.718-16 26/12/1979 75
208º 10500218 MARCIA APARECIDA GARCIA 290.926.178-65 03/06/1980 75
209º 10501601 VANESSA ZANON RIBEIRO 307.589.458-33 11/07/1980 75
210º 10500367 GABRIELA DUARTE LEISER CUNHA 286.944.378-13 14/07/1980 75
211º 10501234 MARIANA COSTA KERCHE DE OLIVEIRA 289.741.208-95 16/02/1981 75
212º 10500866 LUCINEIA RODRIGUES CAMARGO 306.395.118-80 23/11/1981 75
213º 10501381 KAMILA MONTEFUSCO PRADO 333.727.238-05 15/09/1982 75
214º 10501472 ELAINE MARIA AFONSO 337.281.248-42 25/05/1983 75
215º 10500868 SILVIA EUNICE DE SOUZA 032.160.758-93 26/11/1993 75
216º 10500481 LUCIA HELENA RUBIO BALTAZAR 825.214.848-49 26/05/1957 75
217º 10500450 CELIA REGINA DE OLIVEIRA LUIS 015.372.958-96 01/01/1960 75
218º 10500709 ROSALVA CUSTODIO DOS ANJOS MOREIRA 213.192.698-77 21/02/1968 75
219º 10500445 JORGIANEY SILVIA NOGUEIRA BATISTA 340.683.842-15 31/08/1969 75
220º 10501060 SILENE MARIA COELHO 136.618.048-80 01/08/1971 75
221º 10501366 SUELI SUAVI 174.143.598-67 23/07/1972 75
222º 10500817 FATIMA APARECIDA CENEGALLI 170.465.868-37 19/09/1972 75
223º 10501589 LILIAN DE LIMA LOPES PAMPANI 174.044.118-40 18/08/1973 75
224º 10500464 ANA KEILA FRANCISCO 262.173.998-90 16/12/1977 75
225º 10501391 MICHELE FERNANDA DEOLIVEIRA 268.898.828-06 16/07/1978 75
226º 10500945 KELLI CRISTINA HIGINO SILVESTRIN 213.351.448-11 30/08/1978 75
227º 10500781 LUCIANA ROCHITE BALDERRAMA 215.868.148-93 30/09/1978 75
228º 10500402 DAVID LERIS DA FONSECA 273.863.758-24 18/10/1979 75
229º 10500953 HYGOR LUIZ BEZERRA BATISTA 291.804.608-60 27/06/1980 75
230º 10500040 VLADEMIR DE AMARAL DEANO 292.700.168-54 26/11/1980 75
231º 10500027 ANA KARINA ROSA GUIMARAES 296.809.668-01 04/12/1980 75
232º 10500640 RAFAELA MARTINS BRIZOLA 304.765.658-47 06/03/1983 75
233º 10500917 ANTONIA MARCELINA RANZI SOARES 325.302.018-54 30/11/1983 75
234º 10501824 ALINE CRISTINA PAIVA DOMINGUES 327.466.348-48 02/11/1985 75
235º 10500212 FERNANDA VERA CRUZ DOS SANTOS 329.726.398-98 14/04/1986 75
236º 10500310 KARINA DE ALMEIDA TONZAR 346.418.448-01 20/03/1987 75
237º 10500089 FRANCINE SAMPIETRO 229.697.718-96 21/03/1988 75
238º 10500789 EDUARDA AGUILHAR CHAPARRO 372.624.188-40 08/10/1988 75
239º 10501743 FABIO BARBOZA DA SILVA 367.607.978-76 30/01/1989 75
240º 10501534 BEATRIZ CRISTINA PEREIRA 383.195.938-24 27/12/1989 75
241º 10500221 MICHELE CAMPOS FURTADO 365.049.468-09 24/04/1990 75
242º 10500758 ANA CANDIDA TAVARES MACHADO 058.394.858-88 03/05/1958 75
243º 10500157 DANIELA ESTEVAM 290.563.018-37 25/11/1979 75
244º 10500584 JAQUELINE FRANCELIM 295.519.188-43 08/04/1981 75
245º 10500283 VIVIANE DOS SANTOS SILVESTRE 222.470.598-05 19/05/1981 75
246º 10500698 TATIANE CRISTINA GONÇALVES CASTELLO 310.758.338-33 13/11/1984 75
247º 10500091 DIMAS ALVES DE ALMEIDA 001.971.048-86 05/12/1952 72,5
248º 10500841 FABÍOLA R. PASQUALINOTO 265.376.858-50 03/08/1979 72,5
249º 10501486 LILIAN CATTYA CARES DE FAVARI 065.727.898-02 16/08/1965 72,5

250º 10501384 MARIA JULIANA DOS SANTOS AGUIAR 190.984.538-80 30/10/1967 72,5
251º 10501148 ROSELI APARECIDA CANDIDO 170.408.978-65 10/12/1969 72,5
252º 10500286 EZO BAPTISTA RODRIGUES 716.189.299-68 07/02/1970 72,5
253º 10501063 CLAUDIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS 191.405.558-60 04/11/1970 72,5
254º 10500713 ROSANE CORDEIRO 162.053.398-70 06/01/1973 72,5
255º 10500055 CRISTIANE APARECIDA COSTA 217.587.818-07 29/10/1980 72,5
256º 10501428 PRISCILA MARIA EUSÉBIO BETONI 320.876.988-13 17/04/1983 72,5
257º 10501237 ABIMAEL RODRIGUES DA SILVA 311.185.038-21 18/01/1985 72,5
258º 10501667 DANIELE DE SOUSA TREVISAN NERIS 364.225.198-69 18/05/1987 72,5
259º 10500098 ANA PAULA ASSEN ADRA 348.027.718-78 05/08/1987 72,5
260º 10501604 KAREN DAYANE LEITE 380.041.078-85 13/10/1987 72,5
261º 10500556 ELIANE TEODORO DE SOUZA FLORIANO 368.784.898-14 14/10/1987 72,5
262º 10501207 BEATRIZ DUARTE ANTONIO 378.466.538-14 29/12/1988 72,5
263º 10501769 ELISANGELA FERREIRA DA SILVA SPELTRI 278.202.858-85 22/11/1955 72,5
264º 10501340 CANDIDA MARIA DE JESUS 060.191.198-90 12/06/1964 72,5
265º 10501775 MARIETE JACOBINO 145.877.118-02 18/12/1965 72,5
266º 10500400 SILVANA SORIANO LIMA 067.814.728-01 29/04/1966 72,5
267º 10500716 MARICELIA OLIVEIRA DE SOUZA DAVID 180.894.498-40 08/05/1966 72,5
268º 10500084 JUSSARA SILVA NUNES 200.262.448-88 05/08/1970 72,5
269º 10500357 OSVALDINA DA SILVA ALMEIDA FARIA 250.184.018-69 12/10/1971 72,5
270º 10501394 ADRIANA CRISTINA FLORENTINO 170.443.628-18 27/11/1971 72,5
271º 10500697 ADRIANA BASSETO DE LIMA 170.609.498-10 12/08/1972 72,5
272º 10501465 PAULO DE TARSIO BARTOLOMEU 195.431.808-14 18/04/1973 72,5
273º 10501205 ROSANGELA APARECIDA PEREIRA ZULIAN 258.723.448-48 03/04/1974 72,5
274º 10500520 ALESSANDRA APARECIDA RODRIGUES 248.978.408-05 20/08/1974 72,5
275º 10500722 WEBSTER KENNER PEREIRA 165.683.568-16 08/10/1974 72,5
276º 10501837 VALERIA APARECIDA MEIRA LINO 145.814.128-46 03/01/1976 72,5
277º 10501073 KARLA DANIELI GENARO AGUADO 212.474.138-10 16/10/1976 72,5
278º 10500275 FABIO HENRIQUE CONEGLIAN 281.829.418-57 26/12/1979 72,5
279º 10500890 MIRIAN RODRIGUES DE SOUZA 215.194.278-32 28/03/1980 72,5
280º 10501633 MARCELO APARECIDO DA SILVA 286.819.588-10 09/09/1980 72,5
281º 10501398 GILSON ANTONIO QUINATO 294.265.998-00 02/06/1981 72,5
282º 10500025 IVANILDA APARECIDA ALMEIDA BENJAMIM 306.176.388-02 20/11/1981 72,5
283º 10500620 ELI SILZA KRONKA RISSATO BERTINOTTI 323.803.668-88 10/09/1983 72,5
284º 10500733 DEISE CRISTIANE PEREIRA MARTINS 306.157.008-02 23/04/1984 72,5
285º 10500875 DAIANA DE ALMEIDA MARTINS COSTA 339.792.148-18 02/10/1984 72,5
286º 10500290 SAMANTA KONDO GROSSI 336.294.438-85 06/11/1984 72,5
287º 10501436 KARIN REGINA MAIO 340.612.168-30 30/09/1985 72,5
288º 10501523 GISELE DE SOUZA PRADO 365.192.328-23 28/05/1988 72,5
289º 10501131 DEBORA AMANDA TEIXEIRA DIAS 407.532.778-75 13/04/1991 72,5
290º 10500190 CLEBER ROGERIO ESTRUQUE 055.880.488-81 08/10/1963 72,5
291º 10501392 ELZA DE LOURDES GONÇALVES 195.389.628-69 24/09/1967 72,5

292º 10500144 HELOISA CASSIA PETROLLI MARQUES DA 
SILVA 158.309.438-59 11/03/1968 72,5

293º 10500260 ROSANA GUERRA 171.757.578-16 19/03/1968 72,5
294º 10501529 JOANA DARC VASCONCELOS VILHARBA 146.428.308-71 17/09/1969 72,5
295º 10500531 MARIA ISABEL FERREIRA DOS SANTOS 175.324.558-31 25/12/1972 72,5
296º 10500132 ELIANE PEREIRA DA SILVA 200.262.818-13 09/03/1973 72,5
297º 10501683 MARCIA CRISTINA RODRIGUES 200.261.898-44 05/04/1973 72,5
298º 10500728 LILIAN FERNANDA DE LIMA 215.122.798-70 27/06/1976 72,5
299º 10501012 CRISTIANE LOPES DE SOUSA 274.974.838-03 17/03/1977 72,5
300º 10500847 MARCIA ALEXANDRA DE LIMA DOS SANTOS 212.498.208-71 06/09/1978 72,5
301º 10500231 LUCIANA SILVEIRA 278.148.798-84 16/06/1979 72,5
302º 10500082 EMANUELLE LISBOA FRANCO 295.601.938-48 12/12/1979 72,5
303º 10500525 KATIA PATRICIA DA SILVA 221.825.088-80 03/03/1980 72,5
304º 10500616 LEANDRO RODRIGO FRANCO 301.515.158-40 20/05/1982 72,5
305º 10500775 MAGALI DE LOURDES DA SILVA RAMOS 308.808.288-46 25/10/1983 72,5
306º 10501648 CAMILA DANIELLI DA COSTA 324.310.548-02 19/11/1984 72,5
307º 10501396 NATALIA REGINA DE CAMPOS DUTRA 324.358.168-04 11/08/1985 72,5
308º 10500799 SUELEN SANTOS BORGES 370.592.278-57 19/02/1987 72,5
309º 10500148 KEITH FABIANA PALEARI PICHELLI 343.907.038-70 03/05/1987 72,5
310º 10501150 RAQUEL ANTUNES SELEZNEVAS 359.802.078-30 12/09/1988 72,5
311º 10501721 NADIA FERRATTO RADIGHIERI 369.426.338-10 28/12/1988 72,5
312º 10500628 ROGER HENRIQUE DO CARMO SILVA 358.665.168-61 08/01/1993 72,5
313º 10501224 SONIA APARECIDA MARQUES DE SOUZA 096.140.328-47 24/06/1965 72,5
314º 10500306 IEDA MARIA DE SOUZA 248.212.845-53 04/07/1965 72,5
315º 10500397 CRISTIANE GONÇALVES RUIZ 200.104.308-22 16/10/1968 72,5
316º 10500436 MARIA ROZANGELA DE MIRANDA 170.731.948-04 28/04/1969 72,5
317º 10501013 ERIKA REGINA LIMA 212.987.708-74 07/05/1974 72,5
318º 10500257 PAULO SERGIO DE AZEVEDO 247.268.668-42 10/01/1975 72,5
319º 10500340 NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS 267.313.158-26 08/10/1978 72,5
320º 10501588 CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA 216.491.218-73 28/08/1979 72,5
321º 10501610 ALEX FERNANDO FERREIRA DA FONSECA 296.288.278-12 01/03/1980 72,5

322º 10500856 MARIA ELOIZA RODRIGUES CARRENHO DA 
SILVA 301.794.768-82 24/07/1981 72,5

323º 10501666 ROSIANE SOUZA DE LIMA 307.192.498-48 27/07/1981 72,5
324º 10500685 DAYANE THEODORO DAS VIRGENS 220.158.578-42 21/01/1982 72,5
325º 10501040 GISLAINE APARECIDA ARRABAL 280.344.478-03 05/02/1983 72,5
326º 10500321 THIAGO JOAO GONÇALVES BARREIRO 317.645.628-01 13/05/1983 72,5
327º 10501338 ANA CAROLINA DE ANDRADE TURBIANI 341.523.868-78 11/07/1983 72,5
328º 10501202 PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS 223.878.538-81 10/11/1983 72,5
329º 10501418 ARIANE MAZZALLI 317.103.458-10 04/08/1984 72,5
330º 10500049 JULIANA KENNEDY RODRIGUES 357.049.818-28 20/09/1984 72,5
331º 10500181 ANDREA RODRIGUES MADUREIRA 225.328.828-40 07/05/1985 72,5
332º 10500695 TALITA MARIA DA SILVA 380.604.808-80 12/09/1989 72,5
333º 10501292 THAMIRES MOREIRA DE CARVALHO 457.077.348-64 24/07/1997 72,5
334º 10501451 ANDRÉA MARIA VITÓRIO 262.797.678-84 14/06/1976 72,5
335º 10500329 ALESSANDRA DE OLIVEIRA ISAAC BARBOSA 293.964.448-98 12/08/1980 72,5
336º 10501780 IVETE DIAS SOARES 112.195.588-69 19/03/1963 70
337º 10500956 CELIA MARIA RIBEIRO 158.306.148-71 19/09/1965 70
338º 10500904 FERNANDA HERNANDES BERNINI MAZZOLA 190.861.698-99 22/08/1974 70
339º 10501390 CLEONICE SOARES DA SILVA 307.260.968-30 20/01/1977 70
340º 10501448 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA 222.718.418-36 01/11/1981 70
341º 10500843 JULIANA DA SILVEIRA 314.112.868-55 05/09/1983 70
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342º 10500594 FLORINDA INÊS GONÇALVES MATOS 259.122.081-68 24/07/1963 70
343º 10500043 MIRIAM CICERA ALVES LIMA 190.972.118-24 10/06/1967 70
344º 10500215 ANTONIA ANDREIA DA SILVA FERREIRA 204.155.418-59 12/06/1972 70
345º 10501804 JULIANA PARIZI 825.575.781-34 25/10/1974 70
346º 10500316 WILLIAMS PEREIRA BARBOSA 254.150.848-43 06/12/1975 70
347º 10501266 WELLINGTON ALVES COSSI 281.696.748-40 29/06/1976 70
348º 10500454 VANESSA CHRISTIAN GUILHERME 271.300.248-60 28/12/1976 70
349º 10500838 DENISE HELENA GARCIA 214.014.608-52 30/09/1978 70
350º 10501367 ELY CORDEIRO DE LIMA JUNIOR 300.873.968-74 31/05/1980 70
351º 10501048 JULIANA VASCONCELOS 295.393.168-63 19/12/1980 70
352º 10500020 PAMELA TOBIAS DE OLIVEIRA 222.444.528-83 06/05/1982 70
353º 10500226 JOICIANE CRISTIAN DE OLIVEIRA MACHADO 309.045.668-03 17/05/1982 70
354º 10501401 LIDIANE DA ROCHA OLIVEIRA 311.211.188-52 14/07/1983 70
355º 10501756 JUCELIA RODRIGUES DO VALE RAMOS 322.856.038-43 26/07/1983 70
356º 10501687 MARIANA NONATO BOSQUETI 358.699.268-82 10/06/1986 70
357º 10501736 TATIANE MURAROTO ZANGALLI FELICIANO 333.919.628-10 05/08/1986 70
358º 10500596 BRUNA LAHR PINTON DA SILVA 370.616.458-22 31/07/1988 70
359º 10501093 ISABELA FERNANDA LOPES 371.045.058-65 21/03/1989 70
360º 10500230 LEONARDO AUGUSTO VANZELLI 385.639.748-58 08/10/1991 70

361º 10500455 LEANDRO GONÇALVES PINHEIRO DOS 
SANTOS 402.886.838-62 25/01/1993 70

362º 10500647 ROSANA APARECIDA SANCHES HERRERA 090.286.388-65 22/01/1965 70
363º 10500645 ZIRLENE PEREIRA NUNES 120.259.238-48 01/10/1966 70
364º 10501457 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA SERRA 079.146.358-39 02/01/1967 70
365º 10501584 SANDRA MARIA DE PAULO GOUVÊA 826.072.736-68 04/07/1967 70
366º 10500568 JACQUELINE CRISTIE PEREIRA DOS SANTOS 212.797.788-22 10/09/1968 70
367º 10500229 MARISOL PAIS LOPEZ 145.944.088-93 03/02/1972 70
368º 10500428 PRISCILA THOMÉ AVALLONE 261.056.568-23 25/11/1976 70
369º 10501423 FABIANA DE OLIVEIRA MARTINS 246.142.408-01 28/12/1976 70
370º 10501493 EVERYN MILENE SILVA DO AMARAL 267.761.508-85 20/07/1977 70
371º 10500271 ANGELA MARIA SILVA DE SOUZA 191.025.298-07 07/08/1977 70
372º 10500552 CRISTIANO FERREIRA TAVARES 896.729.091-87 03/07/1978 70
373º 10500406 ELIZANGELA CARLOS DA SILVA MORAES 267.073.408-16 01/08/1979 70
374º 10500679 ANA PAULA PRADO DE MIRA 310.063.038-63 27/03/1980 70
375º 10500050 ELAINE DO CARMO ROCHA 285.913.258-93 14/07/1980 70
376º 10500186 GIULIANA CAROLINE GARCIA DE FREITAS 302.335.648-37 13/09/1981 70
377º 10500740 LIDIANE PATRICIA DE SOUZA 310.151.268-98 18/04/1982 70
378º 10500237 LUCIA JAQUEL JORDAO 327.546.028-52 04/06/1982 70
379º 10500258 ANA CAROLINA FERRAZ PANUCCI 319.018.848-30 30/08/1982 70
380º 10501318 ANDREIA OLIVEIRA TEJERO 322.197.778-63 06/04/1984 70
381º 10500471 NATHALIA BONACHELA DE CASTRO SILVA 322.235.948-24 14/12/1984 70
382º 10501573 CAMILA ABADIA FERREIRA MARTINS 342.045.928-99 17/09/1985 70
383º 10500573 KARINA DA COSTA BRUNHEROTTO 345.124.868-95 27/09/1985 70
384º 10501635 JAISE DAMARES AMARINS 352.305.218-13 30/10/1985 70
385º 10501763 VINICIUS VECHI OLIBONI CESCHIM 348.746.188-98 09/02/1986 70
386º 10500322 NATHALIA CRISTINA RONCHESEL DIAS 368.196.308-83 11/12/1988 70
387º 10501765 TALITA GRAZIELLE REIS DOS SANTOS 373.644.588-16 25/07/1989 70

388º 10501163 LETICIA DE PAULA BERNARDINO 
NASCIMENTO 324.485.988-78 26/01/1990 70

389º 10500589 LIVIA MARIA DE OLIVEIRA 385.972.798-26 24/04/1990 70
390º 10501564 ANA PAULA LIMA DE OLIVEIRA 405.682.088-03 24/01/1991 70
391º 10501277 DIRCILIANA BAPTISTA FAZZIO 033.740.868-88 03/09/1960 70
392º 10500810 MARIA APARECIDA PEREIRA CRUZ 058.394.808-19 16/10/1962 70
393º 10501571 MARIA VALDELICE DA SILVA 084.286.938-70 03/02/1966 70
394º 10501036 SANDRA SHIZUE KASAHAYA HANEDA 107.398.298-07 29/09/1967 70
395º 10500343 JAIR SANTO VIEIRA 120.114.738-70 08/08/1968 70
396º 10500293 NATALIA FABIANA CARVALHO FERNANDES 145.928.998-65 30/05/1971 70
397º 10500798 SANDRA REGINA DIAS DE OLIVEIRA 110.785.328-18 24/08/1971 70
398º 10500743 ELIZABETE ALVES DA SILVA MONTALVAO 215.453.148-29 14/03/1972 70
399º 10501011 ROSELY OSCAR PINTO 145.975.118-30 29/07/1972 70
400º 10500447 SIRLENE FERREIRA DE MORAIS DOS SANTOS 191.423.138-48 31/01/1973 70
401º 10500585 ANGELA APARECIDA CALDAS DE MORAIS 275.227.048-80 06/05/1974 70
402º 10500272 LUCIANE APARECIDA SIMOES BARROZO 167.087.358-73 05/08/1975 70
403º 10501562 ELIANE VIEIRA DE LIMA 299.268.028-18 04/10/1976 70
404º 10501746 DALMIR PEREIRA 275.679.208-08 22/10/1976 70
405º 10501313 DANIELA HIGINO DE ASSIS 267.193.698-22 26/07/1977 70
406º 10500824 MARA LUCIA DA SILVA CAMBUI 285.018.098-02 23/01/1978 70
407º 10501010 LUCIMAR MILINELI DEL PUPO 275.913.248-02 08/06/1978 70
408º 10500405 JEAN CARLA PEREIRA DA SILVA MIQUELETTI 175.749.288-78 04/11/1978 70
409º 10501286 ELIADE GARBO 277.199.648-02 23/12/1978 70
410º 10501470 ANDREA BARBOSA FERNANDES 309.144.538-07 05/08/1979 70
411º 10500280 JULIO CESAR PEREIRA 219.997.298-46 22/07/1980 70
412º 10501294 LUCIANA DE FIGUEREDO ABEL 292.198.828-33 23/07/1980 70
413º 10501730 GISLENE DE SOUZA 283.860.308-60 17/12/1980 70
414º 10500876 JULIANA GOMES SOARES 297.908.908-77 02/06/1981 70
415º 10501288 LUCILENE CAMPOS GONZALEZ 220.018.068-33 23/09/1981 70
416º 10501120 GERALDO JOSE CAMARGO 297.811.438-00 17/10/1981 70
417º 10500595 ESTEVAO LUIZ DO AMARAL BORGES 304.447.208-39 14/02/1982 70
418º 10500619 JULIENA CRISSI PEREIRA 038.479.249-90 23/02/1982 70
419º 10501815 SILVIA BERALDO 330.345.978-94 21/11/1982 70
420º 10500490 ANA CAROLINA FABRI JORGE PRADO 322.557.278-03 01/11/1984 70
421º 10500873 VEREDIANE PINHOLATO JANDRICIC 338.347.778-97 08/01/1987 70
422º 10501483 ANNELISA GREGORIO ANDREAZZI 345.458.948-79 12/03/1987 70
423º 10500751 KAREN CRISTINA GALIANO RUFATTO 368.235.488-35 14/08/1987 70
424º 10500304 DRIELLI DA SILVA MORAES 356.358.318-85 17/02/1988 70
425º 10501595 FERNANDA MARIA FERRARI 360.359.858-07 22/02/1988 70
426º 10500131 THAIS QUINELATO FREIRE 357.013.638-80 10/10/1988 70
427º 10500898 DANIELE CRISTINA MIRANDA 383.904.748-08 23/08/1989 70
428º 10500394 TAMIS CRISTINA BRAGUETTO DOS SANTOS 367.139.988-01 04/09/1989 70
429º 10501572 AMANDA CAROLINE VALERIO 390.947.598-10 10/04/1992 70
430º 10500378 MAYARA CAROLINE ROSENDO 408.775.288-70 18/06/1993 70
431º 10500987 FRANCINI ZANIN 430.340.318-07 27/07/1994 70
432º 10501149 ANGELA MARIA GARCIA 041.248.138-30 13/03/1963 70
433º 10501079 MARCIA MANI 279.069.888-09 03/10/1964 70

434º 10501105 ELZA MATIUZZI XAVIER DE OLIVEIRA 068.259.088-63 05/03/1966 70
435º 10501019 ANDRÉIA REGINA E SILVA SCARCELLA 114.942.828-79 20/12/1970 70
436º 10500136 ANA MAGDA CRISTIANE MANIN 278.101.238-66 23/05/1975 70
437º 10500519 SIRLENE PEREIRA 017.880.649-84 09/01/1976 70
438º 10501636 VANESSA JACQUELINE FIGUEIREDO 278.743.218-20 16/06/1978 70
439º 10500261 EDNEIA PAOEAGUA MARTINS DA SILVA 026.394.499-90 17/01/1979 70
440º 10500687 SELMA PEREIRA DA SILVA 283.658.658-31 04/01/1981 70
441º 10501346 ROBERTA APARECIDA ZAPATER 334.700.478-71 30/01/1984 70

442º 10501001 FLAVIANE APARECIDA DE ARAUJO PESTANA 
ANDRADE 320.100.408-13 06/10/1984 70

443º 10500285 KATTIA GRAZIELE BARTAZONI 340.695.038-89 06/02/1985 70
444º 10500164 VALDENIR GOMES FERREIRA 343.233.948-88 12/09/1985 70
445º 10500463 MICHELLE CHAM DE NICOLAI 349.063.408-06 09/12/1985 70
446º 10500415 TALITA ALESSANDRA ALVES NUNES 347.346.838-08 04/06/1986 70
447º 10501406 FRANCIELE CRISTIANE COSTA DOS SANTOS 334.768.698-57 30/08/1987 70
448º 10500930 TAMIRES GUERRA DA SILVA 369.385.598-64 03/04/1988 70
449º 10501127 SUSANA DE LIMA SIMINES 338.530.428-80 30/11/1983 70
450º 10500154 MARIANA PAULUCIO DA SILVA 382.156.558-66 30/12/1988 70
451º 10500819 ELENILDA MARIA RIBEIRO CAVALCANTE 284.975.428-51 04/09/1981 67,5
452º 10500429 CLEIDE ROSANGELA CARNEIRO NAVARRO 213.203.548-23 18/04/1965 67,5
453º 10500252 NIVERILDA GOMES 058.391.128-52 12/05/1965 67,5
454º 10501135 ADRIANA RAFAEL DA SILVA 273.852.868-60 04/08/1969 67,5
455º 10501662 MARLENE MADEIRA 221.662.968-58 13/07/1972 67,5
456º 10501106 LUCIANA GONÇALVES DIAS BORTOLOTI 268.147.438-84 20/05/1978 67,5
457º 10501315 MIRIAN MARTINS ROMANINI VALIM 280.389.258-82 19/12/1979 67,5
458º 10500103 LIGIA BORGES DA SILVA 295.644.288-07 28/02/1980 67,5
459º 10501627 TATIANE CANDIDO 287.946.858-27 14/08/1980 67,5
460º 10500590 VIRGINIA FERNANDES DOS SANTOS 221.622.988-13 06/08/1981 67,5
461º 10501353 BIANCA GONÇALVES BORTOLETTO 359.545.028-03 06/04/1988 67,5

462º 10501413 MARINALVA COLARES VASCONCELOS 
OLIVEIRA DE CARVALHO 838.994.306-97 03/11/1961 67,5

463º 10501226 ELAINE CALIXTO SANTOS CARVALHO 141.381.108-60 15/06/1967 67,5
464º 10500414 CLAUDELIDIA SERRANO NETO 200.262.148-90 19/01/1969 67,5
465º 10500006 SIMONE CRISTINA JORGE 127.282.218-47 19/02/1969 67,5
466º 10501488 EDVANDA SILVIA MARTINS 173.949.648-50 23/10/1970 67,5
467º 10500188 PAULA SIMONI GALATTI SALLES 176.146.668-28 04/01/1973 67,5
468º 10500883 MARIA VIEIRA DE ALMEIDA 258.259.348-63 11/04/1973 67,5
469º 10501279 MARCOS DONIZETI RAMOS 191.017.968-01 07/08/1973 67,5
470º 10500976 CLAUDIA BINCOLETO 248.454.948-25 23/09/1974 67,5
471º 10500858 GISELE DA SILVA CARPANEZE 292.173.108-83 27/04/1979 67,5
472º 10500289 TATIANE DA SILVA COUTINHO 291.217.688-38 05/05/1980 67,5

473º 10501054 LUCIANA APARECIDA ALEXANDRE BORGES 
DA SILVA 306.988.528-42 11/05/1982 67,5

474º 10500831 VALDECY DOS SANTOS COSTA 022.076.765-36 04/07/1982 67,5
475º 10500547 JUSCELENE TOLEDO MEDEIROS 309.626.858-44 26/12/1982 67,5
476º 10500070 KELLEN CRISTINA FOGAÇA MORAES 330.698.038-22 09/02/1984 67,5
477º 10501301 VIVIAN ELAINE DE SOUZA 333.703.448-90 10/05/1986 67,5
478º 10500782 TAMIRIS MILEIDE DE PAULA GONÇALVES 340.841.138-75 05/09/1987 67,5
479º 10500567 DAIANE CRISTINE SUNSIN 368.603.118-35 22/01/1988 67,5
480º 10500059 MICHELLE LACERDA DE SOUZA MARINELLI 366.827.578-59 01/09/1988 67,5
481º 10501231 LEONARDO DE ATAIDE ORLANDINI 076.884.849-01 09/02/1991 67,5
482º 10500468 NATALIA DOS SANTOS GARCIA 081.905.199-30 12/10/1991 67,5
483º 10501510 FRANCISCA LUIZ PEREIRA 055.397.638-90 04/09/1958 67,5
484º 10500175 MARIA APARECIDA ALVES 826.001.718-00 12/08/1959 67,5
485º 10500069 OSVALDO ANTÔNIO DA ROCHA 030.526.328-50 24/02/1962 67,5
486º 10501385 MARIA AUGUSTA VALLE GERMANO 032.341.478-84 03/06/1962 67,5
487º 10500363 ELIANE SILVA QUINTANILHA 077.455.158-58 04/01/1966 67,5
488º 10500242 MARCOS ALBERTO COELHO BAMONTE 058.530.168-90 09/08/1966 67,5
489º 10501022 EDILENE CRISTINA DE MATTOS CAMARGO 092.868.448-24 06/06/1967 67,5
490º 10501454 SHIRLEY VIEIRA 067.424.178-97 17/10/1967 67,5
491º 10500627 VANILSA APARECIDA FLORES 145.775.688-96 18/06/1968 67,5
492º 10501220 CLAUDIA ROSANA RODRIGUES 137.195.958-70 08/03/1969 67,5
493º 10501631 MARIA NILVA LOPES DE OLIVEIRA 101.781.248-93 11/04/1969 67,5
494º 10500701 VITOR LUIZ DE SOUZA 836.569.529-49 19/09/1971 67,5
495º 10501198 SANDRA ROCHA DIAS 080.440.298-18 22/12/1971 67,5
496º 10500030 DENISE M.PINTO 170.582.808-60 08/02/1972 67,5
497º 10500760 VANUSA PEREIRA NOGUEIRA BISPO 257.124.048-00 07/05/1972 67,5
498º 10501222 SANDRA REGINA DE SOUZA MATHEUS 292.039.578-55 08/12/1972 67,5
499º 10500955 WAGNER PEREIRA CARRER 287.441.658-46 08/02/1978 67,5
500º 10500732 JULIANA ALCIDIA DOS SANTO ANJOS 215.561.988-09 21/04/1978 67,5
501º 10500535 ROSIMILDA CARVALHO 277.066.388-71 06/08/1979 67,5
502º 10501351 MARISA SEVERINO RUELA 307.248.078-88 24/04/1980 67,5
503º 10501269 ANE CAROLINE LISBOA 304.153.638-29 16/01/1981 67,5
504º 10501376 JULIO CESAR ALVES DE MIRA 327.371.518-99 16/09/1981 67,5
505º 10500199 RAFAEL NORONHA PEREZ 303.988.088-80 23/10/1982 67,5
506º 10501417 ANA MARIA DE OLIVEIRA DE SILVA 293.972.108-40 08/01/1983 67,5
507º 10500105 RODRIGO SOARES 320.361.298-46 25/01/1983 67,5

508º 10500703 ÉLIDA GLADYS ABREU MOREYRA DE 
ALMEIDA 226.262.338-46 14/02/1983 67,5

509º 10500523 ROSANA DE FÁTIMA NETO FERNANDES 324.706.858-93 23/09/1984 67,5
510º 10500981 MICHEL LEMES DA SILVA 339.059.558-90 03/02/1985 67,5
511º 10501773 DANIELA FERREIRA DE CARVALHO 351.699.718-42 10/03/1986 67,5

512º 10501005 FRANCIANE GRAZIELLI CONCEIÇÃO DA 
SILVA 385.606.188-64 14/04/1988 67,5

513º 10501670 LARISSA VANDERLEIA MOREIRA FELICIO 369.536.488-21 17/05/1988 67,5
514º 10500250 PAMELA CRISTINA ORESTE DA COSTA 381.417.938-29 17/11/1988 67,5
515º 10500336 JEYLLI RODRIGUES DURCIO DOS SANTOS 338.117.528-98 11/01/1989 67,5
516º 10500456 PERLA FERREIRA LIMA CASTILHO 384.190.048-80 18/04/1989 67,5
517º 10500452 FABIANO BENTO DA SILVA 427.476.698-58 25/01/1993 67,5
518º 10500155 ANA CAROLINE DE OLIVEIRA 408.404.628-08 19/05/1993 67,5
519º 10501270 FATIMA DA COSTA PINHEIRO 040.238.218-88 20/09/1962 67,5
520º 10501328 MARIA DE LOURDES PICOLOTO BARBOSA 307.397.658-25 12/08/1963 67,5
521º 10501121 LEIDE CORREA DOS SANTOS 055.571.928-67 27/02/1965 67,5
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522º 10500048 REGINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA 191.017.788-11 14/12/1965 67,5
523º 10500642 MARIA REGINA PARRA 145.958.208-01 06/11/1966 67,5
524º 10500940 SILVIA MARIA MARTINS BAUNILIA 125.152.128-24 19/06/1967 67,5
525º 10501677 AUREA CELIA FERREIRA DE SOUZA 120.875.118-29 19/10/1970 67,5
526º 10500564 LUZIA DINÁ SILVA 248.724.718-57 30/08/1974 67,5
527º 10501446 CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS CHEQUE 257.629.428-64 20/02/1976 67,5
528º 10500254 MARICÉA NEVES DA CRUZ 158.140.988-56 24/04/1976 67,5
529º 10500664 LUCIANA AP.ROSA ALVES 022.208.829-00 14/12/1976 67,5
530º 10501560 ELMA ALEXANDRE DE CARVALHO 200.132.878-85 25/06/1978 67,5
531º 10500998 EDUARDO PEREIRA SOARES 288.321.438-79 06/04/1979 67,5
532º 10500200 CAMILA ERCILIA CAMINHA SILVA 217.130.488-09 19/07/1979 67,5
533º 10500638 ELIANE DE FATIMA RODRIGUES 305.508.118-85 02/05/1982 67,5
534º 10501475 LISLAINE DA SILVA 309.293.218-80 04/05/1982 67,5
535º 10500897 FRANCESLI CRISTINA DA SILVA MELO 300.091.768-37 19/10/1982 67,5
536º 10501379 ELIANE FERNANDA DOS SANTOS 311.648.748-02 01/01/1983 67,5
537º 10501264 MOACIR DA SILVA CAMARGO 327.187.658-44 16/06/1983 67,5
538º 10500652 ROSELAINE DOMINGOS 330.697.918-08 28/12/1983 67,5
539º 10501810 PATRÍCIA DA PAZ OLEINICZAK 378.395.428-24 27/03/1989 67,5
540º 10501563 TALITA CUMI OLIVEIRA RODRIGUES 338.058.598-05 05/06/1990 67,5
541º 10501547 FABIANA ANDRESSA MOURA 391.001.668-55 18/01/1993 67,5
542º 10500114 MARIA DA GLORIA CAMPOS MARIUSSO 015.108.478-55 18/08/1960 67,5
543º 10500352 NEIDE APARECIDA CARDOSO 195.377.718-06 20/07/1970 67,5
544º 10500422 FABIO ITAPUA LEME DA SILVA 166.435.768-81 30/01/1971 67,5
545º 10501405 VILMA ALVES DOS SANTOS 590.876.091-91 26/10/1971 67,5
546º 10501259 ANDREA CRISTINE FERNANDES 264.050.308-14 18/03/1972 67,5
547º 10500967 MARCELO SERGIO DA SILVA 145.889.568-84 23/08/1973 67,5
548º 10501511 GRAZYELLE PEREIRA MASCETRA 264.660.048-80 02/09/1976 67,5
549º 10500651 RENATA ERRERO LOPES LIMA 328.790.818-90 15/01/1979 67,5
550º 10500936 FRANCINE MELLO MOREIRA MENDES 387.717.608-90 22/08/1989 67,5
551º 10501130 MARGARIDA DE SOUZA 054.547.548-11 25/02/1963 67,5
552º 10500255 LOURDES MIGUEL 141.285.268-43 09/06/1966 67,5
553º 10501365 VALTER PAULINO 097.645.028-30 29/01/1968 67,5
554º 10500755 ROSANGELA DE ASSIS FLORENTINO 145.821.218-10 28/05/1969 67,5
555º 10501333 RAFAELA DA SILVA 233.055.568-70 24/11/1991 67,5
556º 10500113 SILVANA CRISTINA DE OSUZA 350.885.478-70 18/05/1985 65
557º 10500005 ANA MARIA SOARES DOS SANTOS 101.211.728-64 05/02/1967 65
558º 10500224 CLAUDINÉIA DE MORAIS BENTO 284.369.218-01 28/06/1970 65
559º 10501807 ROSILENA HONORATO DA SILVA 274.718.408-03 22/03/1973 65
560º 10501028 FABRICIO COSTA DO AMARAL 256.078.198-09 28/07/1973 65
561º 10500672 MARCIA DE OLIVEIRA FERREIRA PINTO 002.381.015-76 20/11/1973 65
562º 10500307 CILENE CRISTIANE CHECHETTO 300.309.048-89 11/05/1981 65

563º 10501080 KARI TATIANE APARECIDA DA SILVA 
MACHADO 364.406.078-98 01/06/1988 65

564º 10500412 KELD BRUNA ALVES DE SOUZA 395.735.778-01 07/07/1990 65
565º 10500805 ZINZELHA CARVALHO DA COSTA ANTONIO 120.081.988-80 21/09/1963 65
566º 10501208 ANA MARIA ALVES BENAZIO 061.773.098-95 02/08/1964 65
567º 10500362 LUCY APARECIDA GONÇALVES 110.621.758-67 09/10/1966 65
568º 10501437 ANGELO CESAR FERREIRA PEREIRA 096.134.038-09 22/11/1967 65
569º 10501425 IRAILDE OLIVEIRA SOARES 065.163.188-24 21/01/1968 65
570º 10501793 CARLA RIBAS BENÍCIO DE SOUZA 174.039.678-28 06/12/1968 65
571º 10501491 SILVIA APARECIDA PEDROSO 112.408.928-45 19/01/1970 65
572º 10500239 ANDREIA KRALL MARCELLINO RAMOS 247.265.568-19 08/03/1974 65
573º 10500704 ROSÂNGELA DA SILVA FIRMINO 272.413.128-21 28/03/1974 65
574º 10500676 MARIA APARECIDA RUFINO DE ALMEIDA 262.257.898-98 12/10/1976 65
575º 10500667 EDINÉIA BALIERO MOREIRA ALVES 191.554.978-70 04/02/1977 65
576º 10501811 SIMONE FERREIRA SIMOES 219.505.008-02 21/12/1977 65
577º 10501245 AMANDA CRISTINA DE SANTI 282.567.378-16 08/08/1979 65
578º 10501434 VANDERLI APARECIDA DOS SANTOS 292.260.988-08 16/12/1979 65
579º 10501755 CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SIPRIANO 294.838.658-67 18/01/1980 65
580º 10501783 THATIANE SOARES DA SILVA 313.491.358-52 19/02/1981 65
581º 10500842 MARIA CRISTINA LIMA DOS SANTOS 298.228.958-01 24/06/1983 65
582º 10500411 YVINA PEREIRA GONÇALVES CACERES 312.877.448-00 13/07/1983 65
583º 10501232 LEONARDO HENRIQUE FERNANDES 225.330.618-59 07/08/1984 65
584º 10500578 MARCELO DE FREITAS PITA 330.075.338-48 16/08/1984 65
585º 10500625 ADRIANA BARBOSA RAMOS SALGADO 320.316.828-65 18/06/1985 65
586º 10501712 KELI SOARES DA SILVA 339.792.118-00 25/07/1985 65
587º 10500360 LUDMILA MARRIET CARNEIRO NAVARRO 371.963.358-64 27/10/1985 65
588º 10500014 CRISTIAN APARECIDO PEDRO 338.534.028-44 27/12/1985 65
589º 10500051 CLAUDIA DE OLIVEIRA GODOY 351.286.038-90 15/01/1986 65
590º 10500110 FERNANDA GALDINO DE OLIVEIRA 369.267.068-08 05/08/1987 65
591º 10500013 NAYARA CRISTINA GONÇALVES BAENAS 366.810.528-60 01/10/1990 65
592º 10501006 MARIA LUCIA DOS SANTOS 465.618.031-91 08/04/1963 65
593º 10501227 SONIA REGINA MANZATO DA SILVA 085.192.488-37 14/05/1964 65
594º 10500928 MARIA SUELI ROCHA 078.980.448-43 23/09/1964 65
595º 10500673 SONIA MARIA PEDROSO MARÇAL 106.499.298-61 16/03/1966 65

596º 10501377 GENOEFA MARIA DE CASTRO TAVARES DA 
SILVA 110.622.168-06 13/04/1966 65

597º 10501223 SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA 061.774.968-06 04/05/1966 65
598º 10500344 HAYDEE CRISTINE MIRANDA SILVA 058.443.528-23 10/05/1966 65
599º 10501473 MÔNICA MARIA DE ABREU BORTOLIM 276.670.098-64 30/10/1966 65
600º 10501628 ERICA ANDRIETI BIGUETI 429.970.031-72 16/02/1967 65
601º 10501591 IVETE SANTOS NOVAES 294.923.768-14 09/11/1967 65
602º 10501735 MARIA LUCIA DE BRITO 107.009.538-92 10/02/1968 65
603º 10501850 MARLENE SANTANA 117.813.478-40 21/01/1970 65
604º 10500926 SONIA REGINA DE ALMEIDA SANTOS 191.518.408-80 11/08/1970 65
605º 10500355 LEONILDA CRISTINA PEREIRA VIEIRA 265.252.108-01 19/06/1971 65
606º 10501453 JUSCELINA RIBEIRO DA CRUZ FONSECA 148.808.088-73 10/07/1971 65
607º 10501789 MARCELO JORGE GOMES 170.291.918-89 17/06/1972 65
608º 10501363 MARIA DE LIMA PINHEIRO 173.994.778-92 28/05/1973 65
609º 10500888 SILVANIA CRISTINA GREGIO 112.417.698-50 10/09/1973 65
610º 10500462 CLARICE MACHADO GAIARIN 187.166.238-94 10/01/1974 65
611º 10501068 SHEILA CRISTIANE DA SILVA 145.955.318-77 30/06/1977 65
612º 10500041 MARIA DA PENHA DOS SANTOS 264.490.528-13 08/10/1977 65
613º 10500179 TATIANY GONÇALVES 219.451.778-29 11/05/1979 65

614º 10500123 ALINE ERIKA FERREIRA DE LIMA 307.365.198-58 18/03/1981 65
615º 10500174 GISELE DE SOUZA BARBOSA 221.707.958-12 20/03/1981 65
616º 10501373 NATHALIA DE SOUZA BAGAGI 221.213.738-96 01/10/1981 65
617º 10501240 CAROLINA XAVIER DE LIMA 310.806.478-99 06/06/1983 65
618º 10500487 GLADYS MERLIN DOS SANTOS 305.203.688-27 25/10/1983 65
619º 10501039 JOHNNY ROBERT GALVES 324.594.018-17 27/11/1984 65
620º 10500140 ELIZANGELA NATALIA MACEDO CARLOS 374.022.758-33 10/02/1985 65
621º 10501825 MICHELI GUIMARAES LOPES DA SILVA 349.886.588-99 27/11/1985 65
622º 10501037 GISELA VIEIRA SABINO 345.125.098-52 20/12/1985 65
623º 10501608 TALITA CANTALUPPI 337.381.648-39 13/03/1986 65
624º 10501642 CLAUDIA REGINA GONÇALVES 351.802.478-70 14/03/1986 65
625º 10500880 KENIA KELLY APARECIDA DE JESUS 386.747.158-42 18/07/1986 65
626º 10500376 OSMIL PEREIRA LOPES 356.101.418-69 10/06/1987 65
627º 10501506 LARISSA REGINA DA SILVA 381.093.008-39 15/06/1988 65
628º 10501146 LAIS RAMOS PINTO RIGONATTO 401.474.748-41 28/11/1991 65
629º 10500279 REGINA DE SOUZA BARBOSA TOLEDO 259.782.608-26 04/10/1997 65
630º 10500753 ALZIRA RODRIGUES CHAGAS MENCIA 129.436.928-83 31/01/1957 65
631º 10500077 EUNICE DE FATIMA DO CARMO 067.992.188-50 18/03/1958 65
632º 10500719 ROSANGELA APARECIDA CALOBRIZI 959.661.458-49 11/12/1958 65
633º 10501630 CONCEICAO APARECIDA BORGES 130.979.688-22 26/04/1961 65
634º 10500001 FATIMA DE CASSIA COELHO VIEIRA 292.981.578-78 26/12/1963 65
635º 10501020 UZIA DE FRANCA REIS 162.938.808-46 24/05/1965 65
636º 10501424 ELAINE CRISTINA HEIDRICK 168.741.698-23 28/04/1971 65
637º 10500318 SUELI DE JESUS PEREIRA LIMA 337.679.738-20 22/07/1974 65
638º 10501785 EDNA SARTORI BISPO 190.909.658-07 08/09/1974 65
639º 10501458 JANETE FERNANDES NASCIMENTO CARLOS 261.714.718-52 09/02/1975 65
640º 10501306 SILMARA CRISTINA MORAIS DE OLIVEIRA 265.490.228-51 15/02/1975 65
641º 10500223 KELEN CRISTINA ROSSI CARDOSO SANTOS 195.456.998-09 01/03/1975 65
642º 10500784 FRANK CANNON DE OLIVEIRA 264.578.258-26 21/07/1975 65

643º 10500970 CRISTIANE ANGÉLICA NICOLETO DOS 
SANTOS 212.854.378-96 10/03/1976 65

644º 10501283 RITA DE CASSIA ASSIS 263.947.798-65 02/11/1976 65
645º 10500997 MARILEIDE BATISTA DE OLIVEIRA 851.162.461-91 03/11/1976 65
646º 10501777 ANA PAULA BARBOSA 291.767.148-37 25/12/1976 65
647º 10500966 SUSANA RAMOS DA SILVA BUENO 276.055.968-80 17/04/1978 65
648º 10501569 VANUZA PEREIRA DE ALMEIDA 217.177.428-23 26/11/1978 65
649º 10500115 MARIA MARTA BARBOSA 306.628.728-94 24/09/1979 65
650º 10501170 DENISE LUIZ DE SOUZA DA SILVA LOPES 282.358.078-66 28/02/1980 65
651º 10500300 MICHELLI CRISTIANE CARNEIRO 215.848.638-46 23/10/1980 65
652º 10500916 ALEXANDRA LUCIANO 298.515.968-76 09/06/1981 65
653º 10501267 KELLY RAFAELA LUAN CAMARGO 304.273.298-33 12/12/1981 65
654º 10500203 ANA CLAUDIA PEREIRA 298.337.968-00 05/08/1982 65
655º 10501241 LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA 313.426.548-62 07/04/1983 65
656º 10500503 TATIANA DIAS DOS REIS 363.702.518-36 04/10/1984 65
657º 10500974 ANA PAULA DE OLIVEIRA TAMPAROWSKY 355.071.418-19 07/01/1985 65
658º 10501124 CARLA CRISTINA MANÇANO RANGEL 370.205.278-09 25/07/1986 65
659º 10500112 FERNANDA APARECIDA CARDOSO 348.430.128-74 23/10/1986 65
660º 10501625 JOSIANE OLIVEIRA ORMIGO 389.791.578-27 30/05/1987 65
661º 10501444 PATRICIA CAETANO VALVERDE 374.155.588-63 23/12/1988 65
662º 10501178 FRANCIANE TORQUATRO 426.769.378-12 23/09/1994 65
663º 10500570 CAMILA CRISTIANE SIMÕES MORAES 419.960.088-46 10/11/1994 65
664º 10500729 KATIUCY SILVA RODRIGUES 301.606.458-83 01/10/1981 65
665º 10500085 LUCIANE CRISTINA DE ALMEIDA NOVAIS 351.445.128-10 10/07/1983 65
666º 10500066 GECIMARA GUEDES DA SILVA 371.818.968-22 15/05/1989 65
667º 10501053 LAISA BRUNA RAMOS DE OLIVEIRA 428.597.838-57 12/01/1995 65
668º 10500143 HENRIQUE PEREIRA GEBARA 419.886.058-06 24/07/1996 65
669º 10500681 RENATA DE LOURDES DO CARMO 329.266.928-62 01/06/1980 65
670º 10500097 JULIANA TURBIANI CARVALHO DE OLIVEIRA 447.199.018-75 17/09/1996 65
671º 10500995 ROSÂNGELA CÂMARA FABRICIO 324.305.138-03 13/06/1974 65
672º 10500646 CLEONICE APARECIDA BISPO CAVAGLIERI 131.805.908-90 20/07/1969 62,5
673º 10500788 ELIANA GOMES DE FARIA 170.423.858-70 10/01/1969 62,5
674º 10500461 VERONICA MELLO NETO 256.518.688-60 01/08/1973 62,5
675º 10500482 ADRIANA SOUZA SANTOS 295.101.738-35 18/09/1973 62,5
676º 10501502 GLENDA REGINA MOREIRA 352.147.148-90 20/09/1989 62,5
677º 10500171 BARBARA CAVALCANTE LINS 407.296.288-09 09/06/1994 62,5
678º 10500839 MAGALI EUGENIA GIOVERNO 555.077.781-91 27/02/1962 62,5
679º 10500889 SUELI HERNANDES DA SILVA 058.394.318-77 30/07/1963 62,5
680º 10501494 VANDA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA 267.841.748-44 10/12/1965 62,5
681º 10501788 IASCARA APARECIDA CORREA COIMBRA 104.280.348-02 11/07/1967 62,5
682º 10500473 SUELI MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA 296.681.278-89 13/04/1971 62,5
683º 10500333 JUSSARA POTIGUARA FORTES SANTOS 557.275.495-15 19/05/1972 62,5
684º 10500467 MARIAS APARECIDA DANIEL DOS SANTOS 305.365.078-99 13/04/1974 62,5
685º 10501431 HELENICE REGINA FUNCHAL 249.500.288-98 31/08/1974 62,5
686º 10501281 ANA BEATRIZ LOPES DA SILVA 312.881.178-41 20/06/1983 62,5

687º 10500169 ANDRESSA CAROLINA CORREA DE SOUSA 
DIAS 331.447.628-06 05/08/1983 62,5

688º 10501615 VIVIANE PATRICIA VALADAO 364.089.798-66 19/08/1987 62,5
689º 10501552 EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA 359.965.738-65 06/05/1989 62,5
690º 10500680 POLYANE THAMIRES MOTTA ROSA 375.262.618-69 17/09/1989 62,5
691º 10501084 TAMIRES LOPES DOS SANTOS MARIANO 377.056.418-95 01/11/1989 62,5
692º 10500053 THAIS DA SILVA TREVIZAN 425.830.758-02 18/05/1992 62,5
693º 10500116 ANDREZA DE PAULA PEPPE 440.860.498-48 25/01/1995 62,5
694º 10500735 LÚCIA DE FÁTIMA GALERANE DE LIMA 037.672.658-00 30/05/1955 62,5
695º 10500948 MARIA HELENA DUTRA PEREIRA ACUNHA 017.531.978-21 23/10/1961 62,5
696º 10501352 MARLENE GARCIA DE SOUSA 191.588.388-13 20/12/1961 62,5
697º 10501477 MARTA LUCIA SILVA MARTINS 038.858.538-25 25/09/1962 62,5
698º 10500246 CLAUDINÉA BUENO MIYASHIRO 094.905.418-69 30/03/1965 62,5
699º 10500663 CLAUDIA HERMELINDA RAFAEL 170.732.338-00 22/08/1965 62,5
700º 10501383 EUNICE APARECIDA FUNCHAL 143.332.348-67 03/09/1966 62,5
701º 10501273 RITA APARECIDA ROSA BARBOSA 067.935.078-00 06/02/1967 62,5
702º 10500510 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS 089.611.718-95 30/04/1967 62,5
703º 10501652 MARIA APARECIDA ALCANTARA DA SILVA 061.775.638-48 16/12/1967 62,5
704º 10500559 JUSSARA CALVIS TEIXEIRA CARDOSO 447.398.771-04 20/10/1968 62,5
705º 10500650 MARCIA REGINA RICCI RODRIGUES 180.919.888-77 03/02/1969 62,5
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706º 10501514 FATIMA CRISTINA FLORIANO 135.199.128-05 08/03/1971 62,5
707º 10500859 CLAUDETE ALVES FERREIRA 160.990.848-19 16/07/1972 62,5
708º 10500853 ELISÂNGELA LEITE DA SILVA MACHADO 216.999.558-75 20/08/1973 62,5
709º 10500161 FABIANA GONCALVES SARAIVA 174.808.898-01 07/09/1973 62,5
710º 10501680 MARCOS ANTONIO DA SILVA 190.964.728-45 01/10/1974 62,5
711º 10500297 MARCIA FERRAZ TEIXEIRA 174.068.308-07 13/09/1975 62,5
712º 10500003 MARCIO DE LIMA 249.177.408-94 18/02/1976 62,5
713º 10500597 CACILDA DEODATO SIMEÃO 266.959.048-98 14/10/1976 62,5
714º 10501179 GEISY REGINA DE LIMA 269.143.598-90 19/03/1977 62,5
715º 10501116 NOEMIA VALERIA AURAUJO 350.509.948-10 14/05/1977 62,5
716º 10501822 LUIZ CARLOS DA SILVA ESTEVAM 278.477.798-70 28/03/1978 62,5
717º 10500918 LUCIANA APARECIDA VIARO 292.590.638-92 06/05/1978 62,5
718º 10501337 CYBELE CRISTINA PIERIM 302.611.168-60 20/09/1978 62,5
719º 10501808 JOÃO CHRISTIANO BARNABE NETO 292.795.668-57 10/02/1979 62,5
720º 10500536 ANGELA ORTIZ DOS SANTOS 304.996.598-30 03/06/1980 62,5
721º 10500219 LUIZ TADEU BARRETO JUNIOR 222.091.578-62 02/02/1982 62,5
722º 10500369 MARIJANE CARVALHO SOUSA DOCE 308.164.728-23 24/03/1982 62,5
723º 10501484 LETICIA PEREIRA DOS SANTOS DERENZI 314.112.958-46 04/10/1982 62,5
724º 10501663 HYLDEN PINTO MARMONTEL MARIANI 326.128.528-16 20/10/1983 62,5
725º 10500191 ELIANE MARQUES FERREIRA 328.716.318-32 29/12/1983 62,5
726º 10500710 CINTIA REGINA TARDA PINHEIRO 307.236.078-26 04/04/1984 62,5
727º 10501275 SILVANA TORRES DOS REIS 304.298.528-86 07/04/1984 62,5
728º 10501516 EVELYN PATRICIA FRANCO RAMOS 325.882.288-36 07/09/1984 62,5
729º 10500058 DANIELE FRANCISCO LOURENCO 333.033.168-21 26/01/1986 62,5
730º 10500591 LEONILDA PACIFICO 250.897.138-39 14/07/1960 62,5

731º 10500371 APARECIDA COALHARELI FERNANDES 
FERREIRA 044.145.038-50 31/10/1960 62,5

732º 10500963 IVANA MARCONDES FELIPE 051.344.928-08 01/07/1961 62,5
733º 10500409 MARCIA CRISTINA DO PRADO CAMPANA 145.837.918-36 16/07/1962 62,5
734º 10500763 IONE APARECIDA DE SIRIO 067.992.338-17 25/01/1964 62,5
735º 10500130 MARLENE DA SILVA 431.169.145-91 06/07/1967 62,5
736º 10501817 NILVA FERREIRA DE SOUZA 145.816.278-85 05/09/1967 62,5
737º 10500214 CLEIDE APARECIDA PEREIRA 137.210.518-23 20/10/1967 62,5
738º 10500529 IRACI OLIVEIRA DOS ANJOS BENTO 090.165.848-03 18/12/1967 62,5
739º 10500330 MILENE CRISTINA DELASTA 137.237.928-20 04/08/1969 62,5
740º 10501568 EDNA DA LUZ MARQUES 204.175.508-39 05/08/1970 62,5
741º 10501239 ROSA MARIA NEVES OLIVEIRA 249.271.278-85 06/11/1971 62,5
742º 10500749 RENATA PEREIRA RANGEL 136.892.218-03 06/12/1971 62,5
743º 10501109 AUCIMAR LUIS GUEDES 913.677.864-87 13/12/1971 62,5
744º 10500072 CRISTIANE PEREIRA REINALDO 141.357.898-54 21/04/1973 62,5
745º 10500500 ANA LUIZA DO ESPIRITO SANTO 170.731.778-02 02/09/1973 62,5
746º 10501682 MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES 216.747.698-14 10/12/1973 62,5
747º 10500609 LUCIA HELENA DOS ASSOS SILVA SANTOS 251.633.628-44 24/01/1974 62,5
748º 10500637 VIVIANE MARINS 173.950.948-08 15/02/1975 62,5
749º 10501243 ADRIANA FERREIRA 247.081.888-54 30/03/1975 62,5
750º 10501042 ROSIANE APARECIDA VELOZO GOMES 191.066.238-08 07/12/1975 62,5
751º 10500700 ANA PAULA MIYASHIRO 164.899.438-59 08/06/1976 62,5
752º 10500563 SOLAINE DE FATIMA CRISTINA FERREIRA 275.658.978-09 30/05/1977 62,5
753º 10500738 NADIA MELISSA BELTRAMI FREDERICO 259.750.638-09 01/08/1977 62,5
754º 10500381 DULCENEA PIRES DE CAMARGO OLIVEIRA 271.139.628-23 26/12/1977 62,5
755º 10501182 ARELI DOS SANTOS ALMEIDA 216.957.288-07 26/03/1978 62,5
756º 10501747 GRAZIELE APARECIDA MARTINS DA SILVA 278.665.078-05 24/10/1978 62,5
757º 10500145 MARCOS LEVI DE MORAES 287.569.148-14 20/06/1979 62,5
758º 10500707 RENATA DE ALMEIDA 216.182.728-61 13/11/1979 62,5
759º 10500978 CLEBER ROGERIO DE BARROS CASTELANI 288.001.438-73 28/03/1980 62,5
760º 10500957 MARIA FRANCINE SOARES RAMOS 300.437.338-67 30/06/1980 62,5
761º 10501702 CATIUSCA DE OLIVEIRA SILVA 941.861.621-15 30/12/1980 62,5
762º 10500067 RICARDO ELIAS RODRIGUES 303.284.028-77 14/12/1981 62,5
763º 10501403 MIRIAM MARIA DA SILVA 313.469.748-37 02/09/1982 62,5
764º 10500126 SABRINA RODRIGUES 315.036.158-39 01/10/1982 62,5
765º 10501014 MARIA JOSE DE ARAUJO CAMPOS 332.358.598-45 19/03/1983 62,5

766º 10500553 ROSELI VIANA DE OMENA GONÇALVES 
BENEDITO 301.070.778-92 22/08/1983 62,5

767º 10500201 TALITA LILIAN FARIAS 317.344.968-19 21/11/1984 62,5
768º 10500037 VIVIANE FARIAS SANCHES 348.313.518-90 28/05/1985 62,5
769º 10500010 JULIO CESAR RIBEIRO BARBOSA 372.033.018-42 19/12/1986 62,5
770º 10500944 ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES 355.654.928-07 29/08/1987 62,5
771º 10501664 TÂNIA APARECIDA CARDOSO NUNES 365.323.508-18 08/02/1988 62,5
772º 10501694 GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA 413.300.598-83 29/03/1993 62,5
773º 10500345 GABRIELLA RIBEIRO BRISON 422.258.618-89 28/07/1994 62,5
774º 10501676 TAINA CRISTINA CORNELIO DE QUEIROZ 434.568.998-82 27/11/1995 62,5
775º 10501706 DULCE MARIA VICTOR MARINHO 063.461.138-01 20/03/1956 62,5
776º 10500994 NEUSA MARIA CHIQUETO CLARO 033.844.908-60 02/08/1961 62,5
777º 10501209 ROSÂNGELA DA SILVA ALVES 034.541.728-37 27/03/1962 62,5
778º 10500080 SHEILA APARECIDA TERRA DE OLIVEIRA 158.306.878-36 19/10/1963 62,5
779º 10500562 MARIA CILE NUNES 280.378.648-63 24/10/1964 62,5
780º 10500410 SANDRA REGINA BRAIDOTI 058.390.318-52 23/03/1967 62,5
781º 10500765 ROSELAINE APARECIDA SILVA 067.822.158-88 15/07/1967 62,5
782º 10501517 MARTA REGINA ZANGARINI 115.289.298-37 19/05/1968 62,5
783º 10500632 VERA LUCIA DE ANDRADE BARBOSA 141.365.848-22 11/09/1969 62,5
784º 10500943 IRES SANT ANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 130.781.758-04 08/11/1969 62,5
785º 10500901 DARLETE FELIX DOS SANTOS 057.426.378-02 10/04/1970 62,5

786º 10501441 ROSEMARA CRISTINA GONÇALVES 
RODRIGUES 144.055.438-28 01/04/1973 62,5

787º 10500539 MARCIA REGINA CHINALE 213.868.328-12 24/07/1974 62,5
788º 10500002 VALDETE CELINA MARTINS DE ALMEIDA 167.769.358-40 26/11/1974 62,5
789º 10500182 JANE RODRIGUES MOLINA 253.331.768-33 08/08/1976 62,5
790º 10500483 PATRICIA FERNANDES GUIGEM 170.475.538-78 03/11/1976 62,5
791º 10500850 ANA LAURA RODRIGUES DUARTE DE SOUZA 212.720.748-38 27/02/1978 62,5
792º 10501672 CLAUDINEIA DE OLIVEIRA RATTO DINIZ 306.657.458-00 30/05/1978 62,5
793º 10500432 ANA PATRICIA ALMEIDA AZEVEDO 293.972.368-06 03/03/1980 62,5
794º 10500388 KARIANA NEVES 042.556.969-18 01/03/1983 62,5

795º 10500985 FRANCILADY FRANCO THEODORO DE 
SOUZA 316.250.758-80 20/02/1984 62,5

796º 10500092 KESIA ALESSANDRA FAUSTINO PACHECO 317.688.288-22 25/10/1984 62,5
797º 10500346 BRUNA CRISTINE FRANCISCO MENEZES 338.730.428-51 08/12/1984 62,5
798º 10501678 MARIA EUNICE DOS SANTOS 086.520.278-89 07/06/1965 62,5
799º 10501000 SILVANA CLAIR DE ALMEIDA SOUSA 190.946.348-56 11/04/1966 62,5
800º 10501489 ROSANA BARBOSA DOS SANTOS 126.365.358-88 11/04/1967 62,5
801º 10500180 JOYCE CRISTINA ROSSI REIS 284.161.418-27 30/03/1979 62,5
802º 10500968 ARIANE FERNANDA ROSA TAVARES VIEIRA 325.785.408-02 22/12/1983 62,5
803º 10500418 YARA FELIX LACERDA 328.103.228-13 02/12/1982 62,5
804º 10501646 MISLAINE APARECIDA BARBOSA 282.535.048-61 23/10/1978 60
805º 10501191 FRANCISLAINE DE FATIMA GOMES 296.022.878-29 11/05/1984 60

806º 10500187 MARIA ESTELA ALVES CAVALCANTI DA 
SILVA 100.551.878-54 18/07/1966 60

807º 10501411 LUZIA APARECIDA RODRIGUES 258.430.468-69 23/05/1970 60
808º 10500654 FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO 128.916.348-02 06/08/1970 60
809º 10500820 ROSANGELA FERNANDES DE SOUZA 190.886.198-32 12/09/1974 60
810º 10501497 CLEONICE APARECIDA DE OLIVEIRA 276.862.048-39 12/04/1976 60
811º 10501125 JOSE NILTON COSTA DA SILVA 200.751.738-83 14/08/1976 60
812º 10501714 KÉDMA CASTILHO DE LIMA LUNA 212.626.718-09 23/08/1976 60
813º 10501605 ELISANGELA ZACARIAS FERREIRA PINTO 332.528.758-10 29/12/1978 60
814º 10501752 ROBERTA BINI DE GOES 302.512.008-84 14/01/1981 60
815º 10500795 LUCIANA SOUZA FINASSI 315.719.428-31 02/09/1981 60
816º 10501320 ROBERTA LAINE CAMPOS VITORINO 331.515.818-54 26/09/1983 60
817º 10501554 JULIANA MONTEIRO 313.388.508-14 08/01/1984 60
818º 10500615 CINIRA HELENA FIGUEIRA 317.354.718-79 08/07/1984 60
819º 10500505 ADENILTON PRATES FERREIRA 020.319.695-36 14/09/1984 60
820º 10501229 TALITTA NEVES TIRITAN ALVES 315.425.028-02 09/10/1984 60
821º 10501799 GIANINI DE FÁTIMA MARQUES PEDROZO 407.102.818-11 06/07/1991 60
822º 10500634 KEILA DO NASCIMENTO DE SOUZA 418.957.398-10 17/11/1991 60
823º 10500031 THALITA CRISTINA SILVA GRANCHI 425.619.468-19 17/09/1992 60
824º 10501420 REGINA MARA FERREIRA 044.565.178-40 02/11/1962 60
825º 10500566 CLEIDE HIPPÓLITO DA SILVA 061.808.008-20 03/01/1964 60
826º 10500561 MARIA LUCIA DOS ANJOS OLIVEIRA 146.278.078-48 30/06/1967 60
827º 10501015 MARIA APARECIDA DE LIMA ROSA SANTOS 120.147.088-94 05/10/1969 60
828º 10500028 VALDIRENE DOS SANTOS SILVA 145.847.338-48 23/09/1970 60
829º 10501834 ROSANGELA DA SILVA BUENO 153.183.058-73 16/11/1971 60
830º 10500287 DORALICE DOS SANTOS SILVA 138.106.228-85 02/12/1971 60
831º 10501574 AGDA CRISTINA CANTALUPPI NAVARRO 180.927.408-79 20/07/1972 60
832º 10501432 ANA MARIA DA SILVA 195.317.428-04 20/01/1974 60
833º 10501308 RENATA ALVES DA SILVA 266.153.628-05 23/03/1974 60
834º 10500612 ZELIA FRANCISCO DA ROCHA 253.312.508-31 20/10/1975 60
835º 10500718 KELLEM CRISTINA VASCONCELOS GOMES 261.669.078-00 14/07/1976 60
836º 10501806 CRISTIANE DE JESUS ALVES SOUZA 262.813.898-08 07/12/1976 60
837º 10500895 SUZANA VENANCIO DA SILVA 275.579.698-71 10/08/1977 60
838º 10501622 EDNA VIEIRA DE OLIVEIRA 325.486.658-44 08/11/1978 60
839º 10501433 GISLAINE GARCIA DA SILVA 277.239.288-07 11/02/1979 60
840º 10501555 ANA CLAUDIA CLEMENTINO 320.748.558-85 19/08/1979 60
841º 10501153 ELISA DA SILVA SILVERIO 274.435.488-00 29/10/1979 60
842º 10500878 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA 054.613.884-50 10/02/1980 60

843º 10500906 MARIA ALIZANDRA DE OLIVEIRA 
FORTUNATO 293.354.408-33 09/07/1980 60

844º 10501065 GISCELE CRISTINA VICENTINI DA SILVA 302.831.038-41 30/07/1981 60
845º 10501674 JOSELAINE MARTINS DE ALMEIDA 325.828.018-52 05/07/1982 60
846º 10500815 VIVIANE APARECIDA DOS REIS 320.255.078-01 28/08/1982 60
847º 10500769 ALESSANDRA GALDINO CONCURUTO 322.424.538-74 13/08/1983 60
848º 10500056 MARCIA DE BRITO SOUSA 031.003.895-22 14/02/1985 60
849º 10500368 ARIANA BATISTA RODRIGUES 325.804.198-96 09/10/1985 60
850º 10500914 DENISE DA SILVA FELIPE 352.390.248-71 16/03/1987 60
851º 10501718 NATALIA HELOISA DA SILVA MACIEL 380.713.698-37 12/01/1989 60

852º 10500319 DANIELE FERNANDA DOS SANTOS TEIXEIRA 
DA ROSA 228.067.278-20 06/04/1989 60

853º 10500479 MARIA LUISA MALINOSQUI TELES 374.221.818-26 21/10/1989 60
854º 10500600 SONIA APARECIDA FLORIANO 064.538.598-07 25/04/1961 60
855º 10501213 ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA DA ROSA 200.761.608-40 29/09/1961 60
856º 10501802 IVANILDA BARBOSA DA SILVA ROSA 249.113.668-69 06/04/1965 60
857º 10501612 CLEUZA TEREZINHA NOGUEIRA MATTOS 058.533.788-80 27/08/1965 60

858º 10500583 CÉLIIA REGINA DOS SANTOS AZEVEDO 
LOPES 249.401.898-64 21/01/1967 60

859º 10500235 ELZA LEITE DE LIMA COSTA 110.614.958-09 09/09/1969 60
860º 10500396 NILZA FERNANDES LOPES 137.201.188-94 15/12/1969 60
861º 10501199 ELIANA MAXIMINO DOS SANTOS 260.913.828-88 01/09/1971 60
862º 10501609 ELAINE RIBEIRO MARCIANO 171.130.318-62 22/07/1973 60
863º 10501739 RISLENE POSTIGO 171.748.118-33 02/10/1974 60
864º 10500064 MARCIA CRISTINA RODRIGUES 190.952.298-82 24/11/1974 60
865º 10501512 CASSIANO APARECIDO DE JESUS 204.489.148-40 26/12/1975 60
866º 10501539 GISLAINE FERNANDES DA SILVA 253.936.798-40 16/04/1978 60
867º 10501766 ELIANA CLIMACO DOS SANTOS SILVA 292.317.708-88 11/08/1978 60
868º 10500516 KELLY AMELIA RODRIGUES SILVA 216.440.098-46 23/10/1978 60
869º 10500874 ANIELE BATISTA 306.255.358-80 29/07/1981 60
870º 10500278 ARIANNE IASUKI 305.504.378-27 30/11/1982 60
871º 10500074 FERNANDA DA SILVA RODRIGUES 219.156.178-04 26/03/1983 60
872º 10500147 VANIA VENTURA BORGES 314.765.338-22 11/05/1983 60
873º 10500611 DAIANI PRISCILA RADIGHIERI 350.281.888-66 19/01/1986 60
874º 10501495 VERA LUCIA DE SOUZA 359.414.188-84 28/06/1987 60
875º 10500034 DANYELE DA SILVA FRANCISCO 401.499.528-30 05/05/1990 60
876º 10500335 ALINE DOS SANTOS BERTULA 387.996.318-57 04/12/1990 60
877º 10501544 SANDRA ANDRÉ DE ALBUQUERQUE 127.430.838-08 29/01/1999 60
878º 10500526 ELISABETE DE FATIMA BATISTA DIAS 036.114.468-74 01/07/1959 60
879º 10501738 IVETE GOMES BIANCONE 672.939.309-25 25/07/1964 60
880º 10500151 JOAO BATISTA ALVES JESUINO 063.253.328-57 24/06/1965 60
881º 10500206 CELIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES 162.040.298-00 07/07/1970 60
882º 10500266 ANDREA BARELA 110.587.288-22 30/03/1971 60
883º 10501719 ROSANGELA DA SILVA 147.665.148-58 21/06/1971 60
884º 10501577 ANGELA MARIA DE GODOI 254.502.218-78 07/11/1971 60
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885º 10501159 CRISTIANE DA SILVA BARBOSA TEIXEIRA 127.458.548-10 16/07/1973 60
886º 10501764 SILVANA ELOISA MOURA DE ARAUJO 544.464.901-25 29/08/1974 60
887º 10501640 FABIANA GARCIA CINICIATO 269.366.008-40 30/11/1976 60
888º 10500416 DAIANE APARECIDA BAMONTE LOPES PINTO 301.280.748-92 02/06/1977 60
889º 10500655 ANA ANGELITA DOS SANTOS MEIRA 216.710.048-50 19/09/1979 60
890º 10500129 EDLAINE APARECIDA EGIDIO 307.438.258-96 06/07/1982 60
891º 10501026 ANA CAROLINA APARECIDA BARBOSA 311.418.108-24 03/06/1983 60
892º 10500108 FABIANA SOUZA DOS SANTOS 317.355.278-40 29/10/1984 60
893º 10501393 KLEBER LUIZ MANTOVANI 386.792.608-51 17/09/1989 60
894º 10501387 VERONICE SOUZA DOS SANTOS PINHOLATO 074.635.068-60 03/04/1960 60
895º 10500256 ELISABETE TREVISAN DA SILVA RAMOS 171.721.488-60 16/05/1971 60
896º 10500267 SILVANA DO CARMO PEREIRA 267.834.888-10 13/08/1977 60
897º 10500748 PATRICIA SOUZA MONTERANI 351.531.818-63 16/02/1986 60

*CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO TÉCNICO EM SAÚDE - 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DOS CANDIDATOS QUE DECLARARAM SER DEFICIENTE 
(ATENDENDO AO DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA LEI Nº 5.215 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004).
575º 0010500667 EDINÉIA BALIERO MOREIRA ALVES 191.554.978-70 04/02/1977 65,00
49º 0010500276 JAQUELINE MARQUES MORALLES 247.256.408-24 01/06/1975 82,50
805º 0010501646 MISLAINE APARECIDA BARBOSA 282.535.048-61 23/10/1978 60,00
614º 0010500179 TATIANY GONÇALVES 219.451.778-29 11/05/1979 65,00

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

Bauru/SP, 18 de Agosto de 2015.
A Comissão

(Portaria nº 71/14)

PUBLICAÇÃO DE: 13/08/2015 a 17/08/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
19167/2015 FLORENTINO E SOUZA RESTAURANTE LTDA - ME
61887/2014 SUZAN FIALHO NUMES

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
45631/2015 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA 33047/E1
46147/2015 SILVIO PEDROSO BAURU - ME 26936/E1
46984/2015 RICARDO MASSARU TOMAOKA 9380/C1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
44374/2015 OPTICA ROSAFI LTDA - ME 15 037835/C1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA: 
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
35959/2015 W.B.I. LOG TRANSPORTES EIRELI 17163/E1
51733/2014 ENVASADORA DE SODA ACQUA MIX LTDA EPP 17301/E1
31866/2015 SILVIO PEDROSO BAURU - ME 19731/E1
38168/2015 WILLIAN NARCISO GONÇALVES - ME 13603/E1

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

PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE

63112/2014 PIZZARIA E RESTAURANTE MAMMA MIA DE BAURU 
LTDA 13441/E1

17756/2015 CLINICA ALFMED DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA EIRELI 
- EPP 16996/E1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
24200/2015 M.UETI PADARIA - ME 13513/E1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
INTERDIÇÃO DE PARCIAL EQUIPAMENTO: 

PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
45631/2015 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS 

LTDA 17277/E1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TERMO DE INTERDIÇÃO: 
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
45631/2015 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA 3205/C1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 46089/2015
INTERESSADO ANA FLAVIA DE SOUSA RIBEIRO
REQUERENTE ANA FLAVIA DE SOUSA RIBEIRO
CPF 678.828.205-63
CREFITO/SP 27.826-F

PROCESSO 39619/2009
INTERESSADO JULIANA MORAES BOTTACIN
REQUERENTE JULIANA MORAES BOTTACIN
CPF 218.076.528-23
CREFITO/SP 51325-F

PROCESSO 62783/2014
INTERESSADO JULIETA MARIA HAICAL HADDAD
REQUERENTE JULIETA MARIA HAICAL HADDAD
CPF 010.987.336-06
CRP/SP 06/103691

PROCESSO 73499/2011
INTERESSADO ICEFRESH INDÚSTRIA E COMÉRCIO BRASIL LTDA
REQUERENTE MARCELO SALOMÃO
CPF 386.158.968-01
CRQ/SP 04488638

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 73499/2011
INTERESSADO ICEFRESH INDÚSTRIA E COMÉRCIO BRASIL LTDA
REQUERENTE ANDERSON DA SILVA
CPF 221.209.258-01
CRQ/SP 04412267

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO:
PROCESSO 10670/2007
INTERESSADO MARISTELA PAULETTI CORNETO
ATIVIDADE FISIOTERAPIA
ENDEREÇO (DE) RUA GUSTAVO MACIEL, 24-43 JARDIM NASRALLA

ENDEREÇO (PARA) ALAMEDA DOUTOR OCTÁVIO PINHEIRO BRISOLLA, 12-10, VILA 
NOVA CIDADE UNIVERSITÁRIA

PUBLICAÇÃO CEREST DE 17.08.15 A 18.08.15

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
47082/15 Fredy de Carvalho Bauru – Me (Comércio de Madeiras) 9805 E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
47082/15 Fredy de Carvalho Bauru – Me (Comércio de Madeiras) 18361 E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TERMO DE INTERDIÇÃO: 
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
47082/15 Fredy de Carvalho Bauru – Me (Comércio de Madeiras) 0301 E-1

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE BAURU: definiu os seguintes processos de 
solicitação de licença de funcionamento

Deferimento de 10.08 a 14.08.2014
No. Protocolo: 22259/2015                                                 Data de Protocolo: 10/04/2015
No. CEVS: 350600301-863-000432-1-4                   Data de Vencimento: 12/08/2016 
Razão Social: HANNA GEORGES SAAB
CNPJ/CPF: 70902500830
Endereço: RUA MANOEL BENTO CRUZ , 4-30 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

No. Protocolo: 22259/2015                                             Data de Protocolo: 10/04/2015
No. CEVS: 350600301-863-000433-1-1                          Data de Vencimento: 12/08/2016
Razão Social: HANNA GEORGES SAAB
CNPJ/CPF: 70902500830
Endereço: RUA MANOEL BENTO CRUZ , 4-30 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 005601, DABI ATLANTE/SPECTRO II, 50 
KVP/10 MA

No. Protocolo: 37598/2014                          Data de Protocolo: 04/07/2014
No. CEVS: 350600301- 863-000068-1-5         Data de Vencimento: 04/07/2014
Razão Social: LUIZ EDUARDO PINTO DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 05839811866
Endereço: RUA DOUTOR FUAS DE MATOS SABINO , 14-23 -BAIRRO: JARDIM AMERICA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

No. Protocolo: 37598/2014                         Data de Protocolo: 04/07/2014
No. CEVS: 350600301- 863-000069-1-2         Data de Vencimento: 04/07/2014
Razão Social: LUIZ EDUARDO PINTO DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 05839811866
Endereço: RUA DOUTOR FUAS DE MATOS SABINO, 14-23 -BAIRRO: JARDIM AMERICA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 007552, DABI ATLANTE/SPECTRO II, 
50KVP/10 MA

No. Protocolo: 44330/2015                          Data de Protocolo: 31/07/2015
No. CEVS: 350600301-863-001658-1-6          Data de Vencimento: 12/08/2016
Razão Social: LEONOR DE FÁTIMA SANTOS
CNPJ/CPF: 09638527870
Endereço: RUA JORGE NASRALLA,2-70 -BAIRRO: VILA GUEDES DE AZEVEDO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/06 Serviços de vacinação e imunização humana

No. Protocolo: 56073/2014                          Data de Protocolo: 02/10/2014
No. CEVS: 350600301-865-000248-1-3          Data de Vencimento: 12/08/2016
Razão Social: FABIO DE BARROS RODRIGUES
CNPJ/CPF: 28779595898
Endereço: RUA CAPITÃO JOÃO ANTONIO , 10-73 -BAIRRO: JARDIM HIGIENÓPOLIS
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8650-0/04 Atividades de fisioterapia

No. Procotolo : 16636/2015                         Data de Protocolo: 16/03/2015
No. CEVS: 350600301-863-001370-1-4          Data de Vencimento: 12/08/2016
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Razão Social: PAULA PINHÃO COELHO DE PAULA
CNPJ/CPF: 30589397877
Endereço: RUA PADRE JOÃO, 12-43 -BAIRRO: VILA SANTA TEREZA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL 
RESTRITA A CONSULTA

No. Protocolo:  6364/2015                        Data de Protocolo: 30/01/2015
No. CEVS: 350600301- 863-001199-1-1         Data de Vencimento: 12/08/2016
Razão Social: RÉGIS ANTONIO COELHO
CNPJ/CPF: 01331710944
Endereço: RUA PADRE JOÃO, 12-43 - BAIRRO: VILA SANTA TEREZA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL 
RESTRITA A CONSULTA

No. Protocolo: 21558/2015                           Data de Protocolo: 08/04/2015
No. CEVS: 350600301-865-000070-1-3           Data de Vencimento: 12/08/2016
Razão Social: ANDRÉIA GEORGES
CNPJ/CPF: 17058285829
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 6-15 -BAIRRO: VILA CIDADE UNIVERSITÁRIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise

No. Protocolo:  68269/2014                         Data de Protocolo: 24/11/2014 
No. CEVS: 350600301-863-003278-1-6          Data de Vencimento: 12/08/2016
Razão Social: CLINICA ALFMED DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA
EIRELI - EPP 
CNPJ/CPF: 06.168.171/0001-00
Endereço: RUA AZARIAS LEITE,  12-22 -COMPLEMENTO: SALA A E SALA B - BAIRRO: 
VILA MESQUITA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE   PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

No. Protocolo:  48912/2014                         Data de Protocolo: 05/09/2014 
No. CEVS: 350600301-863-001804-1-6          Data de Vencimento: 12/08/2016 
Razão Social: DANIELA RODRIGUES DE AZEVEDO JULIANI
CNPJ/CPF: 30306806819
Endereço: AVENIDA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA MARTHA,3-30 -BAIRRO: JARDIM 
ESTORIL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

No. Protocolo: 44331/2015                          Data de Protocolo: 31/07/2015
No. CEVS: 350600301- 863-001666-1-8         Data de Vencimento: 12/08/2016
Razão Social: LEONOR DE FÁTIMA SANTOS
CNPJ/CPF: 09638527870
Endereço: RUA JORGE NASRALLA, 2-70 -BAIRRO: VILA GUEDES DE AZEVEDO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL 
RESTRITA A CONSULTA

No. Protocolo: 44332/2015                          Data de Protocolo: 31/07/2015
No. CEVS: 350600301- 863-000275-1-0         Data de Vencimento: 12/08/2016
Razão Social: MARIA APARECIDA MARTINS MACHADO RUGGIERO
CNPJ/CPF: 12005831832
Endereço: RUA JORGE NASRALLA, 2-70 -BAIRRO: VILA GUEDES DE AZEVEDO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL 
RESTRITA A CONSULTA

No. Protocolo:  44311/2015                         Data de Protocolo: 31/07/2015
No. CEVS: 350600301-863-000328-1-6          Data de Vencimento: 12/08/2016
Razão Social: MARCIA SOLANO RACHMAN
CNPJ/CPF: 67709931715
Endereço: RUA JORGE NASRALLA, 2-70  -BAIRRO: VILA GUEDES DE AZEVEDO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL 
RESTRITA A CONSULTA

No. Protocolo: 44318/2015                          Data de Protocolo: 31/07/2015
No. CEVS: 350600301- 863-000268-1-6         Data de Vencimento: 12/08/2016
Razão Social: KATIA ELENA SEMEGHINI CAPUTO
CNPJ/CPF: 04976962822
Endereço: RUA JORGE NASRALLA, 2-70 -BAIRRO: VILA GUEDES DE AZEVEDO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL 
RESTRITA A CONSULTA

No. Protocolo: 44305/2015                          Data de Protocolo: 
No. CEVS: 350600301- 863-001304-1-9         Data de Vencimento: 12/08/2016
Razão Social: SANDRA MARIA FURQUIM CARNEIRO
CNPJ/CPF: 04772572830
Endereço: RUA JORGE NASRALLA , 2-70 -BAIRRO: VILA GUEDES DE AZEVEDO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL 
RESTRITA A CONSULTA

No. Processo: 44305/2015                          Data de Protocolo: 31/07/2015
No. CEVS: 350600301-863-003271-1-5            Data de Vencimento: 12/08/2016
Razão Social: BRUNO NOGUEIRA SORIANO
CNPJ/CPF: 34157922859
Endereço: RUA JORGE NASRALLA , 2-70 -BAIRRO: VILA GUEDES DE AZEVEDO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL 
RESTRITA A CONSULTA

No. Processo: 44314/2015                           Data de Protocolo: 31/07/2015
No. CEVS: 350600301-863-000282-1-5            Data de Vencimento: 12/08/2016
Razão Social: ADRIANA BARBIERI HORIKAWA
CNPJ/CPF: 08259987864
Endereço: RUA JORGE NASRALLA, 2-70 -BAIRRO: VILA GUEDES DE AZEVEDO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL 
RESTRITA A CONSULTA

No. Processo: 44329/2015                          Data de Protocolo: 31/07/2015 
No. CEVS: 350600301-863-000277-1-5            Data de Vencimento: 12/08/2016
Razão Social: PATRÍCIA MANZINI DE OLIVEIRA ROSOSCHANSKY
CNPJ/CPF: 25883557813
Endereço: RUA JORGE NASRALLA, 2-70 -BAIRRO: VILA GUEDES DE AZEVEDO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL 
RESTRITA A CONSULTA

No. Processo: 43802/2015                           Data de Protocolo: 29/07/2015
No. CEVS: 350600301- 865-000024-1-0           Data de Vencimento: 13/08/2016 
Razão Social: NILA MARA PEREIRA
CNPJ/CPF: 16226056835
Endereço: RUA ENGENHEIRO SAINT MARTIN, 14-79 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise

No. Processo: 11416/2006                         Data de Protocolo: 03/08/2015
No. CEVS: 350600301-865-000018-1-3            Data de Vencimento: 13/08/2016
Razão Social: MARIA AMÉLIA COSTA DIAS
CNPJ/CPF: 07718075893
Endereço: RUA ENGENHEIRO SAINT MARTIN , 14-79 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise

No. Processo: 44576/2015                          Data de Protocolo: 03/08/2015
No. CEVS: 350600301- 865-000022-1-6           Data de Vencimento: 13/08/2016
Razão Social: MARIA CELINA MOÇO
CNPJ/CPF: 00472566806
Endereço: RUA ENGENHEIRO SAINT MARTIN, 14-79 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise

No. Processo:  43219/2015                                      Data de Protocolo: 27/07/2015
No. CEVS: 350600301-865-000342-1-5                     Data de Vencimento: 13/08/2016 
Razão Social: MARTA ALICE NELLI BAHIA
CNPJ/CPF: 07608442832
Endereço: RUA ENGENHEIRO SAINT MARTIN, 14-79 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise

No. Processo: 43267/2015                          Data de Protocolo: 27/07/2015
No. CEVS: 350600301-865-000889-1-9            Data de Vencimento: 13/08/2016
Razão Social: GISELE DÁVILA MARIUZZO DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 21257128817
Endereço: RUA ENGENHEIRO SAINT MARTIN , 19-60 -BAIRRO: VILA SANTA TEREZA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise

No. Processo: 41646/2015                          Data de Protocolo: 17/07/2015
No. CEVS: 350600301-869-000091-1-3            Data de Vencimento: 13/08/2016
Razão Social: DANIELLY SOUSA MATTOS 
CNPJ/CPF: 34342899841
Endereço: RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 2-27 -BAIRRO: JARDIM AMERICA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8690-9/03 Atividades de acupuntura

No. Processo: 44431/2015                         Data de Protocolo: 31/07/2015
No. CEVS: 350600301- 865-000194-1-0           Data de Vencimento: 13/08/2016
Razão Social: SONIA VALERIA TAVARES ZANARDI CREPPE
CNPJ/CPF: 14124582854
Endereço: RUA AZARIAS LEITE, 12-79 -BAIRRO: VILA MESQUITA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8650-0/06 Serviços de fonoaudiologia

No. Processo: 57964/2014                          Data de Protocolo: 09/10/2014
No. CEVS: 350600301-863-000682-1-7            Data de Vencimento: 14/08/2016
Razão Social: DIRCEU NASCIMENTO JUNIOR
CNPJ/CPF: 07429554865
Endereço: RUA CUSSY JÚNIOR ,11-62 -COMPLEMENTO: 1º ANDAR
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

No. Processo: 11260/2015                         Data de Protocolo: 21/02/2015
No. CEVS: 350600301-863-001848-1-0            Data de Vencimento: 14/08/2016
Razão Social: ANTONIO CARLOS CERIBELLI MARTELLI
CNPJ/CPF: 82617023834
Endereço: RUA EDUARDO VERGUEIRO DE LORENA, 2-33 -BAIRRO: VILA AEROPORTO 
BAURU
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

No. Processo: 23682/2015                          Data de Protocolo: 15/04/2015
No. CEVS: 350600301-865-000885-1-0           Data de Vencimento: 14/08/2016
Razão Social: NAIME PALIS YUNES
CNPJ/CPF: 03212864648
Endereço: RUAL ALFREDO FONTÃO, 3-75 -BAIRRO: VILA MARIANA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8650-0/04 Atividades de fisioterapia
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No. Processo: 11262/2015                         Data de Protocolo: 21/02/2015
No. CEVS: 350600301- 863-001969-1-6           Data de Vencimento: 14/08/2016
Razão Social: WLADIMIR FIORI BONILHA DELANINA
CNPJ/CPF: 79365825849
Endereço: RUA EDUARDO VERGUEIRO DE LORENA, 2-33 -BAIRRO: VILA AEROPORTO 
BAURU
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

No. Processo: 11259/2015                         Data de Protocolo: 21/02/2015
No. CEVS: 350600301-863-001847-1-3            Data de Vencimento: 14/08/2016
Razão Social: FLAVIO BADIN MARQUES
CNPJ/CPF: 06267301800
Endereço: RUA EDUARDO VERGUEIRO DE LORENA, 2-33 -BAIRRO: VILA AEROPORTO 
BAURU
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

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

DIVISAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL

SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO

34860/15 PAMELA FERNANDES MASTELARI

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇAO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

46149/15 PEDRO FERNANDES 37465/C-1
46154/15 ISAIAS ARCANJO DE DEUS 37616/C-1
46636/15 IVAN SERGIO FERNANDES 37617/C-1

46633/15 PAGANI COMERCIO ADMINISTRAÇAO E 
URBANISMO LTDA 37510/C-1

46630/15 TOPAZIO OPERAÇOES IMOBILIARIAS LTDA 37618/C-1
46628/15 TOPAZIO OPERAÇOES IMOBILIARIAS LTDA 37619/C-1
46627/15 CRISTIANE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 37620/C-1
46625/15 CRISTIANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37621/C-1

NOTIFICAÇÃO
Conforme Art.1º ,inciso I da Lei Municipal nº 5540 de 11 Fevereiro de 2008 e, Artigo 1º da Lei Municipal 
nº 6367 de 19 de junho de 2013, notificamos os proprietários dos terrenos baldios, para procederem à 
capinação e limpeza dos mesmos. Face ao exposto, informamos que caso não adote as devidas providencias 
no prazo legal, implicará na aplicação de multa.

PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL 
NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE

NADIR MALMONGE SALORNO
RUA CAPÍTAO DANILO DA 
COSTA NUNES QD 02 PAR-
VILA CONCEIÇAO

04 0659 013

FERNANDA BELLUCI 
MIDUATI

RUA ALTO JURUA QD 31 
PAR-JD VANIA MARIA 04 1063 004

ALAYDE FRANCISCO BATISTA
RUA PIRAGIBE DE 
CARVALHO
JD CORAL 

04 0995 026

ATAYDE RODRIGUES DE 
ASSUMPÇAO

RUA ALTO ACRE QD 16 
IMPAR-BELA VISTA 04 0467 014

EDILAINE CRISTINE PEREIRA 
DANTAS

RUA ALTO ACRE QD 16 
IMPAR-BELA VISTA 04 0467 018

VALDECI MEDEIROS 
BOTELHO

RUA MARIA ROSA QD 03 
IMPAR-JD NOROESTE 05 0535 001

PAULO CESAR GONÇALVES 
RUA DURVAL MORAES 
SAMPAIO QD 01 IMPAR-JD 
COLONIAL

03 1689 022

LUIZ ROBERTO DOMINGO
RUA DURVAL MORAES 
SAMPAIO QD 01 IMPAR-JD 
COLONIAL

03 1689 023

FERNANDO ANTONIO 
RAUFFMAN ALVAREZ

RUA SILVA JARDIM QD 26 
PAR-JD VANIA MARIA 04 1038 002

LUIS GUSTAVO SOUZA 
RAMOS

RUA LUCIENE AVALLONE 
QD 02 PAR-SANTA 
EDWIRGES

04 1214 005

LAZARO SEBASTIAO 
AUGUSTO DA SILVA

RUA LUIZ BASSOTO-
 MARAMBA 03 0129 010

ALBERTO BUZALAF AVENIDA RODRIGUES 
ALVES- PQ PAULISTA 03 0704 001

ALBERTO BUZALAF AVENIDA RODRIGUES 
ALVES- PQ PAULISTA 03 0704 002

ALBERTO BUZALAF AVENIDA RODRIGUES 
ALVES- PQ PAULISTA 03 0704 003

ALBERTO BUZALAF AVENIDA RODRIGUES 
ALVES- PQ PAULISTA 03 0704 004

ALBERTO BUZALAF AVENIDA RODRIGUES 
ALVES- PQ PAULISTA 03 0704 005

ALBERTO BUZALAF AVENIDA RODRIGUES 
ALVES- PQ PAULISTA 03 0704 006

ALBERTO BUZALAF AVENIDA RODRIGUES 
ALVES- PQ PAULISTA 03 0704 007

ALBERTO BUZALAF AVENIDA RODRIGUES 
ALVES- PQ PAULISTA 03 0704 008

MAURO ECLAYR DA COSTA 
LADEIRA 

RUA MARIETA FRANÇA – 
VANIA MARIA 04 1015 018

MAURO ECLAYR DA COSTA 
LADEIRA

RUA MARIETA FRANÇA-
VANIA MARIA 04 1015 019

ANTONIO SEMENTILLE FILHO RUA KATSUSHIRO 
SHINOHARA –PQ PAULISTA 03 0704 009

ANTONIO SEMENTILLE FILHO RUA KATSUSHIRO 
SHINOHARA –PQ PAULISTA 03 0704 011

ELIARA BIANOSPINO 
FERREIRA DO VALLE

RUA DURVAL MORAES 
SAMPAIO QD 01 IMPAR-JD 
COLONIAL

03 1689 024

EMPRESAS REUNIDAS 
PAULISTA DE TRANSPORTES 
LTDA

RUA MANOEL BENTO 
CRUZ Q-18- VILA SANTA 
LUCIA

03 0159 004

EMPRESAS REUNIDAS 
PAULISTA DE TRANSPORTES 
LTDA

RUA RAPOSO TAVARES Q 
07-VILA SANTA LUCIA 03 0159 010

REGINA LEIKO MOGAMI 
NAGAO

RUA ANTONIA FABIANO 
Q 03 IMPAR- PARQUE 
JARAGUA

04 1316 007

DAMARIS SILVA DE OLIVEIRA RUA NORBERTO BARBOSA
JARDIM CORAL 04 0995 013

AURELIANO CARDOSO DE AS 
DAS NEVES

RUA CARLOS PEREIRA 
BICUDO-PARQUE 
JARAGUA

04 1245 028

OLGA VIOTTO COUBE
RUA MARCOS AUGUSTO 
GENEVEZ SERRA Q 02 PAR-
VILA REGINA

02 0675 006

ALBERICO PASQUARELLI 
NETO

RUA CORONOEL IVON 
CESAR PIMENTEL 03 0704 019

ALBERICO PASQUARELLI 
NETO

RUA CORONOEL IVON 
CESAR PIMENTEL 03 0704 018

ALBERICO PASQUARELLI 
NETO

RUA CORONOEL IVON 
CESAR PIMENTEL 03 0704 017

ALBERICO PASQUARELLI 
NETO

RUA CORONOEL IVON 
CESAR PIMENTEL 03 0704 016

RENATTO FERNANDES 
SOARES

RUA FRANCISCO 
DEOGRACIAS RECHE- 
PARQUE JARAGUA

04 1281 020

ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO 
A MATERNIDADE E A 
CRIANÇA DE BAURU

RUA ANGELO COLACINO- 
JARDIM PETROPOLIS 04 1366 015

ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO 
A MATERNIDADE E A 
CRIANÇA DE BAURU

RUA FRANCISCO 
DEOGRACIAS RECHE Q 02 
PAR- PARQUE JARAGUA

04 1281 021

NOTIFICAÇÃO 
Conforme Art.1º ,inciso I da Lei Municipal nº 5540 de 11 Fevereiro de 2008 e, Artigo 1º da Lei Municipal 
nº 6367 de 19 de junho de 2013, notificamos os proprietários dos terrenos com construções inacabadas ou 
abandonadas, para procederem à capinação e limpeza dos mesmos. Face ao exposto, informamos que caso 
não adote as devidas providencias no prazo legal, implicará na aplicação de multa.

PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE

EDSON CRIVELLI RUA CONSTITUIÇAO Q 01 PAR- LADO 
ESQUERDO 1-60- VILA CARDIA 01 0090 029

NOTIFICAÇÃO 
Conforme Art.1º ,inciso I da Lei Municipal nº 5540 de 11 Fevereiro de 2008 e, Artigo 1º da Lei Municipal nº 
6367 de 19 de junho de 2013, notificamos os proprietários de imóvel com quintal de residência desocupada 
ou abandonada, para procederem à capinação e limpeza dos mesmos. Face ao exposto, informamos que 
caso não adote as devidas providencias no prazo legal, implicará na aplicação de multa.
PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE
ELISEU ANTONIO 
LOBATO

RUA GABRIEL PINTO RIBEIRO Nº 2-50-JD 
NOROESTE 05 0535 019

NERLE QUAGGIO 
BRESOLIN RUA GERSON FRANÇA Nº 10-40 02 0126 005

ARQUIVAMENTO DE NOTIFICAÇAO

PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL 
NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

RUA MARIO OZORIO QD 
03 IMPAR- POUSADA DA 

ESPERANÇA II
04 3545 006

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

RUA MARIO OZORIO QD 
03 IMPAR- POUSADA DA 

ESPERANÇA II
04 3545 007
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CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

RUA MARIO OZORIO QD 
03 IMPAR- POUSADA DA 

ESPERANÇA II
04 3545 008

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

RUA MARIO OZORIO QD 
03 IMPAR- POUSADA DA 

ESPERANÇA II
04 3545 009

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

RUA MARIO OZORIO QD 
03 IMPAR- POUSADA DA 

ESPERANÇA II
04 3545 011

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

RUA MARIO OZORIO QD 
03 IMPAR- POUSADA DA 

ESPERANÇA II
04 3545 012

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

RUA MARIO OZORIO QD 
03 IMPAR- POUSADA DA 

ESPERANÇA II
04 3545 013

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

RUA MARIO OZORIO QD 
03 IMPAR- POUSADA DA 

ESPERANÇA II
04 3545 014

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

RUA MARIO OZORIO QD 03 PAR- 
POUSADA DA ESPERANÇA II 04 3546 015

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

RUA MARIO OZORIO QD 03 PAR- 
POUSADA DA ESPERANÇA II 04 3546 016

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

RUA MARIO OZORIO QD 03 PAR- 
POUSADA DA ESPERANÇA II 04 3546 017

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

RUA MARIO OZORIO QD 03 PAR- 
POUSADA DA ESPERANÇA II 04 3546 020

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

RUA MARIO OZORIO QD 03 PAR- 
POUSADA DA ESPERANÇA II 04 3546 021

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

RUA MARIO OZORIO QD 03 PAR- 
POUSADA DA ESPERANÇA II 04 3546 022

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

RUA MARIO OZORIO QD 03 PAR- 
POUSADA DA ESPERANÇA II 04 3546 023

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

RUA MARIO OZORIO QD 03 PAR- 
POUSADA DA ESPERANÇA II 04 3546 024

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

RUA MARIO OZORIO QD 03 PAR- 
POUSADA DA ESPERANÇA II 04 3546 025

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

RUA MARIO OZORIO QD 03 PAR- 
POUSADA DA ESPERANÇA II 04 3546 028

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

RUA MARIO OZORIO QD 03 PAR- 
POUSADA DA ESPERANÇA II 04 3546 027

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

RUA MARIO OZORIO QD 03 PAR- 
POUSADA DA ESPERANÇA II 04 3546 026

WAGNER LUIZ PINTO
RUA DOUTOR VENANCIO 

RAMALHO GUEDES DE 
AZEVEDO N º1-107-MARY DOTA

04 2045 034

CONTRATO Nº 7.741/15 - PROCESSO Nº 30.270/15 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
BAURU - CONTRATADA: FONEMASTER TELEINFORMÁTICA LTDA – EPP - OBJETO: A 
CONTRATADA, obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo 
nº 30.270/15, a prestar ao CONTRATANTE: Serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema 
de PABX do SAMU / Secretaria Municipal de Saúde, melhor descrita no Anexo I do Edital SMS 255/15. 
- PRAZO: 24 meses – VALOR TOTAL: R$ 31.992,00 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº SMS 81/15 - PROPONENTES: 01 - ASSINATURA: 07/08/15, conforme art. 61, parágrafo único 
da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

Seção III
Editais

NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital nº 304/15 - Processo n.º 37.060/15 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 139/15 
EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP – Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: 
AQUISIÇÃO DE 30 FRASCOS DE ADOÇANTE LÍQUIDO, 25 QUILOS DE ACHOCOLATADO 
EM PÓ DIET, 50 QUILOS DE COOKIE INTEGRAL DIET SABOR CASTANHA, 1.300 QUILOS 
DE BOLACHA ÀGUA E SAL SEM LACTOSE E 250 LITROS DE LEITE DE ARROZ, devidamente 
especificados no Anexo I – Interessada: Secretaria da Educação. Notificamos os interessados que a 
presente licitação está CANCELADA, por motivos de alteração na especificação mínima contida no 
Anexo I do edital. Bauru, 17/08/2015 – Ana Paula Marques – Dir. da Div. de Compras e Licitações-SME.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 13.025/2015 – Modalidade: Pregão Presencial SMS n° 75/2015 – SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS - tipo Menor Preço por Lote - Objeto: Contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar 
condicionado, com o fornecimento de peças e acessórios originais ou genuínos e garantir a implantação 
do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 
3523, de 28 de Agosto de 1998, para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Aberto no dia: 16/06/2015 
às 9h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação 

havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 06/08/2015 e devidamente Homologado pelo Sr. Prefeito 
Municipal de Bauru em 06/08/2015, à empresa abaixo:
DIMAR – COM. E MANUT. DE EQUIP. DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP
Item 1 – Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, á R$ 40,42 mensal por 
equipamento;
Item 2  - Instalação de ar condicionado tipo split 7.000 Btu’s, á R$ 209,80 unitário;
Item 3– Instalação de ar condicionado tipo split 7.500 Btu’s, á R$ 209,80 unitário; 
Item 4  - Instalação de ar condicionado tipo split 9.000 Btu’s, á R$ 209,80 unitário;
Item 5 – Instalação de ar condicionado tipo split 12.000 Btu’s, á R$ 209,79 unitário; 
Item 6 – Instalação de ar condicionado tipo split 18.000 Btu’s, à R$ 244,77 unitário; 
Item 7 – Instalação de ar condicionado tipo split 24.000 Btu’s, á R$ 244,77 unitário;
Item 8  - Instalação de ar condicionado tipo split 30.000 Btu’s, á R$ 279,74 unitário;
Item 9 – Instalação de ar condicionado tipo split 36.000 Btu’s, á R$ 279,74 unitário; 
Item 10  - Instalação de ar condicionado tipo split 48.000 Btu’s, á R$ 349,67 unitário;
Item 11 – Instalação de ar condicionado tipo split 60.000 Btu’s, á R$ 419,60 unitário; 
Item 12 – Mão de obra de instalação dos condutores de gás, isolantes térmicos e cabos de energia elétrica. 
Metro, à R$ 14,04 unitário; 
Item 13 – Desinstalação de ar condicionado tipo split 7.000 Btu’s, á R$ 52,45 unitário;
Item 14  - Desinstalação de ar condicionado tipo split 7.500 Btu’s, á R$ 52,45 unitário;
Item 15 – Desinstalação de ar condicionado tipo split 9.000 Btu’s, á R$ 52,45 unitário; 
Item 16  - Desinstalação de ar condicionado tipo split 10.000 Btu’s, á R$ 52,45 unitário;
Item 17 – Desinstalação de ar condicionado tipo Split 12.000 Btu’s, á R$ 52,45 unitário; 
Item 18 – Desinstalação de ar condicionado tipo Split 15.000 Btu’s, à R$ 69,93 unitário; 
Item 19 – Desinstalação de ar condicionado tipo split 18.000 Btu’s, á R$ 69,93 unitário;
Item 20  - Desinstalação de ar condicionado tipo Split 22.000 Btu’s, á R$ 69,93 unitário;
Item 21 – Desinstalação de ar condicionado tipo split 24.000 Btu’s, á R$ 69,93 unitário; 
Item 22   - Desinstalação de ar condicionado tipo Split 28.000 Btu’s, á R$ 69,93 unitário;
Item 23 – Desinstalação de ar condicionado tipo split 30.000 Btu’s, á R$ 69,93 unitário; 
Item 24  - Desinstalação de ar condicionado tipo split 36.000 Btu’s, á R$ 69,93 unitário;
Item 25 – Desinstalação de ar condicionado tipo split 60.000 Btu’s, á R$ 69,93 unitário; 
Item 26  - Serviço de manutenção em aparelho de ar condicionado de janela, á R$ 55,92 unitário;
Item 27 – Serviço de manutenção em Aparelho de ar condicionado, tipo split 7.000 Btu’s (frio ou quente/
frio), á R$ 55,95 unitário; 
Item 28 – Serviço de manutenção em Aparelho de ar condicionado, tipo split 7.500 Btu’s (frio ou quente/
frio), à R$ 55,95 unitário; 
Item 29 – Serviço de manutenção em Aparelho de ar condicionado, tipo Split 9.000 Btu’s (frio ou quente/
frio), á R$ 55,95 unitário;
Item 30  - Serviço de manutenção em Aparelho de ar condicionado, tipo Split 10.000 Btu’s (frio ou quente/
frio), á R$ 55,95 unitário;
Item 31 – Serviço de manutenção em Aparelho de ar condicionado, tipo Split 12.000 Btu’s (frio ou quente/
frio), á R$ 55,95 unitário; 
Item 32  - Serviço de manutenção em Aparelho de ar condicionado, tipo Split 15.000 Btu’s (frio ou quente/
frio), á R$ 41,96 unitário;
Item 33 – Serviço de manutenção em Aparelho de ar condicionado, tipo Split 18.000 Btu’s (frio ou quente/
frio), á R$ 55,95 unitário; 
Item 34 – Serviço de manutenção em Aparelho de ar condicionado, tipo Split 22.000 Btu’s (frio ou quente/
frio), à R$ 69,93 unitário; 
Item 35 – Serviço de manutenção em Aparelho de ar condicionado, tipo Split 24.000 Btu’s (frio ou quente/
frio), á R$ 69,93 unitário;
Item 36  - Serviço de manutenção em Aparelho de ar condicionado, tipo Split 28.000 Btu’s (frio ou quente/
frio), á R$ 69,93 unitário;
Item 37 – Serviço de manutenção em Aparelho de ar condicionado, tipo Split 30.000 Btu’s (frio ou quente/
frio), á R$ 87,42 unitário; 
Item 38  - Serviço de manutenção em Aparelho de ar condicionado, tipo Split 36.000 Btu’s (frio ou quente/
frio), á R$ 104,90 unitário;
Item 39 – Serviço de manutenção em Aparelho de ar condicionado, tipo Split 60.000 Btu’s (frio ou quente/
frio), á R$ 139,87 unitário; 
Item 40 – Serviço completo de realocação de dreno de aparelho de ar condicionado, à R$ 17,48 unitário; 
Item 41 – Carga de gás R22 para ar condicionado - Kg, á R$ 38,46 unitário;
Item 42  - Carga de gás R141B para ar condicionado - Kg, á R$ 20,98 unitário;
Item 43 – Nitrogênio - M3, á R$ 24,48 unitário; 
Item 44   - Carga de gás R410A para ar condicionado - Kg, á R$ 26,57 unitário
Itens de 01 á 663 – Peças e acessórios diversos originais ou genuínos para manutenção de ar condicionado 
– diferentes marcas à R$ 119.501,98 total geral estimado anual para 446 (quatrocentos e quarenta e seis) 
equipamentos;
Bauru – Divisão de Compras e Licitações, 17/08/2015 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 13.025/2015 – Modalidade: Pregão Presencial 75/2015 – Sistema de Registro de Preço n° 
30/2015 – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar 
condicionado, com o fornecimento de peças e acessórios originais ou genuínos e garantir a implantação 
do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 
3523, de 28 de Agosto de 1998, para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Fica convocada a empresa 
abaixo relacionadas, através de seu representante credenciado no processo em epígrafe, para assinatura do 
Contrato, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis a contar da data desta publicação. 
DIMAR – COM. E MANUT. DE EQUIP. DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP
Bauru, 17/08/2015 - compras_bauru@saude.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

Ata de Registro de Preços nº 85/2015 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 105/2015 - Processo nº 
29.880/2015 – Objeto: aquisição estimada anual de: 230 (duzentos e trinta) sombrinhas com protetor solar 
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- Proponentes num total de 11 empresas interessadas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de 
Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 13/08/2015 - Contratada:
E. P. CUZUOL - ME
Bauru, 17/08/2015 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

Ata de Registro de Preços nº 100/2015 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 127/2015 - Processo nº 
33.036/2015 – Objeto: aquisição estimada anual de: 25 (vinte e cinco) aparelhos de profilaxia odontológica 
- Proponentes num total de 10 empresas interessadas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de 
Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 18/08/2015 - Contratada:
L. M. LADEIRA & CIA LTDA - ME 
Bauru, 17/08/2015 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 40.168/2015 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 135/2015 - por meio da INTERNET 
– Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de kit parto e eletrodos para desfibrilador externo 
automático para uso no Departamento de Urgência e Unidades de Pronto Atendimento do município. 
Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, 
foram adjudicados pelo pregoeiro em 13/08/2015 e devidamente Homologado pelo Sr. Secretário 
Municipal de Saúde em 13/08/2015, às empresas abaixo:
CIRÚRGICA TREVO LTDA – EPP 
Item 01 – 20 kit parto de emergência; à R$ 48,45 unitário – totalizando R$ 969,00 - Sendo o valor total da 
empresa de R$ 969,00.
M.H.M. DO COUTO – COMERCIAL – ME
Item 02 – 36 eletrodos para estimulação/desfibrilação; à R$ 748,61 unitário – totalizando R$ 26.949,96 – 
marca ZOLL/CPR STAT PADZ.
Sendo o valor total da empresa R$ 26.949,96. 
Bauru, 17/08/2015 - 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

DAE 
Departamento de Água e Esgoto 

Giasone Albuquerque Candia
Presidente

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

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

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

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

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

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

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

corregedoria@daebauru.sp.gov.br

SERVIÇO DE RECEITA
PROCESSOS DE ANÁLISE DE CONTA DE ÁGUA 

INDEFERIDOS:
PROCESSO INTERESSADO
7111/2014 Carlos Roberto de Santana
28/2015 Fernando Miraglia de Almeida

CONCURSO PÚBLICO 2015
PROCURADOR JURÍDICO

EDITAL DE DEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
De acordo com o Capítulo 2 – DAS INSCRIÇÕES, item 2.4.1 e 2.9 do Edital n.º 012/2015, a 

Comissão de Concurso Público para o cargo de PROCURADOR JURÍDICO – a título de efetivação das 
inscrições – informa o DEFERIMENTO das inscrições/guias abaixo relacionadas:
IMPORTANTE: No site do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (www.daebauru.sp.gov.br) e 
da CONSESP (www.consesp.com.br) serão disponibilizadas as inscrições deferidas e indeferidas para 
consulta dos candidatos. Atentar para o número da guia.

Inscrição Nome R.G. 
9166452 ADRIANA LYRA ZWICKER 21530952-2
9166490 AKIRA CHIARELLI KOBAYASHI 460441218
9166044 ALCIMAR LUCIANE MAZIERO MONDILLO 259208668

9166545 ALESSA CRISTINA TOZIN 435187284
9166401 ALEXANDRE HOLLANDA 46763559-6
9166761 ALEXANDRE MARCIO DE SOUZA ABDALA 27713814-0
9166578 ALEXANDRE NOGUEIRA RIBEIRO 284204158
9166356 ALEXANDRO DE QUADROS MIRANDA 421196658
9166552 ALINE BUENO DE CAMARGO 277798498
9165928 ALINE FORMAGGIO 422882513
9165775 ALINE RODRIGUERO DUTRA 24215976X
9166706 AMANDA CAROLINE SANTOS 479367437
9166678 AMANDA DE AQUINO LOPES CONTRERA 47646627-1
9166382 AMANDA MIZIARA DE AVILA NUNES 44907979X
9165882 AMANDA OLANDA TEIXEIRA 47968232X
9166417 ANA BEATRIZ MILO SERRA 35097997
9166344 ANA CAROLINA CANUTO MINOZZI 467540342
9166142 ANA CAROLINA DA SILVA DEGRAVA 304796141
9166451 ANA CAROLINA DOMINGUES 459762850
9166180 ANA FLÁVIA REGINA NASIMOTO ROSA 266415659
9166637 ANA LUIZA NOVELLI SILVEIRA 23079153-0
9166208 ANA PATRICIA HIROOKA 926876
9166337 ANA PAULA CARVALHO BARBOSA 29502630
9165816 ANA VITÓRIA PEDRO 479251034
9165747 ANDERSON ALVES TEIXEIRA 324569828
9165759 ANDERSON VINÍCIUS DE MORAES ORTEGA 46760007-7
9165691 ANNA CARLOTA LEONELLI PIRES DE CAMPOS 48.288.011-9
9166346 ANNALU POMARICO DE LIMA 10627671
9166191 BARBARA AYUB LOPES TAROCCO 601070033
9165791 BEATRIZ PINHEIRO 434672075
9165729 BEATRIZ RIBEIRO PEREIRA 34077255-4
9166776 BRUNA DE OLIVEIRA DA SILVA GUESSO SCARMANHÃ 48.883.921-X
9166539 BRUNA DE PAULA BATISTA CANICEIRO 3733815
9166232 BRUNO NAVAS RIBEIRO DE OLIVEIRA 446224819
9165702 CAMILA BRAGANÇA SPONCHIADO 348009975
9166133 CAMILA GUELFI DE FREITAS 321856302
9165951 CAMILLA LEONE MOREIRA RODRIGUES 33.287.797-8
9166006 CARLA DE NADAI SANCHES 44079107-8
9166219 CARLA GAMONAR MARASTON 341962673
9166276 CARLOS ALEXANDRE DE CARVALHO 454540450
9166298 CASSIA CAPUANO LOPES 434548431
9166198 CÁSSIO FERNANDO FATARELLI LOPES DE ARAÚJO 44918385-3
9166102 CÉSAR AUGUSTO CARRA 343856530
9166074 CIBELE FERNANDES DO PRADO 34.387.325-4
9166697 CLAUDIA RINALDI 24.550645-7
9165748 CLAUDIA TELLES DE PAULA 204422243
9166714 CRISTIANO TEIXEIRA POMBO GONCALVES D ABRIL 218877316
9166685 CRISTINA PASSARELLI ALBUQUERQUE MEDEIROS 45978306-3
9166037 DANIEL CAMAFORTE DAMASCENO 338947140
9166155 DANIELA GAIO MARTINS 43.467.374-2
9166223 DANIELE CRISTINA DOS SANTOS PIMENTA 30857848-X
9165851 DANIELE DO AMARAL MARTINEZ 355220349
9165718 DANIELE DOS SANTOS MIRA 41855158-3
9166507 DANIELE RASCADO PEREIRA 298354536
9165886 DANILLO ALFREDO NEVES 44221602-6
9166584 DANILO MEIADO SOUZA 33.327.199-3
9165778 DEBORA CONSTANTINO SILVA 487038083
9166513 DEBORA FERNANDES DEZOTTI 434672579
9166422 EDGAR HIDEYUHI KIMURA 338078411
9165979 EDUARDO JANNONE DA SILVA 18.812.915-7
9166079 ELAINE APARECIDA MARTINS BOENO DOS SANTOS 239835943
9165661 ELAINE CASTILHO SILVERIO 47912494-2
9165682 ELAINE CRISTINA MARTINS 233704905
9166689 ELIANE BOTELHO 253502263
9165647 ELISABETE MARTINEZ UBEDA 12909515
9166500 ELIZABETH PACHECO BATISTA 3570104-8
9165906 ENRIQUE SANTOS PANDOLFELLI 341702250
9166470 ERICA DE CASSIA MORGUETE FERREIRA 24360512-2
9165763 ERICO BRENER DA SILVA TORRES 460283236
9166540 ERIK MATSURO LACERDA FUJIYAMA 48730017-8
9166114 EVANDRO CARLOS DOS RIOS 34855266X
9165709 EVANDRO MALECKA MONTERO 280559999
9166058 EVELIZE GIANEZI 43454900-9
9166157 EVERTON ROGER DE SOUZA MORAES 48247420-8
9166416 FABIANA DA SILVA MARTHA MINICUCCI 467475180
9166162 FÁBIO BARBIERI 277139193
9165923 FABIO GABOS ALVARES 22876919-X
9166553 FABIO REZENDE FRANCO 11885687
9166362 FÁBIO VINÍCIUS PAIVA ZALOTI 463689707
9165803 FELIPE ALVAREZ DOS SANTOS 48781647-X
9166360 FELIPE FARIA DE CASTRO 35.522.041-6-SSP/SP
9166735 FELIPE MARQUES RIBEIRO 479160879
9165885 FELIPE SALLES CARICATI 47.794.141-2
9166071 FERNANDA CAMILA MARTINEZ DELGADO 442223377
9166374 FERNANDA DE MELO RIBEIRO ANDRADE 18260578
9166673 FERNANDA PREBIANCHI MONTANHA MANDELLI 231083373
9165643 FERNANDA SANTOS CARVALHO 45936940-4
9166639 FERNANDO BERTOLI BELAI 29503147-5
9166032 FERNANDO EMPKE DOMINGUES 278678488
9165839 FERNANDO FERNANDES DA SILVA mg3000480
9166719 FERNANDO HENRIQUE PACHECO VENANCIO 348559501
9166336 FRANCISCA ELENA FONTANEZZI 21172222-4
9166481 FRANCISCO TAKAO KAJINO 8858884-1
9166201 GABBRIELA CRISTINA SILVA E DEUS 99169745
9166522 GABRIELA NATHALY BRANDÃO MEYER 46234393-5
9166222 GIANNA LARISSA GONÇALVES DARIVA 47.913.188-0
9165767 GIOVANA ORTI DE ARAUJO MEIRELLES 477941916
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9166272 GRACIENE FONTANA CRONKA 435663008
9166152 GREICI MARIA ZIMMER 527445137
9165893 GUILHERME AUGUSTO BRAGA FIGUEIREDO 477553990
9166627 GUILHERME DE BEM CAMPOS LEITE 330782599
9166722 GUILHERME DOS REIS MORAES 43.518.531-7
9166731 GUILHERME FERNANDES PADOVEZ 485454154
9166285 GUILHERME GODOY MOURA 462496569
9166351 GUILHERME PEREIRA BESSON 29.044.516-4
9166491 GUSTAVO CESCATO MAZZONI PELEGRINI 286385697
9166122 GUSTAVO JOSÉ LACERDA 434999222
9166427 GUSTAVO SGANZELA GUANAES 21285947
9166228 HELOISA CAROLINA MESQUITA XAVIER 46760005-3
9166555 HENRIQUE ZATTI MORETTI 447427830
9166642 HERICK LUIZ HOLANDA 43963801-X
9165771 IRIANA MAIRA MUNHOZ 289871025
9166021 ISABELA RAMALHO DE SOUZA 309536704
9166688 ISABELE MARQUES DE FREITAS MORATO 434715359
9166698 ISABELLA TRIPODI XAVIER 340384487
9166504 JAIME BRUNA DE BARROS BINDÃO 23410547-1
9166687 JANAINA DA SILVA DUTRA 35.439.333-9
9166377 JANE EIRE SAMPAIO CAFFEU 254011135
9166277 JAQUELINE AGARD CANDIDO 308334693
9166444 JARBAS FRANCO 25.247.494-6
9166111 JESSICA BITTENCOURT DE LIMA 478901719
9166034 JÉSSICA CRISTINA SOARES LOPES 48776959-4
9166383 JESSICA LAVADO DA SILVA 413563066
9166266 JESSYCA ULIAN MARCATO 40968296-2
9165782 JOÃO ANTONIO DE JULIO PEREIRA DOS SANTOS 342851202
9166708 JOAO OTAVIO GONCALVES PEREIRA 477441762
9166716 JOÃO VICTOR QUAGGIO 325891047
9166577 JOÃO VITOR ZANINI CREMA 28.739.203-X
9166521 JONATAS DE SOUZA FRANCO 281096053
9166204 JOSÉ ARNALDO VITAGLIANO 12603723-1
9165651 JOSE AUGUSTO CAVALHIERI 419041722
9166407 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS 7776858
9165719 JULIANA APARECIDA RIBEIRO 532740968
9166737 JULIANA BRAIDOTI RODRIGUES 46.754.634-4
9166510 JULIANA DE ALMEIDA GUERREIRO 467631177
9166711 JULIANA LIMA GONÇALVES PINTO ALVES 297441218
9166581 JULIANA PINTO FÉLIX 328864304
9166465 JULIANA TRINDADE KERCHE DA CUNHA 467635031
9166193 JURANDYR LUIZ CARRARA NETO 479383091
9166704 KALINE ALEXIA DE MATTOS 452335619
9166449 KAMYLA ISABELLE CALDEIRA MARANHO 355229225
9166244 KAREN GARCIA PINHEIRO 459916282
9165870 KARINA IZAAC PIAZENTIN 338096905
9166535 KARINA LOUREIRO DE ARAUJO 261908297
9165929 KARINA PREGNOLATO REIS 43518593-7
9166175 KEITY SYMONNE DOS SANTOS SILVA ABREU 32388071X
9166628 KELMA FERNANDA DOS SANTOS ZILLI TAVARES 30.220.982-7
9166316 KLEITON JOSÉ CARRARA 479241995
9166289 LARISSA CASTRO PACHIONI 477507827
9166634 LARISSA NARDO BAIO 44078963-1
9166672 LARISSA PASSARELLI 450060160
9165750 LARISSA TEIXEIRA LOPES 288500167
9166342 LEANDRO CERVANTES RICHARD 48.179.827-4
9165737 LEANDRO MAKINO 292851194
9166613 LIEGE FREITAS TREVIZO 43526574-X
9166224 LILIAN FIGUEIREDO SILVA RODRIGUES 267395905
9166263 LILIANA RAMOS 80514999
9166518 LORANA HARUMI SATO PRADO 288268647
9165783 LUCAS AMADEUS KEMP PINHATA JUNQUEIRA 413955746
9166270 LUCAS CESAR FERREIRA OJAS 482163392
9166516 LUCAS VECHIATO SILVA 477786157
9166632 LUCIANA FRANCO 47099513-0
9166514 LUCIANE GRIGOLETTO GUARIZI 487229071
9166003 LUCILAINE CREPALDI SANCHES 439536716
9165777 LUIS RICARDO FERNANDES DE CARVALHO 18.812.860-8
9166108 LUIZ CARLOS RODRIGUES 18476845
9166493 LUIZ GUSTAVO CARDOSO ALVES 32.886.824-3
9166163 LUIZ HENRIQUE MARTIM HERRERA 250587798
9165872 LUIZ HENRIQUE PARISI 218879088
9165696 LUIZ RICARDO ALVES COSTA 405911828
9165849 MANUELA ARANTES DA SILVA 33809846-x
9166002 MARCELA CALLÉ ROCHA 471036304
9165701 MARIA ELISA PALOMINE BONATO 401521163
9166532 MARIA EUGENIA MENDES DA SILVEIRA CUNHA 294402767
9165784 MARIA FERNANDA DE MENDONÇA 449915955
9166660 MARIA FERNANDA FELIPE 218895379
9166544 MARIA FERNANDA NEGRÃO BARBOSA 41.993.896-5
9165765 MARIA THEREZA DOS SANTOS PEREIRA WAISS 418529668
9166156 MARIANA LAMKOWSKI DE CARVALHO 487300397
9166294 MARIANA MENDES VILELA AVALLONE 33.807.514-8
9166136 MARIANE CRISTINA TIRTIAN PINHOLI 46.273.086-4
9166147 MARIANE GOMES DUARTE 467600296
9166073 MARÍLIA BOSSO GARNICA 445042771
9166691 MARINA PRADO LYRA DAL BEM 434712255
9166190 MARINA ZANUTTO FERRARESI 29905286-2
9166168 MATHEUS DE GODOY 45957800-5
9166022 MATHEUS RICCO XAVIER 467602803
9166743 MAURICIO DINIZ DE BARROS 259022810
9165921 MONICA MONTEIRO SARTIN 130544334
9166110 MURILLO ALVAREZ ALVES 442218199
9166601 NADYA GOMES DA SILVA 421194224
9165655 NATÃ RODRIGUES DE OLIVEIRA 47448138-4

9166280 NATÁLIA BATISTUCI SANTOS 290443738
9165773 NATÁLIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA 35439115X
9166620 NATALIA MARIN DE SOUZA 44.584.064-x
9166661 NATÁLIA OLIVA 279712959
9165853 NATÁLIA PAOLA DE BRITO COSTA 44896689
9166313 NATHALIA PRATS ALEXANDRINO DE TOLEDO 467476901
9165948 NAYARA CAROLINE TEIXEIRA GOMES DE FRANÇA 435663823
9165707 NILCELIA DE JESUS MARINHO DA SILVA 25117555-8
9166363 NILSON SANGO GUIMARÃES 26377529x
9166525 NYERE MAGNA APARECIDA HULSHOF 337434621
9166381 ORLANDO ZANETTA JUNIOR 287833902
9166411 OSVALDO KENJI KOTSUBO 20928858
9166496 PABLO MACEDO BUENO 30613100-6 SP
9165936 PAMELA ANDRÉA PAGOTO GARNICA 40021395-3
9166243 PÂMELA DE OLIVEIRA REBUCI 41.356.529-4
9165971 PAULA DE NADAI SANCHES 47513506-4
9166564 PAULA FERNANDA MUSSI PAZIAN 30.257.598-4 
9166048 PAULA FREITAS LARA 298363409
9166349 PAULO CESAR GUTIERREZ 304210912
9166414 PAULO DAVI JABUR DAMIÃO POLETE 47747818-9
9166760 PAULO FREIRE DAGUIAR VIANA DE SOUZA 1147927120
9165915 PAULO ROGERIO DAMASCENO 25058628-9
9165700 PRISCILA ÁZER MAZOTI 422939493
9165686 PRISCILA CAMARGO BATISTA 44.097.081-7
9166106 PRISCILA ROSSIGALI DO PRADO 299524383
9166350 PRISCILLA PERAL MORENO 331269296
9166721 RAFAEL BUENO DE OLIVEIRA 35506046-2
9166659 RAFAEL CUNHA CARNEIRO DE SOUZA 41462760-x
9166230 RAFAEL FANHANI VERARDO 440540434
9165868 RAFAEL JOSE TESSARRO 33.896.112-4
9165797 RAFAEL MARTIN PANICE FERNANDES 46763648-5
9166666 RAFAEL SOUTO PARISI 349771054
9166508 RAFAELE DE ALMEIDA ALVES 46225317X
9166338 RAÍSSA SILVA DE MATTOS 487148411
9165671 RAQUEL PAMPADO 46747711-5
9165670 REBEKA PAMPADO 478298614
9166561 RENATA SOUZA SILVA 13500983-2
9166388 RENATO ROSSAFA DA SILVA 27132676-1
9166241 RENATO TRÁVOLLO MELO 299113462
9166268 RICARDO AUGUSTO SALGADO 29233909-4
9166274 RICARDO BORGO 42.662.492-0
9166415 RICARDO DE CAMPOS PUCCI 247603223
9165920 RICARDO ZANETTA SPESSOTTO 18815646-x
9165857 RICHARD MARQUES MARTINS SIQUEIRA 325439655
9166405 RITA DE CASSIA EZAIAS 326982267
9166720 ROBERTO SÂMEQUE R. SOUTO 442222270
9166575 RODOLFO RODRIGO DE MAGALHÃES VIOLATO 40992714
9165813 RODOLFO SOBRINHO 301426521
9166472 RODRIGO DE OLIVEIRA 34.976.915-1
9166153 RODRIGO PEREIRA MARTINS 30.142.739-2
9166709 ROGÉRIO SANDOLI DE OLIVEIRA 17277154-7
9165856 ROSANA APARECIDA ALVES RIBEIRO CARVALHO 267385766
9166181 ROSANGELA BREVE 28173951-1
9166640 ROSELI BATISTA 191974729
9165743 SALIMAR A M SCRIPTORE 255236268
9165982 SILVIA DANIELLY MOREIRA DE ABREU 30.253.076-9
9166459 SILVIA REGINA DOS SANTOS IZZO 275020022
9166586 STEFANIA GOMES MENA 445028889
9165922 STEPHANIE DE OLIVEIRA LIMA 468639019
9165727 SUELLEN CHAGAS DO NASCIMENTO 44.983.424-4
9166080 TAMIRIS ASSIS CELESTINO 34.196.376-8
9165942 TATIANA NORONHA RIBEIRO SISCAR 43577389-6
9166137 TEREZA CRISTINA MARTINS 19424037
9166310 THAIS ANDRADE 459430282
9165835 THAÍS CRISTINA LUCIANO 479365660
9166542 THAIS HERRERA FERREIRA 29.911.300-0
9165649 THAIS PRECIOSO GOMES 479390198
9166323 THAIS SOARES LOPES BRANCO 35387283-0
9166624 THIAGO CUNHA ALVES DA SILVA 43518520
9165745 THIAGO DE AMARINS SCRIPTORE 44704227-0
9165779 THIAGO ESPERANÇA VIEIRA 338081914
9165821 THIAGO GONÇALVES BRESSAN 434549983
9166598 THIAGO MANFIO ARCURI 321791800
9166607 TIAGO DE CARVALHO BINI 33593609x
9165832 VANESSA BOLDARINI DE GODOY 33.701.818-2
9165733 VANUZA COSTA BELUCI CAMPOS 17804943-8
9166476 VERA MARCIA YAHOE KORIN UESUGUI 226450995
9166390 VERÔNICA CERBASI 462524164
9166321 VICTOR HENRIQUE TECH 267689470
9166042 VINICIUS CHIEREGATO NUNES 40979657-8
9166392 VINICIUS DE CARVALHO CARREIRA 32690495-5
9166199 VIVIANE DO CARMO MARCELO 471627604
9166702 WANDERLEY AROUCA DOS SANTOS 9475469-X
9166520 WELLIGTON ARMANDO PAFETTI 326896107
9165705 WELLINGTON CARVALHO DE OLIVEIRA 32.179.594-5
9166710 WERIDIANA TAMIRES APARECIDA PIRES FERREIRA 337016379
9166399 WESLEY FELICIO 330782265
9165812 WILLIAN LOSNAK RIZZARDI 24490019X
9165825 ZULMIRA DA COSTA BIBIANO 232004286

Bauru, 18 de agosto de 2015
A Comissão de Concurso
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CONCURSO PÚBLICO 2015
PROCURADOR JURÍDICO

EDITAL DE INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
De acordo com o Capítulo 2 – DAS INSCRIÇÕES, item 2.4.1 do Edital n.º 012/2015, a 

Comissão de Concurso Público para o cargo de PROCURADOR JURÍDICO – a título de efetivação das 
inscrições – informa o INDEFERIMENTO das inscrições/guias abaixo relacionadas, por não atendimento 
das disposições do referido Capítulo.
IMPORTANTE: No site do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (www.daebauru.sp.gov.br) e 
da CONSESP (www.consesp.com.br) serão disponibilizadas as inscrições deferidas e indeferidas para 
consulta dos candidatos. Atentar para o número da guia.

Inscrição Nome R.G.
9166529 ADRIANO PIACENTI DA SILVA 21536734
9166764 ALBERTO AUGUSTO REDONDO DE SOUZA 303184620
9166713 ALEXANDRA GIL HOHMANN 25.994.494-4
9165852 ALINE APARECIDA CAIVANO BORGUETTI CATELLI 422081589
9165980 ALINE FERNANDA ANASTÁCIO TRIZO 423523855
9166509 ALINE FERREIRA DOS SANTOS 462161821
9165642 ANA BEATRIZ DE SOUZA SLOBODTICOV 474530498
9166765 ANDERSON DENIS PERIN 4130046
9165663 ANDREI DA SILVA GUEDES 48.220.083-2
9166488 ANDRESSA LIMAO 486966100
9165654 BIBIANI CONTADOR MOSMANN BITTENCOURT CALDAS 9502472-6
9166424 BRUNO JORDANO OLIVEIRA BORGES 14550075
9166696 CAMILA DA SILVA SOUZA 44.078.821-3
9166429 CAMILA GRANDINI CUNHA 40300996-0
9165811 CARINA APARECIDA FACEIRA MEDINA 26.500.000-2
9165788 CARLOS DENER SOARES SANTOS 228244808
9166441 CARMEM LUIZA ELORZA GARMS 461737061
9166410 CAROLINA CÂNDIDA AIRES RIBAS DE ANDRADE 337962893
9166450 CINTHYA FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA 256366329
9166617 CRISTIANE GONÇALVES DE AGUIAR 231088188
9166482 CRISTIANO DA SILVA PIRES 291231147
9165991 DANIEL ROBERTO BATOCHIO PAVAN 283784568
9166583 DANIEL RUGERI MOREIRA 28340770-0
9166772 DANIELA LEAL MERLI 48.493.060-6
9166293 DIEGO MARQUES VIANA 42.872.048-1
9166533 DIEGO RAMOS LOPES 439090982
9166030 DOUGLAS NOGUCHI DO VALE 322092917
9166099 EDUARDO SILVA ALVES 10897523
9166063 ELIANA TEIXEIRA 359726124
9166750 ELIANE SOARES PEREIRA 35.055.789-5
9165949 ELIS MARINA PADILHA 471079200
9166619 ELZA SANTOS 232762260
9166068 ERICA REGINA FERREIRA BERNARDINELI 294011638
9166621 FABIANA SANCHES 22.876.553-5
9166385 FABIO APARECIDO GEBARA 10347086
9166292 FAISSAL RAFIK SAAB 232755267
9166005 FLAVIA  BRANCO DE QUEIROZ 448368018
9166053 FRANCIELE A SILVA 32689987X
9166066 FRANCIELLE CRISTINA BONILHO 486319465
9166324 GENÉSIO JUNIOR BALBINO 264276309
9165969 GERUSA DE CAMARGO BURHOFF 46.223.923-8
9166145 GRACIELLE CANAL DRAGO 40.904.696-6
9165753 GUSTAVO MASSAMI TAKEDA 400963504
9165772 HUGO CARLOS DANTAS RIGOTTO 405567492
9165858 HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEIRA 27132715-7
9166489 JESUINO TEIXEIRA DE FALCO 89793225
9165786 JOAO GARCIA JUNIOR 9090825-9
9165895 JOÃO PAULO DE ASSIS 350983094
9165961 JOICE CRISTINA GUARNIERI 467724374
9166718 JOSÉ GERALDO DOS SANTOS 10773532
9166235 JOSÉ HONÓRIO DE OLIVEIRA FILHO 40.702.999-0
9166717 JOSE MONTEIRO 173828425
9166085 JOSE RENATO DE GODOY FILHO 271319033
9166654 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR 433216852
9166400 JOSUÉ DE SOUZA MARCELINO 42.812.221-8
9166498 JULIANA RIBEIRO 45485063-3
9166389 JURANDIR RUFATTO JUNIOR 42.018.130-1
9165862 KARINE DIAS DA SILVA EMYGDIO CARVALHO 59757192-2
9166769 KÁTIA KRISTINE SANTANA GONÇALVES 335940882
9166207 KISSINGER SILVA SANTOS 38357969-7
9166641 LAIS THEODORO DA SILVA 440217829
9166101 LEANDRO DE PAULA ASSUNÇÃO ABATI MG11449221
9166039 LEANDRO GALVÃO 247016238
9166011 LEILA CRISTINA BATISTA PEREIRA 275078887
9166653 LIDIA KIYOMI NAKAMURA 447517041
9166067 LUCAS PAVEZZI FERREIRA 47666467-6
9166718 LUCIANA LOPES ARANTES BARATA 17020256
9166050 LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA MORAES 232754251
9165950 LUIZ PAULO PADOVINI FERREIRA 426893621
9165990 MARCELO GIACOMETTI DIAS NEVES 19808585
9165975 MARCIO LANDIM 16392731-5
9166236 MARCUS VINICIUS BOAÇALHE 434560108
9166178 MAURICIO GRABOIS SILVA 201701885
9165715 MIRELLE PAULA GODOY SANTOS 23.108.958-2
9166195 MIRENA AMILY VALÉRIO BASTOS DOMINGUES 41463352-0
9166213 MONIQUE PIMENTEL BERTOLINO 57.615.814-8
9166551 NAIADY PAOLLA PERES BARBOSA 488459060
9165985 NATALIA BARBOSA DE LIMA 438128680
9165687 NATALIA ROSA DE OLIVEIRA 462462493
9166430 NOELI MARIA VICENTINI 18443853
9166194 PABLO FRANCISCO MORILHAS 299819826
9166775 PAULA RENATA RUIZ DE ÁVILA MIGUEL 43332458-2

9166771 PEDRO BRASIL DA SILVA JUNIOR 47.978.378-0
9166271 RAFAEL AUGUSTO DE ALMEIDA 456436601
9166454 RAFAEL AUGUSTO DE MORAES NEVES 306081453
9165684 RENAN BORGES DE MEDEIROS 103168040SSP/PR
9165760 RENAN DOS REIS MENDONCA CHAVES 45972245-1
9166004 RENATO GUMIERO MUTA 44655688-x
9165662 RICARDO RIBEIRO DA SILVA 452458080
9165878 RILDO HENRIQUE PEREIRA MARINHO 23788414-8
9166745 ROBERTO PRADADINTEN FERREIRA 273443793
9165867 ROBSON ALVES ALEXANDRE 29349229-3
9166376 RODOLFO SPALLA FURQUIM BROMATI 307123662
9166736 RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI 422903383
9165680 SABRINA SANTOS SILVA 485818115
9165845 SAMUEL SOARES DE LIMA 47.597.007-X
9166105 SUELI MARIA BIANCONI BALDINI BARREIROS 19838195-5
9166762 TIAGO AUGUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA 426252822
9166502 VIVIANE FILIZARDO DA SILVA 461729192
9166393 ZULEIDE LEOPOLDINO DA SILVA 197176

De acordo com o Capítulo 2 – DAS INSCRIÇÕES, item 2.7 do Edital n.º 012/2015, a 
Comissão de Concurso Público para o cargo de PROCURADOR JURÍDICO – a título de efetivação das 
inscrições – informa o INDEFERIMENTO das inscrições/guias abaixo relacionadas, por não atendimento 
das disposições do referido Capítulo.
Inscricao Nome R.G. 
9165641 ESTELA 484690899
9165900 REINALDO 423509160

Bauru, 18 de agosto de 2015
A Comissão de Concurso

EDITAL DE INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
ANALISTA DE GEOPROCESSAMENTO

ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO AMBIENTAL

GEÓLOGO
De acordo com o Capitulo 2, item 2.4.1 do Edital nº 007/2015, A Comissão de Concurso Público do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru para os cargos de ANALISTA DE GEOPROCESSAMENTO, 
ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO AMBIENTAL E GEÓLOGO, a título de efetivação das 
inscrições – informa o INDEFERIMENTO das inscrições/guias abaixo relacionadas, por não atendimento 
das disposições do referido Capítulo.
IMPORTANTE: No site do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (www.daebauru.sp.gov.br) e 
da CONSESP (www.consesp.com.br) serão disponibilizadas as inscrições deferidas e indeferidas para 
consulta dos candidatos.  Atentar para o número da guia.

CARGO: ANALISTA DE GEOPROCESSAMENTO
Inscrição Nome  Candidato RG
9166669 ANA CAROLINA GONÇALVES 456451997
9165897 ANA PAULA DE FREITAS 432848654
9165728 ANDRÉIA DA CRUZ RODRIGUES 430642787
9166296 BEATRIZ GIRONDE ATAIDE 414407581
9165794 CAUÊ TAIYO MINOWA 467592561
9165695 CLAYTON SOUZA DE ALMEIDA 241917657
9166623 DANIELA FERNANDA DA SILVA FUZZO 337942092
9166394 DANIELLY DOS SANTOS FERREIRA 2636877
9166352 DANILO FRASCARELI BENTO 340368214
9165860 DOUGLAS MUCCILLO 32704661-2
9165756 GUSTAVO CANHOS LEONELLI 435302462
9166747 HUDISSON COSTA E SILVA 4540213
9166269 JEFFERSON TEIXEIRA BRASIL MORAIS JUNIOR 41365697-4
9166237 JORDANA KELLY DOS SANTOS 32804670
9166075 JOSE DONATO DA SILVA 446395365
9165650 LEANDRO DI LAZARO 30432263-5
9166763 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA 355903830
9166094 NATALIE GENY SILVA BRAZ 407197813
9165741 SUELLEN DE MELO VIEIRA 495279444

CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL
Inscrição Nome  Candidato RG
9166281 ALAN PAULO NAKAHATA 32512905-8
9165837 ANA CLAUDIA LOPES PADILHA 434544085
9166730 ARTHUR SANCHES ROTIROTI 459969857
9165918 BARBARA SUELI SACRAMENTO DOS SANTOS 329069391
9166252 BRAULIO TOSTA MENDES DE FREITAS 1532656
9166462 BRUNA NAYARA PEREIRA CARDOSO 16885813
9165708 BRUNO GUSTAVO PINHEIRO 410187897
9166320 CAMILA CANDILES FEITOSA ZAPATA LUSNI 473767016
9166591 CAMILA CAROLINA RODRIGUES GABRIEL 479675843
9165848 CAMILA MENEZES AZEVEDO 4251912
9165838 CARINA DE MELO SIMÕES 36957289-0
9166328 CAROLINA 487338030
9166062 CAROLINE ROCHA CRUZ 391359150
9166055 CATARINA CELESTE DUQUE 497532414
9166041 CECÍLIA MOREIRA DE BARROS 17096481
9165905 CLAUDIO ZILLIG GODTSFRIEDT 6682679
9166217 CLAYTON AKIRA KOBAYASHI 46255269x
9166253 DANIELLE PANTOJA SILVA 32522854-1
9166322 DÉBORA GARCIA EMBOABA 464345200
9166705 DEIBSON RODRIGO PORTES 30325337X
9165850 EDIVAN OLIVEIRA BARBOSA 569880
9166308 ELOÁ CRISTINA FIGUEIRINHA PELEGRINO 33596651-2
9166188 EMELY PARISE BRANCO 477853973
9165673 EMERSON RIBEIRO MOREIRA 40288185-0
9166242 ERIKA REGINA SANTANA MG.11.560.739
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9165847 FELIPPE NERI DE ALMEIDA MG13409414
9166612 FERNANDO GUEDES VIEIRA 294963121
9165746 FERNANDO JOSÉ DE ALMEIDA MOREIRA 469423924
9166141 FERNANDO RIBEIRO 44580009
9165925 FLAVIA PELLIM 497078119
9165787 GABRIEL SOUSA ALVES 435092248
9166603 GABRIELCOCENZA@GMAIL.COM 469897661
9166774 GRAZIELLE SEIXAS MOREIRA 469935959
9166070 GUILHERME BORTOLUZZI CABRERA 473842622
9166699 GUILHERME CARVALHO DE ANDRADE 484392888
9166606 GUILHERME LIBARDI MIRALDO 44.957.925-6
9165977 HELENA ALBERTINO DA SILVA 40818607-0
9166463 HUGO GUILHERME SILVA 15889974
9166149 ISABELA CRISTINA DE SOUZA 107302166
9166255 JACQUELINE JUNQUEIRA POLO 45721828-9
9166589 JOÃO GABRIEL TAVARES ORRÚ 445025797
9166579 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 471071225
9166439 JULIANA GARCIA 44667013-3
9166727 KAROLIAN DE MENESES DIAS DE OLIVEIRA 471154179
9166573 KAROLINE 46695758-0
9166254 LAILA OLIVEIRA DE FREITAS MG14168099
9166303 LEONARDO KENJI MAEDA 405715407
9165963 LETÍCIA DE CAMPOS SORRILHA 34888867-3
9166412 LIDIANE DE SOUZA VENCEL 46261812-2
9166182 LUANA APARECIDA DUARTE XISTO 481115675
9166177 LUCAS ANDRADE DE LIMA 36068169-4
9166245 LUCAS ANDRADE E SOUZA MG 13812433
9165955 LUCAS VELLOSO ALVES MG16511489
9166370 LUCAS VINÍCIUS BARBOSA FERREIRA MG13864584
9165966 LUIS HENRIQUE RAMOS 30075601 - X
9165974 MAICO 47391251x
9165681 MARCELA INÁCIO DA SILVA 327062423
9166766 MARCOS PAULO VIANA 16988058
9165944 MARIA EDUARDA LOSI GONÇALVES 37941434-X
9166748 MARIANA REGINA INACIO CEZAR DE OLIVEIRA 477960364
9166506 MATEUS VIRGILIO COSTA 47.114.898-2
9166477 MÔNICA DOS SANTOS CAO QUELLE DE CASTRO 405098297
9165842 NADINE 497437557
9166686 NATALIA MOURAO GUERESCHI 357587182
9165793 NAYARA GOMES DE ASSIS LIMA 1836390
9165960 PAULO ROBERTO VIEIRA RIBEIRO 296385554
9166211 RAFAELA FERREIRA DE SOUZA 461579509
9166045 RAPHAEL DE SOUZA VIEIRA 12306583-1 IFP
9166395 RAQUEL HÚNGARO COSTA 416198156
9165809 REINIVALDO PEREIRA MARTINS MG.12.264.244
9165863 ROBSON RODRIGUES MORORÓ 201019957
9166580 RODRIGO FERREIRA SILVA 33843473
9166196 ROGERIO SANTOS ALMEIDA 14053654
9166086 ROSELI BATISTA NOGUEIRA 19386319
9166247 SANDRA CRISTINA DE SOUZA LOPES 342526686
9166679 STÉPHANIE CASTRO 2518063
9166135 THAIS CRISTINA GAIEVISKI CORDEIRO 549057298
9166456 TIAGO GOMES MARABEIS 447537015
9165683 ULISSES CLEITON MANSUR FERREIRA 201417276
9166733 VINICIUS APARECIDO FRANZIN BARBIERI 486659082
9165871 VIVIANE DA CRUZ PRATES 402813753
9165664 YARA ROSA BERNARDI 482222852
9165677 ZAIDA SIUFI PEREIRA 16559272

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
Inscrição Nome Candidato RG
9165941 ADOLFO CÂNDIDO NAVARRO DIAS DE FREITAS 7.885.624-3 SSP/SP
9166426 ADRIANO MAIK JESUS SANTOS 45451305-7
9166334 ADRIANO RICARDO RIBEIRO 33.914.437-3
9166348 ALVARO EDUARDO DE JESUS JUNIOR 343875809
9165996 ANA CRISTINA VENTURINI 488388909
9165713 ANA PAULA LUMI MAGALHÃES SUETA 503397702
9166728 ANDERSON AUGUSTO MAZUCHELLI 482814573
9166379 ANTONIO CAMPANA JÚNIOR 48.512.159-1
9166345 ANTONIO CESAR ZANZARIN 413719248
9166749 ARMÊNIA 326948880
9165751 BRAULIO CONRADO SIMOES MG11924903
9166402 BRENNO VIANA BANDEIRA 2,0011E+12
9166046 BRUNO DE SOUZA MONTEIRO 40116935-2
9166602 BRUNO DE SOUZA SANTOS 338368711
9166372 BRUNO MORAES FERRO 41752625-8
9166286 CAROLINE LEAL CARLOS 487614094
9165937 CASSIA FERNANDA NARCISO PERES 14526622
9166700 CLAUDIO VAZ DE OLIVEIRA FILHO 481123131
9166595 CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS 276127754
9165967 CYNTHIA 932243
9166129 DANIELA DE QUEIROZ DINARDI PEREIRA 294120105
9166485 DANILO HENRIQUE DA SILVA SANTOS 489098691
9165699 DAVID DE SOUSA FERNANDES 98028099576
9165890 DAYWISON EDUARDO CALSOLARI DE OLIVEIRA 44868373-8
9166120 EDSON FERNANDO LEITE FILHO 101903516
9166626 EDUARDO LUIZ DA SILVA 5779204
9165855 EDUARDO SOARES SAAD 466558089
9166556 EDVALDO GABRIEL 328861121
9165907 FABIO DE ASSIS SOUZA CUGLER 459962528
9166238 FERNANDA CRISTINA CAMPEÃO 281417374
9166098 FERNANDO MALDONADO DA SILVA 462506769

9165881 GERALDO AUGUSTO CARDOGNAA 1744463
9166138 GIAN LUCHETTI BOCCHIO 47855675-5
9165940 GILVANI ALVES DE OLIVEIRA 34.855.422-9
9165902 GUILHERME CAMPOS DE ANTONIO 482202075
9165968 GUSTAVO LIBANORI VICTOR 105023472
9166256 GUSTAVO MOREIRA MOTTA 201049657
9165962 ISAAC NILTON RIBEIRO DE MATOS 15789703
9166212 JARAI HAKIRA SANTOS KOMATSU 84097543
9165836 JOÃO OTÁVIO CASTILHO DOS SANTOS 467001212
9166404 JOSILDA LIMA XAVIER 355446820
9165866 JULIANA MENDES FERREIRA FUKUDA 341520834
9166302 JULINADIA E SILVA LIMA MG 12642537
9165919 KAMILA 476404125
9166438 KRISLAYNE TORQUATO FELIPE 496306017
9165658 LAIZ ARACY BÉRGAMO 49.515.491-X
9166759 LARISSA TESSARI BRITO 1096510
9166409 LEANDRA MARETTI VIANA 10399664
9166301 LETICIA 44862156-3
9166707 LIGIA LULAI FERREIRA 348400378
9166572 LUCAS AUGUSTO MARTINS 47113692X
9166668 LUCAS CARAMORI ISAAC 305596925
9166768 LUIS FELIPE MORENO PEREIRA 479103860
9165660 LUÍS PAULO REGO SALVADOR 476083448
9166326 LUIZ FELIPE NELLI PRADO 471301541
9166406 LUIZ GUILHERME PIMENTA PEREIRA MG13819383
9166001 MARCELO ANTONIO DE PAULA JOGA 180332107
9165703 MARCIO ROBERTO PINTO DE OLIVEIRA 349686257
9166008 MARCUS JEAN VIEIRA DA SILVA 174540887
9166078 MARIANA GOUVEIA 468257950
9166695 MARINA PEREIRA DAS  NEVES 43505515x
9165841 MATHEUS GIOVANNI F CIACCA 487297532
9166741 MIGREY MOURÃO 158175839
9165831 MONALISA TAGLIARINI LOUREIRO CANTALEJO 33.701.232-5
9166543 NAYARA YSHIHARA AMARAL 332349561
9166501 PÂMELA DESIRRÉ BERNARDES MG-15359907
9165994 PAULO HENRIQUE CARNEIRO YOSHIZAKI 41217540
9166091 PAULO ROBERTO STAUDT 530408429
9166403 PEDRO GUSTAVO LOPES DELICOLI 470179429
9165926 PEDRO ROGÉRIO FERNANDES VIEIRA 1747425-6
9166121 RAFAEL FRANCISCO CONTI 480933005
9166596 RAFAEL SANTOS MARINHO 1698945
9166693 RODOLFO ROSENDO DE CARVALHO 9909610-1
9166674 ROGÉRIO APARECIDO MENESES DONATO JUNIOR 477499077
9166090 RUY GIOVANI DUARTE MADIA 494842532
9166358 TATISSA CAETANO LOMBARDI NUNES 369883160
9166495 TIAGO LUIS HIPOLITO 299586893
9166291 VINICIUS CESAR DE SOUSA 17226746
9166423 VITOR BEMBER LOFIEGO 355221652
9166227 VITOR HUGO FERNANDES DA SILVA NOGUEIRA 473173785
9166461 VITOR HUGO NISHIMURA JUSTE 49010221
9166314 YOHAN VIEIRA DUARTE TORRES 49.257.959-3

CARGO: GEÓLOGO
Inscrição Nome    Candidato RG
9166585 ANA CAROLINA KOWALSKI 7736412-9
9165874 ANDRE LUIZ PIO DOS SANTOS 107623084
9166478 BRUNA RODRIGUES CARRIEL 348774904
9166084 EDSON AKIRA SIMABUKURO 9287292
9166015 ERNESTO MASSAYOSHI SUMI 297555418
9166128 EVERALDO AIROLDI 394156298
9166616 FERNANDA OLIVEIRA HOERLLE MG11691421
9165939 GILVANI ALVES DE OLIVEIRA 34.855.422-9
9165657 HERMES AUGUSTO DE OLIVEIRA BARBOZA 327873668
9165924 IZADORA RODRIGUES GOMES 12738414
9165706 KARINA KAWAI HIGA 44226665-0
9166165 KATIA KAORI KAMINISHIKAWAHARA 349105704
9166210 LUCAS BOSCO PAPA 47873803-1
9166754 MARCELO CAVAZZA CAMPOS 26714625-5
9165792 MARCIO CORRÊA DA SILVA 28834605-1
9166146 MARIA FERNANDA PARISE TOMAZELLA DA SILVA 45900297-1
9166027 PRISCILA COELHO SILVA 14354479
9166375 VINÍCIUS THOMAZELLI MENDES 42274601-0

Concurso Público 2015 - DAE
Edital 007/2015

EDITAL DE INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
ANALISTA DE GEOPROCESSAMENTO

ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO AMBIENTAL

GEÓLOGO
De acordo com o Capitulo 2, item 2.7 do Edital nº 007/2015, A Comissão de Concurso Público do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru para os cargos de ANALISTA DE GEOPROCESSAMENTO, 
ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO AMBIENTAL E GEÓLOGO, a titulo de efetivação das 
inscrições  informa o indeferimento das inscrições/guias abaixo relacionadas, por  não atendimento das 
disposições do referido Capítulo. 

CARGO: ANALISTA  DE  GEOPROCESSAMENTO
9166225 DELTON 338105414
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9165881 GERALDO AUGUSTO CARDOGNAA 1744463
9166138 GIAN LUCHETTI BOCCHIO 47855675-5
9165940 GILVANI ALVES DE OLIVEIRA 34.855.422-9
9165902 GUILHERME CAMPOS DE ANTONIO 482202075
9165968 GUSTAVO LIBANORI VICTOR 105023472
9166256 GUSTAVO MOREIRA MOTTA 201049657
9165962 ISAAC NILTON RIBEIRO DE MATOS 15789703
9166212 JARAI HAKIRA SANTOS KOMATSU 84097543
9165836 JOÃO OTÁVIO CASTILHO DOS SANTOS 467001212
9166404 JOSILDA LIMA XAVIER 355446820
9165866 JULIANA MENDES FERREIRA FUKUDA 341520834
9166302 JULINADIA E SILVA LIMA MG 12642537
9165919 KAMILA 476404125
9166438 KRISLAYNE TORQUATO FELIPE 496306017
9165658 LAIZ ARACY BÉRGAMO 49.515.491-X
9166759 LARISSA TESSARI BRITO 1096510
9166409 LEANDRA MARETTI VIANA 10399664
9166301 LETICIA 44862156-3
9166707 LIGIA LULAI FERREIRA 348400378
9166572 LUCAS AUGUSTO MARTINS 47113692X
9166668 LUCAS CARAMORI ISAAC 305596925
9166768 LUIS FELIPE MORENO PEREIRA 479103860
9165660 LUÍS PAULO REGO SALVADOR 476083448
9166326 LUIZ FELIPE NELLI PRADO 471301541
9166406 LUIZ GUILHERME PIMENTA PEREIRA MG13819383
9166001 MARCELO ANTONIO DE PAULA JOGA 180332107
9165703 MARCIO ROBERTO PINTO DE OLIVEIRA 349686257
9166008 MARCUS JEAN VIEIRA DA SILVA 174540887
9166078 MARIANA GOUVEIA 468257950
9166695 MARINA PEREIRA DAS  NEVES 43505515x
9165841 MATHEUS GIOVANNI F CIACCA 487297532
9166741 MIGREY MOURÃO 158175839
9165831 MONALISA TAGLIARINI LOUREIRO CANTALEJO 33.701.232-5
9166543 NAYARA YSHIHARA AMARAL 332349561
9166501 PÂMELA DESIRRÉ BERNARDES MG-15359907
9165994 PAULO HENRIQUE CARNEIRO YOSHIZAKI 41217540
9166091 PAULO ROBERTO STAUDT 530408429
9166403 PEDRO GUSTAVO LOPES DELICOLI 470179429
9165926 PEDRO ROGÉRIO FERNANDES VIEIRA 1747425-6
9166121 RAFAEL FRANCISCO CONTI 480933005
9166596 RAFAEL SANTOS MARINHO 1698945
9166693 RODOLFO ROSENDO DE CARVALHO 9909610-1
9166674 ROGÉRIO APARECIDO MENESES DONATO JUNIOR 477499077
9166090 RUY GIOVANI DUARTE MADIA 494842532
9166358 TATISSA CAETANO LOMBARDI NUNES 369883160
9166495 TIAGO LUIS HIPOLITO 299586893
9166291 VINICIUS CESAR DE SOUSA 17226746
9166423 VITOR BEMBER LOFIEGO 355221652
9166227 VITOR HUGO FERNANDES DA SILVA NOGUEIRA 473173785
9166461 VITOR HUGO NISHIMURA JUSTE 49010221
9166314 YOHAN VIEIRA DUARTE TORRES 49.257.959-3

CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL
9166267 DANIELE 341975400
9166327 VINICIUS 47749917x

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
9166234 CESAR 400143562
9165875 RAFAEL 464493286

CARGO: GEÓLOGO
9166283 JULIANA MG11638273

Concurso Público 2015 - DAE
Edital 007/2015

EDITAL DE DEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
ANALISTA DE GEOPROCESSAMENTO

ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO AMBIENTAL

GEÓLOGO
De acordo com o Capítulo 2 – DAS INSCRIÇÕES, item 2.4.1 e 2.9 do Edital n.º 007/2015, a Comissão 
de Concurso Público para os cargos de ANALISTA DE GEOPROCESSAMENTO, ENGENHEIRO 
CIVIL, ENGENHEIRO AMBIENTAL E GEÓLOGO – a título de efetivação das inscrições – informa 
o DEFERIMENTO das inscrições/guias abaixo relacionadas:
IMPORTANTE: No site do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (www.daebauru.sp.gov.br) e 
da CONSESP (www.consesp.com.br) serão disponibilizadas as inscrições deferidas e indeferidas para 
consulta dos candidatos. Atentar para o número da guia.

CARGO: ANALISTA  DE  GEOPROCESSAMENTO
Inscrição Nome         Candidato RG
9165669 ALEXANDRE LUIS SILVA FELIPE 2909191019-5
9166421 ANNA MARIA GALVAO CARNEIRO LYRA 34261804-0
9166287 ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO 236412267
9165804 CAMILA JORGE MORETTI DE CAMPOS 402809543
9166531 CARLOS ALBERTO CARDOSO TOLOI 12970123
9166060 CLEBER EDUARDO MARTINS 338202742
9166081 DIANA CARLA DE OLIVEIRA SANTANA LIMA 429397136
9165826 DIEGO AUGUSTO DE CAMPOS MORAES 442197925
9165646 DIEGO LUIS VILELA SILVA 42242884X
9165889 DINORAH MACHADO VAZ DE LIMA 1429135
9165846 FABIANO MARTINS CALDEIRA 24440351-X
9165738 FERNANDA MAGRI TORRES 47783392-5
9165987 GIOVANA ARAUJO ALBERTI 434721219
9166083 GRAZIELA SOARES FERLIN 478481597
9165807 GUSTAVO MARTINIS BARBOSA 23.044.512-3
9165957 HABIB GEORGES NETO 76894502
9165943 HELIO AUGUSTO WARD RODRIGUES 7603663
9165766 HERBERT LINCON RODRIGUES ALVES DOS SANTOS 48.342.137-6
9166744 ISABL CRISTINA MORAES 45462987-4
9166398 LAÍS COÊLHO N. SILVA 427559571
9166373 LUIZ OTAVIO MESCHIERI 477362849
9165884 MARIA ALICE BUORO 440866406
9166644 NATASHA COSTA PENATTI 348552348
9166665 OTAVIO MODOLO VICENTIN 419474985
9165768 RAMON LUCATO DE AGUILAR 478771344
9165704 RAPHAELA LELI CARDOSO FERNANDEZ 490846300
9165776 RENAN DIEGOLI DE SOUZA 41.541.633-4
9165754 RICARDO FRANCISCO DE ANGELIS 18477424-X
9166512 SABRINA LAIS BASSO 471603417
9166418 VAGNER MINORO SHIGUEMATSU BISPO 46.666.355-9
9165912 VICTOR COSTA LEDA 46.816.705-5
9166119 YARA MANFRIN GARCIA 44.436.208-3

CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL
Inscrição Nome    Candidato RG
9165930 ADRIANO DA SILVA YOKOYA 47989089-4
9166519 ALAN LIMA DOS REIS 489481140
9166259 ALEXANDRE COELHO DA SILVA DAVILA 325224717
9165896 ALEXANDRE TOGNOLI 14035547
9166484 ALINE MARCON BOTASSO 477278620
9166408 ALVARO LIMA JUNIOR 17116973-6
9165823 ANA CLAUDIA DA SILVA 459582975
9165877 ANA CLAUDIA VILAS BOAS DE MOURA 47.640.645-6
9166599 ANA ELISA ACHILES 476259563
9166740 ANA MARIA DIAS MACHADO DA SILVEIRA GUIMARÃES 282432413
9166473 ANA PAULA DE LIMA COSTA 48.798.523-0
9165724 ANDRÉ LUÍS ANTUNES DE ALMEIDA 13913032-9
9166335 ANDRE MINATO TAKEUCHI 353307798
9166221 ANDRESSA ALGAYER DA SILVA 84632872
9166130 ANDREZA ARRUDA  VIOTTO 455575605
9165774 ANGÉLICA SOUZA OLIVENCIA 477275485
9166347 ANTONIO CESAR ZANZARIN 413719248
9166150 ARTHUR PERUSSI 35328453-1
9165726 AUGUSTO MOTTA SENATORE 296782051
9165744 BARBARA SANTOS RITT 11594878
9165685 BEATRIZ CESTARO PICHINELLI 46730229-7
9166340 BRUNA ARRUDA LOPES 48.165.903-1
9165692 BRUNA GREEN RODRIGUES 46.189.589-4
9165892 BRUNO FERNANDES SCARAMELLI 362162888
9165981 BRUNO FRANCISCO DE OLIVEIRA BURGO 364700920
9165659 BRUNO GARCIA SILVA 45958048-6
9166479 BRUNO MAGRO RODRIGUES 470599546

9165887 BRUNO RAPHAEL FERRAZ DE ALMEIDA 46197101X
9165697 BRUNO ROSSI DA CUNHA 30.192.552-5
9166107 BRUNO VALENTIM RETRÃO 322727571
9166460 CAIO CORREA DE BRITO 432101366
9165740 CAMILA OYAMA 435479386
9166000 CARINE MARCONDES FERREIRA 44.820.339-X
9165830 CARLOS ALBERTO FERREIRA RINO 13.501.232-6
9166515 CARLOS FERNANDO PRADO MARQUES 14.343.925-x
9166013 CARLOS HENRIQUE STOCCO ORTOLAN 40749258-6
9165931 CARLOS KUHN FACCIOLI 47688726-4
9165742 CAROLINE COLDEBELLA 10.286.899-4
9166681 CASSIANA LUKIANTCHUKI 464704121
9165781 CASSIO FRANCISCO DE SOUZA 24.100.109-2 SSP/SP
9166468 CÁSSIO TAMOGAMI 459422637
9166608 CLARINDO PEREIRA TUDES 40810367-X
9166024 CRISTIANE ARRUDA DE OLIVEIRA 339877005
9166140 DANDARA FERREIRA RIBEIRO 267027589
9166332 DANIEL LOPES ALEIXO 322615689
9165859 DANIELA REIS DO AMARAL 27631526-1
9166622 DANIELA SGARBI COCENZA 435282323
9166158 DANIELA YURIE NAKASATO 47.889.420-x
9166065 DARIO MAIO 35.260.277-6
9165843 DIANILA LETÍCIA DEZOTTI 426620756
9166026 DIEGO DA CRUZ BOCHICHI 520753318
9165731 EDUARDA CRISTINA DE MATOS CAMARGO 47.034.529-9
9165721 EDUARDO TAGINO COMIN 48.657.261-4
9166582 ELOISE SALDIVAR SILVEIRA 1461221
9166218 ELTON RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA 47140651X
9166319 ERIK FORTI DEGASPERI 46314823-x
9165880 FABIO MICHELOTO VITICA 24.760.117-2
9166694 FABRÍCIO RUIZ 29.697.535-7
9165674 FÁTIMA ALVES DE ALMEIDA 438312727
9166186 FELIPE GUERRA FREDDI 34.387.396-5
9166690 FELIPE KURIMORI CORREA 395289890
9166206 FELIPE LEMES mg14851951
9165679 FELIPE MORENO 212341861
9166127 FELIPE PRENHOLATO 46548600-9
9166445 FELIPPE FERNANDES 448964375
9166093 FERNANDA ASSEFF MENIN 13308039
9166380 FERNANDA CRUZ PARRELA MG13936965
9165752 FERNANDA PAIVA FRANGUELLI 476087703
9166202 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA 40.459.406-2
9165909 FILIPE HESPANHOL MAFFEI 435502888
9166052 FLAVIA FERNANDES SOBRINHO 439637247
9165805 FRANCYNE MAXIMIANO 497706118
9166645 FREDERICO MANOCHIO VERISSIMO 35.442.206-6
9166594 GABRIEL DE MIRANDA ALCANTARA MG-15.439.370
9166189 GABRIEL DO LAGO LOPES 14589673
9166159 GABRIELA LOPES MENEZES 339573855
9166035 GABRIELA PEREIRA LUCCHESI 376317620
9166715 GILBERTO GARIOTTO FILHO 452557112
9166290 GIOVANA ANGEL SCRIPTORE MONTEIRO 35522043-x
9166103 GIOVANA BONILHA DE ROSIS 46.747.599-4
9165814 GIOVANA CRISTINA FERREIRA 487774966
9165698 GIOVANA DAS GRAÇAS BATISTA 35544249-8
9166548 GIOVANA GONÇALVES 445564118
9166043 GIULIA MENEGUEL COLTRO 42.909.764-5
9166467 GLALTON DA COSTA BARBOSA 478132864
9166576 GUILHERME BERLATO MASTELLINE 446776555
9166354 GUILHERME BRAGA MIRANDA DE FREITAS MG 11890581
9166087 GUILHERME CARVALHO LEILA 468008068
9165762 GUILHERME DANTAS DA SILVA 485139595
9166097 GUILHERME EDUARDO DESTRO 445242231
9166318 GUILHERME GARAVELI LUCIANO 4603343101
9165815 GUILHERME LELIS GIGLIO 44431855-0
9166160 GUILHERME MAGNOS DE ABREU 485336236
9165959 GUSTAVO HENRIQUE DE MORAIS REIA 35151419-3
9165927 HÁDEL CAMILO MARTINS 477970618
9166040 HEIDER GUSMAO LEMOS 2216121
9166092 HELOISA DE CASTRO MOREIRA 16919881
9165769 IZABELLA RODRIGUES BITTENCOURT 50425966-0
9166419 JACQUELINE GARCIA GREGÓRIO 360657941
9166365 JAQUELINE AKIKO SAKAMOTO 350567694
9166755 JEAN LISBOA GARCIA SILVA 47816769-6
9166200 JESSICA GOUVEIA 43689713-1
9166233 JESSICA LARA NUNES DE SOUZA 47879728-x
9166126 JOARA BUZZON MENEGHESSO 46355166-7
9165879 JONAS NASCIMENTO CHICONI 46954089-5
9165903 JOSÉ LUIZ DA SILVA CORTES 17412269
9166739 JUCIELIO CALADO ALVES 3221489
9166492 JULIANA ARGENTE CAETANO 14945963
9165945 JULIANA FERNANDES MACHADO 996272488
9166124 JULIANE ZIVIANI 43862955-3
9165910 JULIO CESAR FAUSTINO DOS SANTOS 482976512
9166597 JULIO CESAR YASUI 463855577
9165806 JUNIOR RICARDO MARTINS 299048111
9166684 KAMILA ESTEVES LEAL M9083479
9165688 KAREN SORAIA MECA 27.742.392-2
9165876 KENZO GABRIEL MATSUBARA 79889822
9166618 KIEMI DE BRITO MURATA 43.952.194-6
9166278 LAIS MENEGHETTI 435355764
9166646 LARISSA BEATRIZ BORGHI DA SILVA 481455541
9166036 LARISSA RIBEIRO LOPES CARDOSO 449690477
9166250 LARISSA TESSARI BRITO 1096510
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9166220 LAURA ELIS DE PAULA SILVA 465002201
9165810 LAURENCE DAMASCENO DE OLIVEIRA 341944725
9166095 LETÍCIA APARECIDA COSTA 40.326.580-0
9165639 LEVI JOSÉ DA SILVA 1671861 SSP PE
9166729 LIECA HASSEGAWA KAVASHIMA 28174044-6
9166069 LÍVIA PORTES INNOCENTI HELENE 48653094-2
9165935 LIZ ABREU DENÚBILA 12644048
9166732 LUCAS CAMARGO TOFETTI 46.372.787-3
9166246 LUCAS CANIATI ESCALIANTE 477498188
9166588 LUCAS DE OLIVEIRA SOUSA CASTRO 287287889
9165725 LUCAS FEIPE SANTOS MAIA MG16416788
9166773 LUCIANA MATURANA SEGATO 134992581
9165854 LUDMILA CHIACCHIA 34544016x
9166275 LUIS FELIPE LEONE MOREIRA 416028093
9166474 LUIS FERNANDO GONZALEZ 447351059
9165739 LUIS FRANCISCO MICHELI 345300361
9165861 LUIZ EDUARDO MORAES CASAGRANDE 99683821
9165970 LUÍZA HELENA VIEIRA GIRÃO 48973939-8
9165995 MAGNO ROBERTO DA SILVA NEVES 333029793
9165973 MAICON CRUZ ROCHA 583630625
9166047 MAÍSA DA ALDEA 37122972-8
9166725 MARCELLA DE MENDONÇA ALVES 43551441-6
9166333 MARCELO EDUARDO PEXE 29.744.250-8
9166746 MARCELO PRANDI ALCÂNTARA 44896661-x
9166487 MARCO TULIO FRADE BORNIA 468166154
9166088 MARCOS VINÍCIUS MATEUS MG16795160
9165735 MARCUS VINÍCIUS GALBETTI 470642828
9166018 MARIA FERNANDA DE SOUZA REIS 48730006-3
9166367 MARIANA COLOMBO RITA 476356866
9166205 MARIANA CRISTINA BOARETTI CAVENAGHI PEREIRA 47.755.407-6
9166464 MARIANA SOUSA DINIZ 39.504.600-2
9165690 MARILIS CANDIDO LOPES 488541360
9166325 MATEUS MESQUITA DE PAULA ALVES NUNES 475361738
9166723 MATHEUS HENRIQUE DA SILVA 92356337
9166341 MAURICIO D AGOSTINI SILVA 5075479179
9166123 MAYARA SAKAMOTO LOPES 485731484
9166164 MAYRON HUGO FIRMINO SILVA 485526918
9165999 MONIELEN MONARA BETIO 11012692-1
9166767 MURILO BELLATO BIRAL 46250710-5
9165864 MURILO SENHUKI ESPOSTO 48952706-1
9165988 NANÚBIA PEREIRA BARRETO 48362398-2
9165817 NATÁLIA BRUGNAGO 85748173
9166143 NATHALIA DEMORO MONDINI 41668791
9166562 NATHALY NICOLOSI GARCIA 473563800
9166229 OSMAIR ROSSINI DE CAIRES 492112782
9166144 OTAVIANO JOSE PEREIRA 26230014-x
9165989 PABLO GARCIA ALMEIDA DE LAPUENTE 43.121.543-1
9165833 PAHBLO JHONNATA 14872767
9165693 PATRÍCIA MAYUMI TUBONE 469414455
9165716 PAULA DAOLIO SILVEIRA 96931468
9165689 PAULA GOMES JUNQUEIRA 45981840-5
9166215 PAULA IZA PAFETTI 479532059
9165653 PAULO CARNEIRO LEÃO NETO 402474879
9166742 PAULO ROBERTO SOUZA BISPO 55052877-5
9166471 PEDRO HENRIQUE PRESUMIDO 406416254
9166420 PEDRO LUÍS DE LUCCA GATTÁS 347190984
9166386 RAFAEL DORNELAS MARQUES 463171226
9166483 RAFAEL YOSHIO TIBA 478380781
9166524 RAÍZA DIEGOLI DE SOUZA 48.790.662-7
9165865 RAQUEL PISANI BALDINOTTI FERREIRA 40342616-9
9165694 RAÚJO DE FRANCESCHI 46338751-6 SSP/SP
9165666 REGINA PEDRONI DA SILVA 460279774
9166299 RENAN BAZZO 482619478
9166049 RENAN CUSTÓDIO 33569816-5
9166134 RENATA DE SOUZA SILVA 453330551
9166020 RENATO JACOB SEGANTINI 38640395-8
9166031 RICARDO CECERE ROMERO VARGAS 440738325
9166113 RICARDO DAL BELLO BIANCON 43157109-0
9166631 RICARDO DE SOUZA GUIMARÃES 33.617.697-1
9165873 RODRIGO BABORA BORRI 44078108-5
9166494 RODRIGO CONSTANT DA SILVA 282547320
9166756 RODRIGO MUNHOZ LIMA 35696924-1
9166396 RODRIGO SOARES GARCIA DA SILVA 1455524
9165640 ROMULO MARTINS CARVALHO 47.815.788-5
9166629 SILVIANE AZEVEDO DE JESUS 47.337.376-2
9165914 TAINA MARTINS MAGALHÃES MG16465478
9165723 TÁLITA RAPHANHIN DA SILVA 20510896
9165901 TALLES BARCELOS DA COSTA MG-13.446.184
9166724 TATIANA SANTOS DA SILVA 34180302-9
9166600 THADEU SALIN SAHÃO 477640758
9166082 THALES GUITARRARA NIRSCHL COSTA 440972838
9165652 THALES SCHWANKA TREVISAN 77906436
9165678 THALES VEIGA MARTINS HIGA TUNES 15771784
9166125 THALITA SALGADO FAGUNDES 421012250
9165780 THIAGO BARCELOS DUTRA MG-13783725
9165953 THIAGO BUENO DE ARAUJO 404856779
9166096 THIAGO SHINOZUKA 43472180-3
9165964 THIAGO YOUZI KUSSABA KAYANO 305856662
9165730 TÚLIO QUEIJO DE LIMA 292880133
9165634 VANESSA ASCENCIO GUEDES DE AZEVEDO 271297591
9166457 VICTOR MARQUES FREDERICE 48.148.764-5
9166295 VINICIUS MORI VALIO 44.279.571-3
9165808 VINÍCIUS YUGI HIGASHI 9322698-4
9166009 WESLEY VIEIRA FILHO 14642364
9166117 WILLIAM OBICE FRANCO 46.379.283-X

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
Inscrição Nome   Candidato RG
9166567 ADRIANO PORTO BARDELLA 42261353-8
9165894 ALEXANDRE TORGAN 107716670
9166636 ALFREDO AZZEM 129693418
9165913 ALINE MANTOVANI MOREIRA 469103450
9165637 ALINE MARTINS DA SILVA 43162957-2
9166458 ALINE MUNHOZ LA FERRERA 340502034
9165829 ALINNE MAYRA MARTINS RODRIGUES DE LIMA 1550955446
9165789 AMANDA MARTINS BASTOS 42466323-5
9166757 AMAURI DE ANDRADE 22018785
9166546 ANA CARLA DIGIERI CAVALHEIRO 476074071
9165675 ANA PAULA CASSARO FAVARIM 479398793
9166056 ANA ROSA SALLUM FABBRO 41210613-9
9166569 ANDERSON BERNARDO 50.537.247-2
9165712 ANDRE ALMEIDA BELISARIO 46760301-7
9166273 ANDRÉ JUNQUEIRA MG-15.300.768
9165714 ANDRÉ LUIS ROSSI 30274191-4
9166369 ANDRÉ MACIEL FERREIRA 488399397
9165757 ANDRÉ PAZZINI BOMFIM 348774576
9166387 ANDRE TAKESHI KUBOTA 417218199
9165749 ANDRÉA DE OLIVEIRA BONINI 25400935-9
9166630 BARBARA KARG 349755425
9166317 BRUNA DE MELLO TRINDADE 486125014
9166076 BRUNA DIEGOLLI PAVANELLO 47925887-9
9166738 BRUNA SILVA LEME 437266035
9166378 BRUNO BARBOSA ANGELO 585885864
9166115 BRUNO COCHAR GUTIERRE 466849205
9165827 BRUNO GALINA 46255386-3
9166734 BRUNO JUNQUEIRA MATTAR 293205462
9166028 BRUNO WATANABE ONO 5721298
9165801 CAIO GERCINO CICO 482890174
9165796 CARLOS PEREIRA 8019200-2
9166726 CÁSSIA CASTILHO LIMA 353432118
9166297 CÉLIO RICARDO MONTEIRO 34286498-1
9166682 CILMAR ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 17559904 SSP/SP
9166547 CLAUDIO WOOD CHIARELLO 7284530
9165758 CRISTIANE APARECIDA DA SILVA 43.161.331-X
9166571 DAIANE BEATRIZ RAMOS 46324394-8
9165993 DANIEL AUGUSTO BRITO 335951326
9165828 DANILO ALHER JOÃO 354660342
9165932 DANILO SOUSA OLIVEIRA MG15088154
9166331 DANILO TIAGO VAGULA 42148891-8
9166339 DAVID TAKEYUKI WATANABE 43983739X
9165824 DIEGO FELIPE PORTUGAL FURTUNA 484042002
9165899 DIEGO REGHINE ASSÊNCIO 302575467
9166475 EDSON LOPES DE ALCANTARA FILHO 46143834-3
9166536 EDUARDO LUIZ DE OLIVEIRA 6263237
9166570 ELAINE APARECIDA TREVISAN GOMES 15.803.271-SP
9166605 ELISA RAVAGNANI DONADELI 17101841
9166751 ELK CONSALTER JUNIOR 4609190-6
9166214 ÉRICA RONDON RIBEIRO 34530720-3
9166148 EVERTON APARECIDO DOS REIS SANTOS 296770048
9166469 FABIO DE MELO SOTELO 47776006-5
9166366 FÁBIO HENRIQUE DE AZEVEDO 29984341-5
9166179 FÁBIO MORAIS LOSILLA 30523792-5
9166466 FÁBIO SOARES 48548361-0
9165933 FELIPE EDUARDO DE CAMPOS VENTURA 46.937.624-7
9165976 FELIPE GABRIEL DA ALDEA 46.747.064-9
9165710 FERNANDO BENATTI 48439486-1
9166587 FERNANDO LUIZ PELEGRINA 15805960
9166057 FIORAVANTE CINEGAGLIA NETO 19197722-6
9166305 FLÁVIO DE SOUZA FERREIRA 32.688.551-1
9166397 FLÁVIO TEIXEIRA 355934802
9165770 FLAVIO VICENTINI JUNIOR 450279248
9165636 GABRIEL COSTA PLACCE 460067436
9165972 GABRIEL DA SILVA MARTHA MINICUCCI 44.019.230-4
9165638 GABRIEL LUCAS SILVEIRA FRANCO 459517661
9165711 GABRIEL PASQUALINOTO MACARI 446921403
9166446 GABRIELI ROEFERO TOLOSA 496813432
9166109 GERALDOBERTOLINI JUNIOR 9061460
9166523 GIANNY SILVÉRIO MENDES 20427546
9165720 GILBERTO DE SOUZA GONÇALVES 42724919
9166167 GIOVANI VERONEZI 446153345
9166611 GLAUBER CRUZ PONTE 463738408
9166753 GUILHERME BOZELLI CAMPOS E SOUZA 44665727x
9166315 GUILHERME DONIZETI DA SILVA 36389293
9166534 GUILHERME LUIZ BASTOS DE OLIVEIRA 309542005
9166683 GUSTAVO BIGLIASSI 29.269.735-1
9166527 GUTENBERG DOS SANTOS MARTINS 25608894
9165668 HENRIQUE SHIGUERU HIRAYAMA 49.616.642-6
9165911 IRINA BAPTISTELLO DE AQUINO 25.826.581-4
9165965 IURI RODRIGO RAMPAZZO 436659372
9166752 JANAINA SANTOS MEDEIROS DA SILVA SCAREL 29625374-1
9166226 JEFERSON BRITO FERNANDES 405607805
9166173 JESSICA ANDRADE BELOTTI 48.583.648-8
9166610 JÉSSICA ZAGO FELICIO 48656318-2
9166161 JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO 4213582-8
9165984 JOÃO FILIPE BOVI DE QUADROS 48268947X
9166343 JOÃO VITOR MARQUES 46448367-1
9166541 JONAS CRISTIANO MARCATO 409682305
9165891 JOSÉ ALBERTO NETO 44.189.382-X
9165818 JOSÉ DIEGO GASQUES TOLENTINO DE SOUZA 339584245
9165997 JOSÉ EDUARDO CARNEIRO 277351030
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9166568 JOSÉ EDUARDO DALLACQUA SANTIAGO 44665217-9
9166593 JULIANO DE SÁ RAMOS 235770000
9165986 JÚLIO CÉSAR SALVADOR CARPANEZI 46325742X
9166166 KARINA GONÇALVES VIEIRA 15603101-2
9165938 KEVIN AKIO IKEGAMI 415923219
9166172 LEANDRO CARVALHO BORGES 33779053X
9166667 LEANDRO ESCAMARDE DE WILKEN FREITAS 44504476-7
9165802 LEONARDO XISTO DE BRITO EUGENIO 412926374
9166007 LETICIA MAYNARA SILVA CANO 108302429
9166615 LETICIA PALLA FLOREZ 485767533
9166355 LUCAS ARALDI LIMA 4571435-5
9165764 LUCAS ERENO DA COSTA 47822175-7
9165983 LUCAS HENRIQUE TUBONE 47647222-2
9166054 LUIS PAULO TRINDADE DE AZEVEDO 55.710.230-3
9165732 LUIS RENATO FUZEL 488614259
9166675 LUIZ ALBERTO DE CASTRO PAIVA 7341084-6
9166284 LUIZ ANTONIO DOMINGUES 13.391.840-3
9166486 LUIZ FELLIPE SORROCHE 93892003
9165722 LUIZ FERNANDO DE MENDONÇA HEIRAS 477312536
9166511 LUIZ HENRIQUE SARTORI 42563341-X
9165898 LUIZ HENRIQUE TORRES DINARDI 489320351
9165635 MARCEL MANZATO 321723508
9165883 MARCOS BRAGA DE ALENCAR SANTOS 28.619.962-2
9165834 MARCUS VINÍCIUS MACHADO XANDÓ 479237279
9166059 MARIANA MORALES FURLAN 48538694x
9166187 MARIANY FREITAS MIZAEL MG 12.596.194
9166505 MARILA LIMA MENDES 469020027
9166625 MARÍLIA MARTINÊS DE CAMARGO 47.755.152-x
9166670 MARIO ANDRE QUINALHA 442219519
9166089 MATEUS FRANCO SABADINI MG 15432587
9165992 MATEUS GONÇALVES MICHELAN 486878466
9165785 MATHEUS COELHO MAXIMINO 425846908
9166304 MAYARA MENDES 20643683
9165934 MICHEL LUCAS MEDEIROS 520775545
9165978 MICHELE ESCANFELLI DA SILVA 343847272
9166112 MIZAEL DE CASTILHO 419446175
9166104 NAIRA GABRIELA PAVANELLO 341974985
9166151 NATÁLIA CANGUSSU DUARTE 31129080
9166279 NATÁLIA RONDON RIBEIRO 34530721-5
9165755 NATASRA DE REZENDE 263253272
9166248 NIVALDO ROBERTO BERIGO 288836327
9166558 OCTÁVIO BENEZ NETO 47779914-0
9166239 PABLO ARANTES FLORENCIO 5107182
9166306 PATRICIA TAVARES DE SOUZA 487039713
9165656 PAULA DE ALENCAR AUGUSTO 479901594
9166357 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CARVALHO 48.112.926-1
9166590 RAPHAEL TRAMONTE LEME 433320710
9166455 RENATO NISA MIYARA 363037901
9166131 RHUANA RODRIGUES CONTI 47.106.035-5
9166197 RICARDO EMER DE CASTRO 477698268
9166549 RICHARD ARNALDO MARQUES FARIA 9.393.522-SP
9166203 ROBERTA OLIVEIRA LANÇA 08431440-0
9166240 RODRIGO GROSSI NERILO 299022286
9166077 RODRIGO SEITI SHIMURA TAKATA 43464077-3
9166425 ROGÉRIO SILVA 454756872
9166447 SIEGFRIED KARG NETTO 349755437
9166051 SILAS VOLPON DE MELLO 35121192-5
9165648 SILVIO FUKUMOTO UEHARA 298362806
9165958 STELAMARYS C C CAVATONI 293168830
9166364 TARCÍSIO MALTA FERREIRA 44.324.951-9
9166538 TAYANE WESTERMANN LOPES CASTILHO 48707142-6
9166592 THALITA PRISCILA SUGUIKAWA 442834627
9166176 THIAGO DE MOURA DIAS 333460017
9166014 THIAGO DONADELI 48304860
9166368 THIAGO MESSIAS CABESTRÉ 356969290
9166664 URIAS GUEDES PEREIRA LIMA 47671975-6
9166663 VANUZA SOUZA ROSA 524011382
9166371 VICTOR DE ALMEIDA DAUD 34079188-3
9165844 VICTOR LAURIA 460761821
9166118 VINICIUS PARISI MORETI 34038430x
9166391 VINICIUS RODRIGUES 47.979.363-3
9166288 VINICIUS SAMPAIO FERREIRA 477440575
9165795 VINÍCIUS SOARES VIEIRA 350935610
9166359 WELBER VINICIUS ALCA CAMPOS 225147853
9166758 WESLEY DA SILVA OLIVEIRA 22497371X
9165644 WILLIAM CONTE 43060769-6
9166384 WILLIAN MESSIAS FALCÃO 349765388
9166609 WILSON YUKIO KAJINO 8858927-4 SSP/SP

CARGO: GEÓLOGO
Inscrição Nome   Candidato RG
9165888 ANTONIO SERGIO TICIANELLI 12172461
9166132 BRUNO CESAR ARAÚJO 43243555-4
9166300 BRUNO MENDES DA ROCHA 470900994
9166282 DIOGO ISAMU DE ALMEIDA OKUNO 44366950-8
9166209 EDSON TAKASHI NAKAMURA 927814
9166061 FELIPE GUSTAVO BRONDANI RABELO 30032483-2
9166154 GERALDO JOSÉ BELTRAME 11320479

9166023 GLAUBER MATHEUS LIRA VIEIRA 36036699-5
9166116 IRAKLI INACHVILI 286537503
9166635 JOÃO GABRIEL MOTTA 434925998
9165790 LEONARDO NOBUO OSHIMA MARCOLAN 44220968x
9166436 LUIS CESAR ESTEVES FLAMINIO FILHO 435279828
9166643 LUIS CLÁUDIO DIAS BEZERRA VISCARDI 42479121-3
9166480 LUIS FERNANDO DE BARROS REICAO CORDIDO 27464444-7
9166262 LUIZ ANTONIO NEVES COSTA 5284364-6
9166692 MATHEUS PAGGIOLI RODRIGUES 48721182-0
9166633 PAULO HENRIQUE DE CARVALHO GUIMARAES 284931417
9166770 PEDRO IVO CASAGRANDE 344638649
9166604 PEDRO LIFTER RODRIGUES PRANDI 35.366.326-8
9165717 RAFAEL DA SILVA MORAES 459312741
9165672 REGIANE ANDRADE FUMES 477997818
9166033 RENATO MACARI 18621295-1
9166614 RICARDO CAMPOLIM MORAES 18109269
9166712 RICARDO EIDT GONÇALVES DE ALMEIDA 330698564
9166680 RICHARD LIBERATTI 21.170.587-1
9166139 TALES RODRIGUES DE ALMEIDA 36311491-9
9166019 VICTOR DIAS SORZE 354397400
9165761 VINÍCIUS GONÇALVES GUEDES 13242290

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

LEI FEDERAL Nº 8666/93 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO - DAE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 7.368/14 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços  nº 058/2015 – DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de tampão articulado circular, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi devidamente 
homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 14/08/2015 e seu objeto adjudicado 
conforme segue: 
Lote 01 – Ítem 01: 
Ítem 01 – 375 Peça. – Tampão articulado circular, classe 400, em ferro fundido nodular, para poço de visita 
de rede coletora de esgoto sanitário, com as seguintes características:
- Diâmetro maior telar (base): 75 cm (mínimo);
- Diâmetro mínimo da tampa: 60 cm;
- Altura mínima do telar: 10 cm;
- Carga de controle mínima no centro do tampão: 40.000kg;
Obs: A marca do fabricante deve ser gravada de forma visível e indelével, confeccionado em estrita 
conformidade com o modelo deste anexo, com o logotipo do DAE.
A tampa quando assentada no aro (guarnição) deve ter sua parte superior no mesmo plano que a parte 
superior do aro, não se permitindo, ressalto, nem saliência que permita folga entre o aro e a tampa. Tampa 
e telar com contato de apoio elástico (anel polietileno anti ruído).
Norma de fabricação: NBR 10160 da ABNT.
Valor Unitário: R$ 255,20
Marca: F. ALEA
Valor Total do Lote 01: R$ 95.700,00 (Noventa e cinco mil e setecentos reais)
1-ª Classificada: Fundidos de Ferro Brasil Ltda - EPP     
Lote 02 – Ítem 02: 
Ítem 02 – 125 Peça. – Tampão articulado circular, classe 400, em ferro fundido nodular, para poço de visita 
de rede coletora de esgoto sanitário, com as seguintes características:
- Diâmetro maior telar (base): 75 cm (mínimo);
- Diâmetro mínimo da tampa: 60 cm;
- Altura mínima do telar: 10 cm;
- Carga de controle mínima no centro do tampão: 40.000kg;
Obs: A marca do fabricante deve ser gravada de forma visível e indelével, confeccionado em estrita 
conformidade com o modelo deste anexo, com o logotipo do DAE.
A tampa quando assentada no aro (guarnição) deve ter sua parte superior no mesmo plano que a parte 
superior do aro, não se permitindo, ressalto, nem saliência que permita folga entre o aro e a tampa. Tampa 
e telar com contato de apoio elástico (anel polietileno anti ruído).
Norma de fabricação: NBR 10160 da ABNT.
Valor Unitário: R$ 263,20
Marca: F. IMPERIAL
Valor Total do Lote 02: R$ 32.900,00 (Trinta e dois mil e novecentos reais)
1-ª Classificada: Repfor Comércio de Fundidos EIRELI - ME     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 441/2015 - DAE
Pregão Eletrônico nº 036/2015 - DAE
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de análise de água, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi devidamente 
homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 14/08/2015 e seu objeto adjudicado 
conforme segue: 
Lote 01 – Eco System Preservação do Meio Ambiente Ltda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NOTIFICAÇÃO
Sr. Alexandre Cardosos da Silva, em virtude de V. Sª. não ter concluído o cadastro para o exercício da 
atividade de Transporte Individual – MOTOTAXI através do processo 3750/2015, e já tendo decorridos 
mais de 30 dias, NOTIFICAMOS  V. Sª. a comparecer  na EMDURB até a data  de 21/08/2015 em horário 
de expediente desta empresa a fim regularizar a sua situação cadastral.
O não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO implicará no cancelamento do processo que pleiteia uma 
vaga junto ao cadastro de registro profissional da atividade e a vaga solicitada será disponibilizada para 
eventuais interessados em exercer a atividade conforme Decreto Municipal 12.704 de 25 de janeiro de 
2015.
Atenciosamente,
Bauru, 18 de agosto de 2015.
Gerência de Transportes Especiais
Diretoria de Trânsito e Transportes
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB
Praça João Paulo II, s/n – Terminal Rodoviário
CEP 17020-290  Bauru/SP

1ª PUBLICAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015
PROCESSO Nº 5631/2015
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, através da Comissão 
Especial de Pregão, designada para o processamento do certame, CONVIDA a todos os interessados, a 
participar no dia 28 de AGOSTO de 2015, às 9 horas, na sede da EMDURB, localizada na Praça João 
Paulo II, s/nº, Terminal Rodoviário, Sala de Reuniões, na cidade de Bauru, estado de São Paulo, da sessão 
pública para apresentação do Termo de Referência, referente a contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
de fiscalização eletrônica de velocidade através de equipamento medidor e registrador FIXO, SEM 
MOSTRADOR de velocidade.
CRONOGRAMA:

OCORRÊNCIA DATA
1ª Publicação 18/08/15
2ª Publicação 20/08/15
3ª Publicação 22/08/15

Apresentação do Termo de Referência e demonstração das justificativas técnicas 28/08/15 às 9h
Bauru, 18 de agosto de 2015.
Comissão de Pregão da EMDURB – Portaria nº 307/15

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/15  -  PROCESSO Nº 4972/15
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/15 –   
Processo nº 4972/15, regime menor preço. Abertura da sessão em 31/08/2015 às 9 horas, na Praça João 
Paulo II, s/nº, Terminal Rodoviário, Jd. Santana, Bauru – SP, Sala de Reuniões da EMDURB, quando se 
dará recebimento e abertura das propostas, referente a  eventual AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, que 
encontra-se detalhadamente descrito e especificado no ANEXO I deste Edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II, s/nº, 
Terminal Rodoviário, Jd. Santana, Bauru – SP, piso superior, setor de compras das 8h às 12h e das 13h às 17 
h, informações sobre o edital no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo telefone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 18 de Agosto de 2015.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2015
Proc. nº 4385/2015 – Pregão presencial nº 010/2015
Contratnte: EMDURB – Contratada: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade a contratação de empresa especializada na 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de seguro de veículos, para viaturas de propriedade da EMDURB, destinada 
a atender a necessidade da administração em prevenir-se de eventuais sinistros que possam ocorrer com os 
veículos da frota da EMDURB, conforme especificações abaixo descritas:

1.2 – VEÍCULOS A SEREM SEGURADOS
Item Qte Un. Descrição Valor Total

01 1 un.

Renovação de seguro total com franquia reduzida viatura 78 VW/Kombi 
flex ano 2009, placa EKT 1243, chassis 9BWMFØ7X6APØØ2238. DM 
R$ 150.000,00 / DC R$ 300.000,00 / APP R$ 20.000,00 / Assistência 
24h / Cobertura para Casco mínima de 100% Tabela FIPE

R$ 1.050,00

02 1 un.

Renovação de seguro total com franquia reduzida viatura 79 VW/Kombi 
flex ano 2009, placa EKT 1244, chassis 9BWMFØ7X9APØØ2220. DM 
R$ 150.000,00 / DC R$ 300.000,00 / APP R$ 20.000,00 / Assistência 
24h / Cobertura para Casco mínima de 100% Tabela FIPE

R$ 1.050,00

03
1

un.
Renovação de seguro total com franquia reduzida viatura 80 VW/Kombi 
flex ano 2009, placa EKT 1245, chassis 9BWMFØ7X8APØØ2242. DM 
R$ 150.000,00 / DC R$ 300.000,00 / APP R$ 20.000,00 / Assistência 
24h / Cobertura para Casco mínima de 100% Tabela FIPE

R$ 1.050,00

04 1 un.

Renovação de seguro total com franquia reduzida viatura 81 VW/Kombi 
flex ano 2009, placa EKT 1246, chassis 9BWMFØ7X9APØØ1763. DM 
R$ 150.000,00 / DC R$ 300.000,00 / APP R$ 20.000,00 / Assistência 
24h / Cobertura para Casco mínima de 100% Tabela FIPE

R$ 1.050,00

05 1 Un.

Renovação de seguro total com franquia reduzida viatura 82 VW/Kombi 
flex ano 2009, placa EKT 1247, chassis 9BWMFØ7X7APØØ2166. DM 
R$ 150.000,00 / DC R$ 300.000,00 / APP R$ 20.000,00 / Assistência 
24h / Cobertura para Casco mínima de 100% Tabela FIPE

R$ 1.050,00

06 1 Un

Renovação de seguro total com franquia reduzida viatura 83 VW/Kombi 
flex ano 2009, placa EKT 1248, chassis 9BWMFØ7X1APØØ1076. DM 
R$ 150.000,00 / DC R$ 300.000,00 / APP R$ 20.000,00 / Assistência 
24h / Cobertura para Casco mínima de 100% Tabela FIPE

R$ 1.050,00

07 1 Un.

Renovação de seguro total com franquia reduzida viatura 84 VW/Kombi 
flex ano 2009, placa EKT 1249, chassis 9BWMFØ7X7APØØ2037. DM 
R$ 150.000,00 / DC R$ 300.000,00 / APP R$ 20.000,00 / Assistência 
24h / Cobertura para Casco mínima de 100% Tabela FIPE

R$ 1.050,00

VALOR TOTAL R$ 7.350,00
Vigência: 12 (doze) meses, cobertura da apólice de seguro ter início às 00h01m do dia 16/07/15.
Condições de Pagamento: 06 (seis) parcelas mensais
Assinatura: 28/07/2015
Bauru, 18 de agosto de 2015.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº   005/2012
Processo nº 2694/2012
Consignante: EMDURB – Consignatário: BANCO DAYCOVAL S.A.
Objeto: Fica pactuado a alteração da cláusula segunda, item 2.3 do Convênio em epígrafe, alterando a 
redação da mesma conforme abaixo:
"2.3 - É facultado às partes denunciar o presente Convênio a qualquer tempo, mediante aviso escrito com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ficando suspensas novas contratações de operações a partir da 
denúncia, contudo, devendo ser integralmente cumpridas, pelas Partes e nos termos pactuados, as obrigações 
geradas e consolidadas no tempo em que os partícipes integraram voluntariamente o mesmo Convênio."
Fica conveniado entre as partes que as demais cláusulas constantes no presente convênio, não atingidas por 
este aditivo ou outro, permanecem em pleno vigor.
Assinado em: 10/08/2015
Bauru, 18 de agosto de 2015.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº   023/2014
Processo nº 2854/2014 – Conc. Pública nº 003/2014
Contratante: EMDURB – Contratada: FRAL CONSULTORIA LTDA.
Objeto: CONTRATANTE E A CONTRATADA, de comum acordo, pactuam a PRORROGAÇÃO do 
presente contrato por mais 12 (doze) meses, de 19 de agosto de 2015 à 18 de agosto de 2016, perfazendo ao 
final deste 24 (vinte e quatro) meses de contrato. O contrato que tem por objeto “a prestação de serviço de 
estudos relativos a estabilidade geotécnica do maciço de resíduos do aterro sanitário de Bauru, bem como 
a elaboração de relatórios de avaliação interpretados da estabilidade geotécnica do Aterro Sanitário de 
Bauru – SP”. Fica pactuado a renúncia do reajuste referente ao acumulado no período pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), previsto na cláusula 10.6 do Edital de Licitação em epígrafe. O 
valor pago a CONTRATADA considerando o 1º Termo Aditivo de acréscimo do objeto realizado será de R$ 
10.497,00 (dez mil quatrocentos e noventa e sete reais) mensais, e um total anual de R$ 125.964,00 (cento 
e vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais). Continuam em vigor as demais cláusulas contidas 
do contrato que não foram objeto do presente ou outro termo aditivo.
Assinado em: 13/08/2015
Bauru, 18 de agosto de 2015.
Presidente da EMDURB

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
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www.funprevbauru.com.br
Criada pela Lei 4830 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 Fundacional e da 
Câmara e os recursos Previdenciários.

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

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

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

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

EMAILS
-presidencia_funprev@bauru.sp.gov.br

-controla_funprev@bauru.sp.gov.br
-juridico_funprev@bauru.sp.gov.br  

-adm_funprev@bauru.sp.gov.br
-financeiro_funprev@bauru.sp.gov.br

-previdencia_funprev@bauru.sp.gov.br
-cpd@funprevbauru.com.br

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

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

-beneficios@funprevbauru.com.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.com.br

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

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

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

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

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

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

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

Atos da Diretoria

PODER LEGISLATIVO
ANTONIO FARIA NETO

Presidente 

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA

PERÍCIA MÉDICA

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA:

Nome Matricula Inicial Período (dias) Término
Adriana Cristina Vasques 23.525 02/08/2015 90 30/10/2015
Ana Maria da Silva 23.741 06/08/2015 90 03/11/2015
Andreia Aparecida da Silva Luna 31.263 04/08/2015 90 01/11/2015
Arnaldo Donizete Porto 14.318 07/08/2015 90 04/11/2015
Carlos Eduardo da Silva Mecheseregian 28.940 09/08/2015 60 07/10/2015
Claudemir Carlos Barbosa 29.836 05/08/2015 75 18/10/2015
Dario Neto 15.900 13/08/2015 60 11/10/2015
Deise Maria Dadamos 21.421 31/07/2015 45 13/09/2015
Dilberto da Silva 14.987 13/08/2015 90 10/11/2015
Elaine Aparecida Souza dos Santos Rebua 14.280 30/07/2015 90 27/10/2015
Eliana de Oliveira Gonçalves 22.133 05/08/2015 60 03/10/2015
Elyssa Giuliani Queiroz 29.916 07/08/2015 90 04/11/2015
Emerson Paiva 31.252 12/08/2015 90 09/11/2015
Emerson Paiva 32.420 12/08/2015 90 09/11/2015
Geisa Elaine Macedo Machado 31.249 04/08/2015 04 07/08/2015
José Leandro 20.056 02/08/2015 09 10/08/2015
José Quirino Andrade 22.746 03/08/2015 01 03/08/2015
Maria Cristina de Oliveira Mendes 23.975 07/08/2015 30 05/09/2015
Maria Eliza Ernandes da Cunha 32.868 04/08/2015 30 02/09/2015
Mauro José do Nascimento 100.319 02/08/2015 90 30/10/2015
Neuza Luiz 23.645 05/08/2015 30 03/09/2015
Patricia Helena Hinke Beneditti 32.100 05/08/2015 90 02/11/2015
Patricia Helena Hinke Beneditti 29.802 05/08/2015 90 02/11/2015
Susemeire Regina Cardoso 24.425 20/07/2015 30 18/08/2015
Valeria Lopes Brochado Travagli 29.550 04/08/2015 15 18/08/2015
Vicente Rodrigues Queiroz 14.926 30/07/2015 06 04/08/2015

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

APTOS PARA RETORNAR AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS:

Nome Secretaria de Origem Retornar em:
Claudemir Carlos Barbosa SEMMA 19/10/2015
Dario Neto Gabinete 12/10/2015
Deise Maria Dadamos Secretaria da Saúde 14/09/2015
Elaine aparecida Souza dos Santos Rebua Secretaria da Saúde 28/10/2015
Eliana de Oliveira Gonçalves Secretaria da Saúde 04/10/2015
Geisa Elaine Macedo Machado Secretaria da Educação 08/08/2015
José Leandro SEMMA 11/08/2015
José Quirino Andrade Secretaria da Educação 04/08/2015
Maria Cristina de Oliveira Mendes Secretaria da Educação 06/09/2015
Maria Eliza Ernandes da Cunha Secretaria da Educação 03/09/2015
Neuza Luiz Secretaria da Saúde 04/09/2015
Susemeire Regina Cardoso Secretaria da Educação 19/08/2015
Valéria Lopes Brochado Travagli Secretaria da Educação 19/08/2015
Vicente Rodrigues Queiroz Secretaria de Obras 05/08/2015

DIVISÃO ADMINISTRATIVA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2015

GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PARA ESPECIALISTA EM 
SAÚDE - MÉDICO (PROVA REALIZADA EM 16/08/2015)
01-C, 02-B, 03-D, 04-C, 05-D, 06-A, 07-A, 08-A, 09-C, 10-A, 11-D, 12-C, 13-B, 14-D, 15-A, 16-C, 17-
A, 18-A, 19-B, 20-C, 21-B, 22-A, 23-B, 24-D, 25-C, 26-D, 27-C, 28-B, 29-D, 30-A, 31-C, 32-C, 33-A, 
34-C, 35-C, 36-A, 37-D, 38-D, 39-B, 40-A.

Bauru, 17 de agosto de 2015.
A Comissão

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

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente 
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Republicado por conter incorreções:

PROJETO DE LEI

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
farmácias, drogarias e unidades de 
saúde disponibilizarem recipientes para 
armazenar medicamentos e perfumarias 
com o prazo de validade vencido para 
descarte no Município de Bauru e dá 
outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º  As drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação, os estabelecimentos 
importadores, distribuidores e fabricantes de medicamentos comercializados 
na Cidade de Bauru, ao elaborarem o seu Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos, deverão observar o disposto no artigo 21 da Lei Federal nº 12.305, de 02 
de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o disposto 
nesta Lei e os seguintes princípios:
I –  princípio do poluidor pagador;
II –  princípio da responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos 

provenientes de medicamentos;
III –  princípio da logística reversa no recebimento de medicamentos.

Art. 2º  Para efeitos desta Lei, entende-se por:
I –  princípio do poluidor pagador: a atribuição ao gerador do resíduo 

sólido da responsabilidade de lhe conferir destinação ambientalmente 
adequada;

II –  princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos: conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas 
dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de 
medicamentos para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos 
gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana 
e ao meio ambiente;

III –  logística reversa no recebimento de medicamentos: obrigatoriedade do 
recebimento dos medicamentos impróprios ao consumo ou vencidos 
que estejam em posse dos consumidores com a finalidade de dar-lhes 
destinação ambientalmente adequada.

Art. 3º  As drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação, os distribuidores, 
importadores e fabricantes de medicamentos comercializados na Cidade de Bauru 
são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante 
retorno pelo consumidor de medicamentos vencidos ou impróprios para o consumo.

§ 1º As drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação, ficam obrigadas a instalar 
caixa de coleta para o recebimento dos medicamentos vencidos ou impróprios para 
o consumo, devendo encaminhá-los para destinação final ambientalmente adequada, 
nos termos da legislação vigente Municipal, Estadual e Federal.

§ 2º Na caixa de coleta deverá constar a seguinte expressão: "Coleta Seletiva de 
Medicamento Vencido".

§ 3º O estabelecimento deverá ainda apresentar informativo claro aos consumidores 
sobre os riscos de descarte de medicamento de modo inapropriado como no lixo 
comum ou ainda em ralos domésticos.

§ 4º Os fabricantes e importadores de medicamentos comercializados na Cidade de 
Bauru deverão conferir-lhes destinação final ambientalmente adequada, nos termos 
da legislação vigente.

Art. 4º  Os estabelecimentos de saúde pública no Município de Bauru ficam obrigados a 
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instalar caixa de coleta para o recebimento dos medicamentos vencidos ou impróprios 
para o consumo, devendo encaminhá-los para destinação final ambientalmente 
adequada, nos termos da legislação vigente Municipal, Estadual e Federal.

§ 1º Na caixa de coleta deverá constar a seguinte expressão: "Coleta Seletiva de 
Medicamento Vencido".

§ 2º O estabelecimento deverá ainda apresentar informativo claro aos consumidores 
sobre os riscos de descarte de medicamento de modo inapropriado como no lixo 
comum ou ainda em ralos domésticos.

Art. 5º O descumprimento do disposto nesta Lei acarretará a aplicação de advertência por 
escrito, com fixação de prazo de 60 (sessenta) dias para regularização, sob pena de 
aplicação de multa no valor de 100 (cem) UFESP.

Parágrafo único - O valor da multa terá seu valor majorado em cem por cento nos casos de reincidência.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Bauru, 10 de agosto de 2015.

FÁBIO SARTORI MANFRINATO RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

É gravíssimo o problema do descarte inadequado de medicamentos vencidos, quer 
pelo próprio consumidor, junto ao lixo domiciliar, quer pelas próprias farmácias e drogarias.

Assim, visa a presente proposta, instituir na cidade de Bauru, o princípio da logística 
reversa para os medicamentos vencidos ou inadequados para o consumo, obrigando as farmácias e drogarias 
a instalarem pontos de coleta para o recebimento desses produtos dos consumidores.

Nesse sentido, importante registrar que a Resolução da Diretoria Colegiada da 
ANVISA - RDC n.º 44, de 17 de agosto de 2009, em seu artigo 93, já permite que esses estabelecimentos 
participem do programa de coleta de medicamentos a serem descartados pela comunidade.

O projeto determina ainda competir às farmácias e drogarias o repasse desses produtos 
para as distribuidoras que, por sua vez, serão responsáveis por repassá-los aos fabricantes e importadores 
de medicamentos, estes responsáveis pelo descarte final ambientalmente adequado dos produtos vencidos, 
segundo a legislação vigente.

Cumpre observar que tal sistemática encontra consonância com o princípio da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (art. 30, Lei Federal 12.305/10) e o do 
poluidor pagador, lembrando que a atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os 
princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente.

Por outro lado, embora a Lei Federal 12.305, de 2 de agosto de 2010, tenha instituído 
a logística reversa para os produtos discriminados em seu artigo 33, nada obsta que o Município Amplie 
esse rol de produtos, criando medidas mais protetivas ao meio ambiente, no âmbito da sua competência 
concorrente para legislar sobre a matéria.

Nesse sentido, é o disposto no §1º, do já citado artigo 33 que estabelece a 
possibilidade de se estender o sistema da logística reversa aos demais produtos e embalagens considerando, 
prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.

Conforme dados divulgados pela imprensa, o descarte de medicamentos por 
consumidores finais é um grande problema a ser observado pelo Poder Publico em razão do grande impacto 
à saúde e ao meio ambiente, em razão da falta de informação e de alternativas faz com que as pessoas de 
forma rotineira contaminem lagos, rios, córregos e o mar com medicamentos que possuem alto poder de 
alteração do ecossistema, provocando mutações e expondo a gravíssimo risco toda a sociedade. 

Assim, o projeto visa eliminar em definitivo o problema do descarte dos medicamentos 
e ainda conscientizar a população dos malefícios provenientes do descarte inadequado de remédios. 

Bauru, 10 de agosto de 2015.

FÁBIO SARTORI MANFRINATO RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA


