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Seção I
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DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 13.748, DE 20 DE ABRIL DE 2.018

P. 28.641/01  Nomeia os integrantes do Conselho Municipal dos Direitos Humanos - CMDH para o 
biênio 2.018-2.020.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 

D E C R E T A
Art. 1º Ficam nomeados os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Direitos 

Humanos - CMDH, para o biênio 2.018 a 2.020, nos termos da Lei Municipal nº 6.069, 
de 09 de maio de 2.011, em seu art. 8º.
I -  Do Poder Público:

Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES
Titular - Daniele Stevanato
Suplente - Rosa Márcia de Jesus Figueiredo
Titular - Vanessa Nogueira Develso Neves
Suplente - Sonia Aparecida Almeida Justino
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Titular - Natasha Castilho de Oliveira
Suplente - Juliana Peixoto Pizuno
Secretaria Municipal da Educação - SME
Titular - André Gutierrez Boicenco
Suplente - Maria das Dores Silva Rodrigues Castro

II - Da Sociedade Civil:
Representantes de Entidades e Movimentos que atuam para afirmar e garantir 
os direitos humanos em todas as suas expressões:
1 - Movimento Resiste Mulher – Bauru
Titular – Kátia Valérya dos Santos Souza
Suplente – Mayara Letícia Ferreira da Silva
2 - Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Bauru e Mato 
Grosso do Sul- CUT
Titular – Roque José Ferreira
Suplente – Plínio Mércio Baldono
3 - Observatório de Educação em Direitos Humanos (OEDH)
Titular – Ari Fernando Maia
Suplente – Eli Vagner Francisco Rodrigues  
4 - Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO)
Titular – Ariane Vieira de Souza
Suplente – Tamy Beatriz da Silva Picolo
5- Coletivo LGBT Prisma
Titular – Gisele Chiozi Gotardi
Suplente – Gustavo Henrique Silva
6- Liberdade e Luta – Núcleo Bauru
Titular – Davi Cabeça
Suplente – Bárbara Xavier Cordeiro
7- Conselho Regional de Psicologia
Titular – Lucas Vieira Crepaldi
Suplente – Caio César  Portella Santos 
8- Jornal Dois 
Titular- Bibiana Alcântara Garrido
Suplente – Lorenzo Gomes Santiago
9 – Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo
Titular - Michele Fabiana Salina
Suplente - Vanessa Isabella dos Santos Ramos

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 20 de abril de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES
SECRETÁRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 13.753, DE 23 DE ABRIL DE 2.018
P. 31.527/18  Designa membros para compor a Comissão Eleitoral dos Conselhos Gestores dos 
Serviços de Saúde e Conselho Municipal de Saúde.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 51da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º  Ficam designados para compor a Comissão Eleitoral para a realização das Eleições dos 

Conselhos Gestores dos Serviços de Saúde e Conselho Municipal de Saúde, do Município 
de Bauru, gestão 2.018/2.020, os seguintes membros:
I -  Indicados pelo Conselho Municipal da Saúde

Luiz Aurélio de Jesus Salles
Mariúze Inês Pereira
Israel Fernando Capperuto 
Isabel Aiko Takamatsu 
Rosemari Lopes de Moura
Marcela Guimarães Paulin Fraile
Leonardo Marques
Lucia Elena Zuccari Nava

II - Indicados pela Secretaria Municipal de Saúde
Ana Laura Spirandeli Cruz de Oliveira
Ana Carolina Pereira Viranda
Luci Trigo
Márcia Araújo dos Reis de Oliveira
Luciana Coelho Navarro 
Darlene Thiago de Souza 
Elizabel Cristina Ruiz
Graziela de Almeida Prado Piccino Marafiotti
Denise Cecília Fronho da Silva
Thamara Carvalho de Souza
Eliane dos Santos Azevedo Carrara

Parágrafo único. A Coordenação da Comissão Eleitoral será exercida pelo Coordenador do Conselho 
Municipal de Saúde, Senhor Luiz de Jesus Salles.

Art. 2°  A eleição dos membros dos Conselhos Gestores dos Serviços de Saúde deverá cumprir a 
regulamentação a seguir:
I -  Ampla divulgação do pleito e prazo para inscrição dos candidatos de, no mínimo, 

15 (quinze) dias;
II -  Terão direito a se candidatar como representante dos usuários e a votar os 

moradores que comprovarem residência na área de abrangência dos Serviços de 
Saúde;

III -  Os representantes dos trabalhadores de saúde serão eleitos entre os funcionários 
dos Serviços de Saúde;

IV -  O número de membros dos Conselhos Gestores dos Serviços de Saúde poderá 
variar de acordo com a complexidade do serviço e da mobilização local, 
não excedendo a 12 (doze) titulares e seus respectivos suplentes que serão 
classificados por ordem de votação;

V -  Os Conselhos Gestores dos Serviços de Saúde deverão contar com um 
coordenador e um secretário, eleitos entre seus membros, na primeira reunião 
ordinária após a posse.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 23 de abril de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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PROJETOS DE LEI
Enviados à Câmara Municipal

PROJETO   DE   LEI   Nº    08/18
P. 39.912/14 Ap. 32.402/13 (capa)     Disciplina a disposição, transporte e destinação de caçambas e containers 
basculantes e dá outras providências. 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 
Art. 1º  Para efeitos desta Lei entende-se por caçamba todo e qualquer recipiente metálico utilizado 

para o transporte ou acondicionamento de material sólido ou pastoso, também chamado de 
caçamba estacionária. 

§ 1º  Equiparam-se à caçamba, outros modelos de recipientes tais como: containers basculantes 
instalados em veículos autopropelidos, carrocerias para carga seca e outros; incluídos os 
equipamentos utilizados no transporte do resultado de movimento de terra. 

§ 2º  O gerador é o proprietário do imóvel, o qual esta diretamente obrigado a cumprir esta 
norma, mesmo que através de atos praticados pelos terceiros.

Art. 2º  A locação e/ou transporte das caçambas/container somente poderão ser efetuados através 
de pessoas físicas ou jurídicas, devidamente conveniadas e cadastradas na Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, que exercem a atividade de coleta e/ou transporte 
dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação. 

Art. 3º  Na disposição inicial da caçamba é obrigatória, por parte da pessoa física ou jurídica 
exploradora do serviço locação e/ou transporte de caçambas, a emissão do Controle de 
Transportes de Resíduos - CTR ou Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR, através do 
sistema digital oficial adotado pela Prefeitura Municipal de Bauru e a fornecer o respectivo 
número ao locatário. 

Art. 4º  Os veículos que realizarem o transporte de caçambas e também os mencionados nesta Lei 
deverão estar devidamente identificados, nas respectivas portas, conforme anexo II.

Parágrafo único. Os veículos que transitarem realizando tal modalidade de transporte sem serem de 
transportadores devidamente conveniados e cadastrados na Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente - SEMMA, ou sem possuírem informações que possibilitem sua rápida e 
inequívoca identificação conforme disposto no caput deste artigo, serão autuados e ficarão 
sujeitos à multa prevista nesta Lei, que recairá sobre o proprietário do referido veículo. 

Art. 5º  As caçambas e/ou containers deverão ser colocadas, preferencialmente, no interior das 
obras. 

Parágrafo único.  Quando da impossibilidade do constante no caput deste artigo e devidamente comprovada, 
as caçambas e/ou containers deverão ser colocadas na frente do imóvel (testada) do 
locatário, preferencialmente no leito carroçável da via pública ou passeio público. 

Art. 6º  As caçambas e/ou containers, quando colocadas sobre o passeio público, deverão permitir 
o espaço de, no mínimo, 1,20m (um metro e vinte centímetros) livre para o trânsito de 
pedestres e de acordo com as normas de acessibilidade ou outro espaço que a Lei municipal 
venha comtemplar. 

§ 1º  Quando tal situação for fisicamente mais prejudicial ao interesse público, pela falta desse 
espaço no passeio público ou pelo local estar em avenida com elevado tráfego veicular, 
com caráter excepcional e de fácil comprovação, admitir-se-á que a caçamba ocupe 
excepcionalmente o passeio público e neste caso o período estacionário será de no máximo 
24 (vinte e quatro) horas corridas no momento em que a caçamba for estacionada. 

§ 2º  Após o período de 24 (vinte e quatro) horas, em que ocorrer este estacionamento 
excepcional, o transportador fica obrigado a retirar esta caçamba, independente de estar ou 
não totalmente preenchida e descartar os seus resíduos para área de destinação licenciada. 

§ 3º  O responsável pela obra, gerador ou locatário, é o único responsável em viabilizar que o 
descarte dos resíduos da construção civil dentro da caçamba ocorra neste lapso temporal. 

§ 4º  Estes casos excepcionais de estacionamento sobre o passeio público, não poderão ocorrer 
em intervalos menores que 04 (quatro) dias, entre uma locação e outra, na mesma obra, 
salvo casos excepcionais nos quais os volumes dos resíduos gerados pela obra exijam prazos 
menores, os quais deverão ser informados, de maneira fundamentada, para a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente - SEMMA. 

Art. 7º  No leito carroçável da via pública, além de atender às regras de estacionamento previstas 
no Código de Trânsito Brasileiro - CTB, a caçamba deverá ser colocada em posição 
longitudinal, paralela a guia, buscando guardar uma distância de cerca de 20cm (vinte 
centímetros), para permitir a passagem de águas pluviais pela sarjeta e não dificultar o fluxo 
normal dos veículos na via pública. 

Art. 8º  As operações de colocação, retirada e transporte das caçambas deverão obedecer às 
restrições de circulação e de carga nos segmentos viários devidamente sinalizados, bem 
como as disposições do Código de Trânsito Brasileiro - CTB. 

Art. 9º  Não poderá haver, sob nenhum pretexto, transbordamento de qualquer material depositado 
em caçamba, quando estacionada ou em transporte. 

Parágrafo único.  Fica terminantemente proibida a projeção de qualquer forma dos limites das dimensões da 
caçamba visando o aumento da sua capacidade efetiva prevista quando de sua fabricação. 

Art. 10  É responsabilidade do gerador, impedir que os resíduos depositados, ultrapassem os 
limites das dimensões das caçambas ou containers ou outros equipamentos de coletas, não 
podendo, assim, haver projeções externas, nem se utilizar de meio para ampliar, de qualquer 
forma, os limites das dimensões originais do equipamento. 

Art. 11  A caçamba deverá sempre estar pintada de cor amarela e possuir identificação nas duas 
laterais contendo o nome fantasia ou razão social, telefone e endereço completo da empresa 
exploradora do serviço, com a identificação no cadastro específico de cada caçamba, 
bem como o cadastro municipal fornecido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
- SEMMA, seguido pelo número de identificação específico de cada caçamba, no seguinte 
formato nº XXXX-YYYY, e capacidade em m³ (metragem cúbica), conforme anexo I, de 
maneira a tornar rápida e inequívoca sua identificação. 

Art. 12  A caçamba deverá obrigatoriamente ostentar em todas as faces – frontal, laterais e traseira, 
conforme anexo I, faixas refletíveis nas cores vermelha e branca, com o comprimento 
mínimo de 10cm (dez centímetros) e largura mínima de 5cm (cinco centímetros), em 
conformidade com os modelos determinados pelo Departamento Nacional de Trânsito - 
DENATRAN de modo a permitir sua rápida visualização, diurna e noturna. 

Art. 13  Quando a caçamba estiver sendo utilizada ao transporte de outros conteúdos, que não 
são resíduos da construção civil ou volumosos, ela deverá receber elemento externo de 
sinalização removível, que permita a identificação de seu conteúdo predominante, conforme 
segue: 

I -  Sinalização externa na cor verde: quando do transporte de resíduos de poda e 
jardinagem; 

II -  Sinalização externa na cor azul: quando do transporte de resíduos comerciais e 
industriais; 

III -  Sinalização externa na cor branca: quando do transporte de resíduos orgânicos. 
§ 1º  Nos casos da sinalização branca e azul, o transporte deverá sempre possuir tampa em toda 

sua extensão da parte superior, com trava de segurança, de maneira a impedir que o material 
seja lançado, ou caia fora do equipamento, assim como na parte inferior não poderá conter 
furos, para vazamento do material. 

§ 2º  É proibido o uso de caçambas/container estacionárias em praças, parques ou outros 
logradouros públicos deste tipo, para acondicionamento de resíduos orgânicos ou industriais, 
salvo nos casos especiais com prévia e expressa anuência formal da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente - SEMMA. 

Art. 14  Da responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos: 
I - O gerador deverá adotar procedimentos para impedir o acúmulo de água dentro 

das caçambas e a procriação de vetores nocivos à saúde pública, mesmo por 
ocasião de armazenamento das mesmas; 

II -  O transportador fica obrigado a utilizar dispositivos de cobertura de carga durante 
o transporte dos resíduos. 

Art. 15  Fica proibido: 
I -  utilizar a caçamba ou container como instrumento de qualquer tipo de propaganda 

ou anúncio de terceiros, salvo quando haja prévia e expressa anuência formal da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA; 

II –  descartar ou acondicionar animais mortos, resíduos domiciliares, industriais, 
hospitalares, perigosos e nocivos à saúde em caçambas/container dispostas no 
leito carroçável da via pública ou no passeio público;

III -  fazer o deslocamento de resíduos da construção, em dias úteis no horário 
compreendido das 20h00min às 06h00min do dia seguinte; nos finais de semana 
após as 13h00min do sábado e até as 06h00min da segunda-feira seguinte; 
feriados e/ou pontos facultativos; sem autorização emitida previamente pela 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, a qual deverá ser requerida 
com antecedência mínima de 10 (dez) dias à data prevista para o deslocamento de 
resíduos, através do endereço eletrônico da Secretaria, com cópia para o endereço 
eletrônico oficial da área de descarte, identificando o CTR ou MTR, a área de 
destinação e a fundamentação desse transporte excepcional;

IV -  dispor caçambas em desacordo com o estabelecido nesta lei. 
Parágrafo único. Na hipótese do inciso III, o órgão ambiental deverá analisar e deliberar sobre o pleito, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data de envio do requerimento.
Art. 16  A caçamba sem identificação será apreendida, até que a irregularidade seja sanada, não 

eximindo a pessoa física ou jurídica exploradora do serviço locação e/ou transporte, que se 
apresentar para resgatá-la e assumir formalmente sua propriedade, da penalidade de multa, 
prevista nesta Lei. 

Parágrado único.  Se ninguém reclamar a propriedade e assumir a responsabilidade pela caçamba, ela será 
considerada “res nullius” (coisa sem dono) e será incorporada ao patrimônio público 
municipal após 30 (trinta) dias da sua apreensão. 

Art. 17  O prazo máximo de permanência da caçamba em frente ao imóvel (testada) do locatário, 
no passeio público ou no leito carroçável da via pública, é de 07 (sete) dias corridos, 
compreendendo os dias de colocação e retirada. 

Art. 18  A disposição da caçamba e/ou container na via pública é de inteira responsabilidade do 
locador e, nos casos em que se comprovar sua culpa, ocasionados pela má disposição da 
mesma, ou ausência de itens obrigatórios, arcará o locador por eventuais valores decorrentes 
de indenização por acidente de terceiros. 

§ 1º  O locatário durante o período estacionário é o responsável em garantir que a caçamba não 
sofra qualquer deterioração dos elementos visuais ou estruturais, nem movimentação ou 
alteração, natural ou não, em seu posicionamento, que possa por em risco a integridade e o 
fluxo normal de pessoas ou veículos. 

§ 2º  O cidadão, motorista ou pedestre, que por culpa ou dolo, danificar caçamba estacionária, 
responderá civil e criminalmente pelos danos que causar ao equipamento e a saúde pública.

Art. 19  O descumprimento de qualquer obrigação imposta por esta Lei sujeitará o infrator à pena de 
multa de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), atualizada periodicamente pelo índice de 
reajuste adotado pela Administração Pública. 

Art. 20  O prazo para interposição de recurso será de 20 (vinte) dias, contados da data do recebimento 
da notificação do auto de infração ou da multa, pelo infrator. 

Art. 21  Compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, a fiscalização e a 
regulamentação das disposições desta Lei. 

Art. 22  A identificação das caçambas e veículos deverão se adequar em até 120 (cento e vinte) dias 
contados da data da publicação desta Lei. 

Art. 23  Qualquer locador e transportador de caçamba ou de container deverá conveniar antes de 
iniciar a atividade junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e junto à Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças, como prestadora de serviços. 

Art. 24  Ficam revogadas as Leis Municipais nº 3.982, de 12 de dezembro de 1.995 e nº 4.646, de 27 
de março de 2.001. 

Art. 25   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  Bauru, ... 

ANEXO I
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ANEXO II

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
20, fevereiro, 18

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,
  Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso Projeto de 
Lei que, uma vez aprovado, irá melhor adequar critérios referentes à disposição de caçambas e containers basculantes 
no Município de Bauru/SP.
  O presente projeto tem por finalidade disciplinar disposição, transporte e destinação de 
caçambas e containers basculantes, objetivando a minimização dos impactos ambientais causados pelo transporte ou 
acondicionamento dos referidos resíduos.
  Por meio da nova Lei revoga-se a antiga Lei de “caçambas” (Lei Municipal nº 3.982/95 e sua 
alteração pela Lei Municipal nº 4.646/01) que tinha o objetivo prioritário de disciplinamento da disposição da caçamba 
nas vias públicas, sendo um instrumento ineficaz para caçambas estacionadas sem serem transportadas.
  A redação do projeto permite que a fiscalização do Município tenha instrumento para 
disciplinar a caçamba desde o momento de sua locação, mesmo sem ainda ter diso transportada, evitando uma lacuna 
que hoje se reflete na situação, obrigando a emissão de CTR assim que a contratação do serviço se inicia, ou seja, logo 
na disposição da caçamba na via pública.
  Automaticamente, na emissão do CTR a Secretaria responsável pela fiscalização dos resíduos 
tem acesso à informação lançada em sistema, permitindo saber onde estão e de que forma serão utilizadas as caçambas/
containers.
  Além disso, o projeto de Lei apresentado traz a padronização de informações exteriores na 
caçamba, em sua identificação de numeração, nomenclatura da empresa, contato e capacidade da caçamba/container, 
bem como sua cor, permitindo facilidade na identificação de sua origem e do resíduo que armazena por serem 
diferenciados pela cor.
  A imposição de penalidades para o descumprimento da lei pretende sua efetiva implantação 
no município, sendo aplicação da lei conferida a SEMMA que zela para minimizar e evitar impactos ambientais.
  Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
  Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATOS
CONTRATO Nº 8.796/18 - PROCESSO Nº 54.253/16 - (E-doc. nº 16.806/18) - CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE BAURU – CONTRATADA: LP DO BRASIL – EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA – EPP - OBJETO: 
A CONTRATADA obriga-se nos termos da proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 54.253/16, 
fornecer ao CONTRATANTE: 02 (DOIS) SECADORES DE MÃOS AUTOMÁTICO, COM ACIONAMENTO 
AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA, MATÉRIA PRIMA: AÇO INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS: 
ALTURA ENTRE 21,5 A 26 CM. LARGURA ENTRE 24 A 25 CM. COMPRIMENTO: ENTRE 17 A 24 CM. 
PESO LÍQUIDO: MÁXIMO DE 6KG. POTÊNCIA: ENTRE 950W E 1800W. ALIMENTAÇÃO: 110V. TEMPO 
DE SECAGEM: MÍNIMO DE 10 (DEZ) E MÁXIMO DE 25 (VINTE E CINCO) SEGUNDOS, melhor descritos 
no Anexo I do Edital nº 83/17. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 1.363,48 - MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico nº 69/17 – PROPONENTES: 08 - ASSINATURA: 28/03/18.

CONTRATO Nº 8.824/18 - PROCESSO Nº 29.391/17 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – 
CONTRATADA: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua 
proposta anexada ao Processo Administrativo nº 29.391/17, a prestar ao CONTRATANTE serviço técnico de sistema 
estratégico de Gestão Administrativa e Financeira composto pelos módulos integrados: Contábil, Administração de 
Pessoal (Controle de Ponto Eletrônico, Folha de Pagamento, Recursos Humanos, Avaliação Funcional, Benefícios e 
Apoio ao Servidor, Segurança e Medicina do Trabalho), Almoxarifado, Patrimônio e Compras/Licitação, abrangendo 
migração, conversão, implantação, treinamento e manutenção mensal, melhor descrito no Anexo I do Edital nº 58/18. 
- PRAZO: 24 meses – VALOR TOTAL: R$ 1.400.000,00 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/18 
– PROPONENTES: 02 - ASSINATURA: 17/04/18, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
David José Françoso

Secretário
LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

SEDE da Secretaria da Administração
Secretário, Expediente, Compras e Licitações, Administração de Pessoal, Recursos Humanos e Avaliação 

Funcional.
Praça das Cerejeiras, 1-59 – Altos da Cidade – CEP. 17014-900

Atendimento: 8h às 12h – 13h às 18h
Almoxarifado Central e Patrimônio

Avenida Hélio Police, s/nº - Jardim Redentor – CEP. 17032-290
Atendimento: 7h às 12h – 13h às 17h

SESMT
Rua General Marcondes Salgado, 2-45 – Centro – CEP. 17010-040

Atendimento: 8h às 12h – 13h às 17h

CONTATOS

Administração: (14) 3235-1099 / (14) 98129-1264
Divisão de Administração e Expediente: 3235-1203 / 3235-1110

Departamento de Administração de Materiais (Compras e Licitações): (14) 3235-1287 / (14) 3235-
1062 / (14) 3235-1357 / (14) 3235-1113 / (14) 3235-1337

Divisão de Almoxarifado: (14) 3203-7533 / (14) 3227-1431
Divisão de Patrimônio: (14) 3203-7548

Divisão de Serviços Essenciais: (14) 3227-6828
Departamento de Administração de Pessoal: (14) 3235-1199 / (14) 3235-1229 / (14) 3235-1137 / (14) 

3235-1351 / (14) 3235-1227 / (14) 3235-1305
Departamento de Avaliação Funcional: (14) 3235-1158

Divisão de Apoio ao Servidor: (14) 3234-9022
Perícia Médica: (14) 3227-5647

Seção de Segurança e Medicina do Trabalho: (14) 3234-9022
Serviço Social: (14) 3227-5650

Divisão de Avaliação: (14) 3235-1277
Departamento de Recursos Humanos: (14) 3235-1207

Divisão de Concursos: (14) 3235-1081
Escola de Gestão Pública: (14) 3235-1043

E-mail: administracao@bauru.sp.gov.br

PESQUISA DE ATENDIMENTO: http://www.bauru.sp.gov.br/pesquisa_atendimento.aspx
OUVIDORIA: http://www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria.aspx

FAQ – PERGUNTAS MAIS FREQUENTES: http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/

A Secretaria da Administração, através da Divisão de Apoio ao Servidor, iniciou auditoria nos convênios 
celebrados entre o Município e empresas que comercializam produtos ou prestam serviços aos 
servidores públicos municipais, com o objetivo de identificar os estabelecimentos que não apresentam 
em seus preços vantajosidade aos servidores. Quando a Administração Municipal firma convênio 
deve haver alguma forma de vantagem efetiva ao servidor para incentivá-lo a aderir ao mesmo, caso 
contrário, ele pode pessoalmente, sem a intervenção do Município, adquirir o serviço ou produto da 
empresa de forma direta. Caso não haja diferenciação no desconto para os servidores municipais além 
do oferecido ao público em geral, apenas o Município estará fazendo concessões, uma vez que irá 
contribuir significativamente para a carteira de clientes da empresa, ou seja, gerando lucro a uma das 
partes, o que é vedado pelo instituto do convênio. Dessa maneira, os convênios em que a vantajosidade 
não for comprovada estarão sendo cancelados. Qualquer dúvida, entrem em contato com a Secretaria da 
Administração através dos telefones (14) 32275647 – 32275650 – 32349022.

RESOLUÇÃO S.M.A Nº 27/2017
ALTERAÇÃO DE MEMBROS

O Secretário Municipal da Administração, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 12, 
inciso I, alínea “b”, da Lei Municipal nº 5.804/2009;

RESOLVE:
Alterar a composição da Comissão Especial de Gestão Orçamentária, Financeira e de Custos, criada 
através da Resolução 27/2017, publicada no Diário Oficial do Município em 19 de setembro de 2017: 
Substituir o servidor Marcos Barbosa Paes, matrícula 27.814, pela servidora Amanda Akemi Himeno 
Onohara Falcão, matrícula 33.432; Incluir a servidora Andressa Binato de Castro Martins, matrícula 
28.318; Indicar para presidir a Comissão a servidora Ana Roberta Pessin, matrícula, matrícula 
30.364.

Bauru, 20 de abril de 2018.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
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REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES
NO D.O DE 10/12/16

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Requerimentos para a concessão da Progressão por Qualificação Profissional (PQP), regulamentada pelas 
Leis Municipais  nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e Decreto Municipal nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTOS DEFERIDOS
LOTE 27

 MATR E-DOC NOVO CICLO
12261 76028/2016 21/11/2016
15846 70680/2016 25/10/2016
27592 71307/2016 27/10/2016
27889 74343/2016 10/11/2016
28877 75465/2016 AP 68954/2016 17/11/2016
29127 69041/2016 18/10/2016
29413 70928/2016 26/10/2016
29424 76088/2016 21/11/2016
29613 *52630/2015 20/8/2015
29637 74916/2016 11/11/2016
29663 59418/2016 5/9/2016
29691 73885/2016 8/11/2016
30279 70884/2016 26/10/2016
30297 68956/2016 17/10/2016
30386 73575/2016 7/11/2016
30481 75169/2016 16/11/2016
30618 70615/2016 ap 66157/2016 25/10/2016
30658 66540/2016 5/10/2016
30846 56596/2016 24/8/2016
30965 71984/2016 1/11/2016
30967 71696/2016 31/10/2016

A CDF- Administração está à disposição para os demais esclarecimentos pertinentes através do email: 
cdf_adm@bauru.sp.gov.br.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

FALECIMENTO: Comunicamos o falecimento da servidora MARIA CELIA DA SILVA, matrícula nº 
26.027, RG nº 18.816.548, Assistente de Serviços na Escola – Merendeira, da Secretaria Municipal de 
Educação, ocorrido em 13/03/2018, conforme protocolo/e-doc nº 25.746/2018.

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 589/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 2963 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) ADELITA CRISTINA MARTOS, portador(a) do RG nº 29424010X, em 
virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 22º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA 
EM SAÚDE - ENFERMEIRO, edital nº 03/2016 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 24/04/2018 ÀS 08h.

Observação: Nomeação em conformidade com as hipóteses previstas no Artigo 2° do Decreto 13.429, 
de 20 de junho de 2017. APOSENTADORIA de Mara Margarete Ochiussi de Barros, matrícula 15.042, 
cargo efetivo de Especialista em Saúde – Enfermeiro, publicado no Diário Oficial do Município em 03 de 
outubro de 2017.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 590/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 2963 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) FRANCIELE COSTA DA SILVA, portador(a) do RG nº 407192062, em 
virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 23º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA 
EM SAÚDE - ENFERMEIRO, edital nº 03/2016 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 24/04/2018 ÀS 09h.

Observação: Nomeação em conformidade com as hipóteses previstas no Artigo 2° do Decreto 13.429, 
de 20 de junho de 2017. APOSENTADORIA de Hilsa Emilia Meza, matrícula 14.476, cargo efetivo de 
Especialista em Saúde – Enfermeiro, publicado no Diário Oficial do Município em 10 de outubro de 2017.

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. RG e CPF (com nome atualizado);
2. Certidão de nascimento atualizada (caso não esteja legível) ou de casamento; 
3. Uma foto 3x4 atual;

4. Título de eleitor (com estado civil atualizado) e comprovantes da última votação (2016) ou Certidão da 
Justiça Eleitoral que comprove que está QUITE (http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-
de-quitacao-eleitoral);
5. CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado);
6. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado) (https://www.receita.fazenda.gov.br/
Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp); 
7. Comprovante de endereço atual;
8. Extrato do PIS/PASEP, com Estado Civil atualizado e verificar junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ou BANCO DO BRASIL, se existe o 
cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, caso exista dois números deverá solicitar a 
regularização para um único número. É importante que todos os dados cadastrais do candidato estejam 
atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ou PASEP (BANCO 
DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do documento junto ao Recursos Humanos desta Prefeitura, 
para evitar problemas futuros;
9. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente); 
10. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br);
11. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
13. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados);
14. Declaração ou certidão negativa de débitos para os cargos que possuem registros em seus respectivos 
conselhos;
15. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem acumulação (para fins de 
análise do acúmulo e/ou compatibilidade de horários).

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 01/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital,  para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - 
CIRURGIÃO, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo 
Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações 
posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e 
alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal 
da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos 
Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Augusto 
da Cunha Nunes, Roberto Marins de Carvalho, Antonio Luiz Caldas Junior, e sob a coordenação de 
Gabriel Hungaro Primolan e Walquiria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados pela 
Portaria nº 502/2018, obedecidas as normas deste Edital.
O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante da 
Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei Municipal 
nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
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.
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.
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 Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho prevista 
no Capítulo II deste Edital. 
O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
antes do início da mesma.   
A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
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 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Saúde 

– MÉDICO – 
CIRURGIÃO

01

Conclusão do 
Ensino Superior 

em Medicina 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 

Medicina 
(CRM/SP) e 
Residência 
Médica ou 
Título de 

Especialista em 
Cirurgia Geral

R$ 4.388,40 R$ 410,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

Notas: 
*Comprovação de conclusão do Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida 
especialidade médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de 
Residência Médica/Ministério da Educação ou Título de Especialista na referida especialidade médica de 
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Alimentação (Lei Municipal nº 5.323/05 e Lei Municipal nº 6.907/17)
Jornada Especial de Trabalho³: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal nº 6.564/14 e alterações posteriores. 
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 1.445,99 de jornada suplementar.(33,33%) 
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 2.603,04 de jornada suplementar.(60%) 
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 4.338,40 de jornada suplementar.(100%) 
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 6.073,76 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 7.242,20 de jornada suplementar.(166,67%) 
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.567,54 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, 50% do valor citado. O 
cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, com 
anuência e termo de compromisso do servidor. 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
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:
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. 
ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
estar em dia com as obrigações eleitorais;
estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Superior em Medicina, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e 
Residência Médica em Cirurgia Geral concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título 
de Especialista em Cirurgia Geral reconhecido pelo órgão competente, bem como Registro no Conselho 
Regional de Medicina – CRM/SP, 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; 
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.
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.
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;
conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
não tomar posse dentro do prazo legal;
deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
apresentar declarações falsas.
A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
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:
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.
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. 
As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE pela 
internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 27 (vinte e 
sete) de abril de 2018 ate às 20h do dia 11 (onze) de maio de 2018, (horário de Brasília/DF), devendo o 
candidato adotar os seguintes procedimentos:
Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer Inscrição”.
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.
Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o qual 
pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – MÉDICO - 
CIRURGIÃO, e selecionar “Fazer Inscrição”.
Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
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$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
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. 
Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
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.
Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até as 
19h59min do dia 11 (onze) de maio de 2018, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
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, na 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.
O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na 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.
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, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) 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.
A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
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.
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.
As alterações de nome, RG 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 Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 
Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
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. 
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.
Para efetivar 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 27 (vinte e sete) de abril, 02 
(dois) e 03 (três) de maio de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 
02 (duas) doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período 
de isenção da inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada 
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pela União, pelo Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
www.bauru.sp.gov.br
Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
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.
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.
As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar sua 
inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, 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 efetuarem 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 VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
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.
A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, expedido 
no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, 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. 
A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito de atendimento da condição especial.
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 
27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além de 
informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
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 Carteira 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 e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 27 (vinte e sete) de abril 
de 2018 a 07 (sete) de junho de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 08 (oito) de junho de 
2018.
Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da criança 
e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.sp.gov.br 
até às 16h do dia 08 (oito) de junho de 2018. A candidata deverá informar seu nome completo, o número 
de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição. 
Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o estabelecido 
nos itens 1.1 e 1.2.
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.
A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de 
realização da prova.
No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do responsável 
pela criança e sem o material da prova.
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. 
A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda da 
criança.
Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
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, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
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).  
O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
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 
Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
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. 
O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo VI 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
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.
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, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
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. 
Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV 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 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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.
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.
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. 
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:
A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato será 
eliminado do certame.
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. 
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.
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.
O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital e não 
será devolvido ao candidato.
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.
As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de Bauru 
em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO IX – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
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 
Saúde – MÉDICO 

– CIRURGIÃO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30 90 Eliminatório e 

Classificatório 03 horas
Legislação SUS 10

Análise 
de 

Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -
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O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO - 
CIRURGIÃO será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 10 (dez) de junho de 2018, 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: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que não 
apresentarem Títulos;
a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, local 
e horário designados para a realização da Prova Objetiva, antes do início da mesma, em sala indicada pela 
Coordenação do Concurso;
no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do Título;
após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru;
o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 502/2018;
serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Doutorado, em 
qualquer área médica, devidamente reconhecido 
pelo órgão competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Mestrado, em 
qualquer área médica, devidamente reconhecido 
pelo órgão competente.

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de especialização 
- lato sensu/Residência/Aprimoramento, com 
carga horária mínima de 360 horas/aula ou 
Título de Especialista em qualquer área médica 
(exceto o exigido no pré-requisito), devidamente 
reconhecido pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

l) os Diplomas, Certificados ou Declarações 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 Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados;
o) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos; 
p) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
q) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados. 

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos, 
na respectiva data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de 
Bauru.
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 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira 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 serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
O não comparecimento na 1ª Fase - 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. 
6.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
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.
Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais, 
durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando qualquer 
tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de qualquer 
tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, pelos 
seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer necessidade de 
realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção do conhecimento a 
ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura Municipal de Bauru e, 
somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
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.
Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida 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 excluído do certame. 
Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso debaixo 
da carteira.
17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
17.2) 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 escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação). 
17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
17.4) A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO - 
CIRURGIÃO, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois pontos e vinte e cinco 
centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que 
contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente 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.
Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
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.
7. 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).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
- CIRURGIÃO, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do 
candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
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no Diário Oficial de Bauru.
Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
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.
Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
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 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva; 
obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
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 de acordo com o 
modelo do Anexo V.
O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do Concurso 
Público regulado pelo presente edital:
endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone 
(s) para contato);
indicação de seu número de inscrição;
estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
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. 
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.
Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
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.
A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os recursos, 
sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.
bauru.sp.gov.br. 
Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta 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:
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.
A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial 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. 
A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 

a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
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;
a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), acompanhado 
de comprovante de sua Situação Cadastral;
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, com firma reconhecida; 
a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
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);
a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.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.
m.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. 
à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
Para posse é vedada:
a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, b e 
c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
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.
A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
endereço não atualizado;
endereço de difícil acesso;
correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
correspondência recebida por terceiros.
Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
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.
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.
Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo VI, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 502/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - CIRURGIÃO
Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos os 
serviços de saúde. Prestar atendimento médico em Unidades Ambulatoriais Básicas ou Especializadas, 
mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso de Pronto Atendimento. Zelar pelo uso 
correto dos materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais Órgãos. Realizar 
perícias e procedimentos administrativos relativos à área Médica. Implementar ações para promoção da 
saúde. Realizar ou supervisionar, analisar e interpretar exames de imagem. Desenvolver ações na área 
de Saúde Coletiva (Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental). Executar atividades especializadas 
relacionadas à morte natural e à perícia para fins Jurídico-Legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes 
e lesões corporais). Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos procedimentos 
emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais rápido possível 
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o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte adequado do 
paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante de eventuais 
necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico emergencial no 
local (primário). Zelar pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento. Realizar exames 
clínicos e solicitar exames especializados. Interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica 
e conduta nos atendimentos realizados. Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de 
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever e aplicar medicamentos. Fazer 
acompanhamento do quadro do paciente. Solicitar transferências, internações e cirurgias. Indicar médico 
especialista para acompanhar o caso, etc. Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, 
etc). Realizar exame clínico. Coletar materiais e secreções. Solicitar exames, quando julgar necessário. 
Interpretar exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos realizados. Orientar e 
prescrever o uso de medicação. Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. Fazer o acompanhamento 
do quadro do paciente. Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos 
ou medicações. Marcar retorno, encaminhar para exames, especialistas, internações ou dar alta. Evitar 
contaminação com materiais perfurocortantes. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos médicos 
utilizados. Solicitar materiais, quando necessário. Atentar-se para o processo de higienização dos materiais 
utilizados. Orientar pacientes e familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos 
realizados. Orientar os familiares, profissionais e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, 
posologia, reações adversas, etc. Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para 
o caso. Realizar encaminhamentos para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica. 
Notificar a vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos 
ou demais produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Elaborar prontuários e 
laudos médicos. Emitir receitas. Elaborar protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir 
pareceres e declarações. Fornecer atestados quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Realizar 
perícias. Prescrever medidas higiênicas. Avaliar e adequar o calendário vacinal dos pacientes. Promover 
campanhas de saúde. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades 
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Estudar novos procedimentos médicos. 
Realizar pesquisas. Participar de comitês ou comissões que se relacionam com a área médica. Supervisionar 
a realização de exames de imagens, observando a técnica de execução para assegurar sua nitidez e 
durabilidade. Analisar imagens, utilizando tecnologia adequada para elaborar o relatório elucidativo, 
fornecendo o laudo das imagens analisadas.
Elaborar rotinas para preparo de pacientes, observando a natureza do exame a ser realizado a fim de 
prevenir complicações e intercorrências. Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações 
de vigilância epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definido normas internas, 
sempre com embasamento em Normas Legais e Técnicas emanadas do Ministério da Saúde, da Secretaria 
Estadual de Saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de Bauru, 
incluindo-se as Unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância 
epidemiológica e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica 
na tomada imediata de medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em 
todos os casos que se fizer necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam 
potencialmente representar riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar 
boletins periódicos. Analisar e investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no Município de Bauru, 
a partir das Declarações de Óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos Cartórios, Instituto 
Médico Legal, Delegacias de Polícia, Hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, investigar, 
conferir e analisar dados referentes aos Sistemas de Informação: SIM (Sistema de Mortalidade), SINAN 
(Sistema de Notificação de Doenças e Agravos), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos). Realizar visitas 
hospitalares, em serviços de saúde, em presídios, em domicílio e em outras instituições, sempre que se fizer 
necessário, para o pleno desenvolvimento das ações citadas; Compor a equipe de vigilância epidemiológica 
para inspeção em serviços de saúde, sempre que se fizer necessário, em especial aqueles que desenvolvem 
atividades de imunização, exercendo atividade como Autoridade Sanitária. Compor equipe técnica e de 
fiscalização na área de vigilância sanitária e ambiental, atuando conforme legislação vigente. Compor 
equipes de fiscalização em serviços de saúde de quaisquer complexidades, conforme o nível de delegação 
de competência ao município e leis do Sistema Único de Saúde - SUS; Buscar assessoria técnica junto à 
Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer necessário. 
Assessorar tecnicamente todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e dos serviços de saúde, 
públicos e privados de Bauru, no desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e de imunização, 
bem como para tomada de medidas pertinentes. Executar necropsias. Executar exames clínicos, de 
laboratório, radiológico e outros. Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença 
básica. Orientar familiares, no caso de morte por doença infectocontagiosa, para que tomem as medidas 
preventivas cabíveis. Orientar os pais de recém-nascidos acometidos por transtornos genéticos a procurarem 
um aconselhamento genético eficiente. Fornecer informações para possibilitar o estabelecimento de dados 
epidemiológicos essenciais a fim de se adotar políticas de saúde pública concernente à realidade. Identificar 
eventuais casos de morte não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o Instituto 
Médico Legal para exame pericial obrigatório. Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando 
o fortalecimento e a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de práticas para a formação no 
âmbito do SUS.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Edivaldo Massozo Utiyama, Eliana Steinman Dário Birolini. Cirurgia de Emergência. 2° Edição.
Goldman, L. & Ausiello, D. CECIL - Tratado de Medicina Interna. 23° edição.
Goodman & Gilman. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11º Edição.
Martins, Herlon Saraiva et al. Emergências Clínicas. Barueri, SP: Manole.
Prado, Ramos, Valle. Atualização Terapêutica. 24° Edição 2012/13.
Veronesi, R., Focaccia, R. Tratado de Infectologia. Atheneu, 9° Edição, 1997.
Condutas em Pacientes Cirúrgicos: para Residentes e Estudantes. Volume 1; Ismar Alberto Pereira 
Bahia; Editora: Atheneu;ISBN: 978-85-7379-212-6;Páginas: 376.
Unidade de emergência : condutas em medicina de urgência. Júlio César Gasal Teixeira; Editora: 
Atheneu; ISBN: 978-85-388-0180-1; Páginas: 1004.
Cirurgia do Trauma: Condutas Diagnósticas e Terapêuticas. Hamilton Petry de Souza,Ricardo 
Breigeiron,Gémerson Gabiatti; Editora:Atheneu; ISBN: 85-7379-620-0; Páginas: 414.
Emergências Clínicas: questões comentadas de José Carlos Serufo, SOGRAFE editora e gráfica Ltda, 

2012.
Tópicos Essenciais em Cirurgia Geral e de Emergência, 5a Ed, Elsevier, 2016 Simon Peterson-Brown.
Emergências Cirúrgicas Traumáticas e não Traumáticas. Condutas e Algoritmos. José Cesar Assef et 
al, Ed Atheneu.
Perguntas e Respostas Comentadas de Cirurgia Geral. Reginaldo Franklin, Ed Rubio.
O Quimo nos Concursos: Cirurgia Geral – Teoria e Dicas. Pasquale Di Spirito, Ed Águia Dourada.
Links sugeridos:
http://diretrizes.amb.org.br/
http://proqualis.net/sites/proqualis.net/files/Manual_de_Implementao_da_LVSC.pdf
https://files.acrobat.com/a/preview/4234596a-1e93-4b50-848a-d7a0417bdc95

LEGISLAÇÃO SUS
I - SUS: LEGISLAÇÃO, FORMAÇÃO E FUNDAMENTOS DAS POLÍTICAS DE SAÚDE NO 
BRASIL
CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In BRASIL, MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Gestão Municipal de Saúde. Textos Básicos. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2001 (p. 285 - 
304); Disponível em: http://200.129.241.70/isc/sistema/arquivos/14101102534253.pdf 
BRASIL, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. 
São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Titulo VIII.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências.
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html 
BRASIL. DECRETO nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar – Brasília: CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf

II - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE. MODELOS DE ATENÇÃO 
E GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE.
MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2436/GM de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional 
de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS)
Disponível em: http://www.foa.unesp.br/home/pos/ppgops/portaria-n-2436.pdf OU http://pesquisa.in.gov.
br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/09/2017&jornal=1&pagina=68&totalArquivos=120 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – 3. ed. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7)
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização como 
eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Acolhimento à demanda espontânea. – 1. ed.; 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 56 p. : il. – 
(Cadernos de Atenção Básica; n. 28, V. 1)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_cab28v1.
pdf  
BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2009. 64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde). 
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.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: 
paraplegia 
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paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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 2018.
__________ (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 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
05/04/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
14/04/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
24/04/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
27/04/2018 Abertura Inscrições
11/05/2018 Encerramento Inscrições
27/04, 02 e 
03/05/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

05/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

27/04/2018 a  
11/05/2018

Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/04/2018 a  
08/06/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

22/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

22/05/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos 
26/05/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos 
07/06/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
10/06/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva e Entrega de Títulos
12/06/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito
30/06/2018 Previsão de Classificação Final
12/07/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 05 de abril de 2018.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 02/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital,  para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – 
GINECOLOGISTA/OBSTETRA, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público 
reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e 
alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal 
de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores) e 
demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
William Davila Delgallo e Maria Helena Borgato e sob a coordenação de Luiz Gustavo de Oliveira 
e Walquiria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 503/2018, 
obedecidas as normas deste Edital.
O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante da 
Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei Municipal 
nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
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.
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.
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 Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho prevista 
no Capítulo II deste Edital. 
O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
antes do início da mesma.   
A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
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 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Saúde – MÉDICO - 
GINECOLOGISTA/

OBSTETRA

01

Conclusão 
do Ensino 

Superior em 
Medicina e 
Registro no 
Conselho 

Regional de 
Medicina 

(CRM/SP) e 
Residência 
Médica ou 
Titulo de 

Especialista 
em 

Ginecologia/
Obstetrícia

R$ 4.388,40 R$ 410,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

Notas: 
*Comprovação de conclusão do Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida 
especialidade médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de 
Residência Médica/Ministério da Educação ou Título de Especialista na referida especialidade médica de 
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Alimentação (Lei Municipal nº 5.323/05 e Lei Municipal nº 6.907/17)
Jornada Especial de Trabalho³: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal nº 6.564/14 e alterações posteriores. 
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 1.445,99 de jornada suplementar.(33,33%) 
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 2.603,04 de jornada suplementar.(60%) 
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 4.338,40 de jornada suplementar.(100%) 
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 6.073,76 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 7.242,20 de jornada suplementar.(166,67%) 
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.567,54 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, 50% do valor citado. O 
cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, com 
anuência e termo de compromisso do servidor. 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
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:
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. 
ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
estar em dia com as obrigações eleitorais;
estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Superior em Medicina, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e Residência 
Médica em Ginecologia/Obstetrícia concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título 
de Especialista em Ginecologia/Obstetrícia reconhecido pelo órgão competente, bem como Registro no 
Conselho Regional de Medicina – CRM/SP, 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; 
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.
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.
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;
conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
não tomar posse dentro do prazo legal;
deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
apresentar declarações falsas.
A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
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:
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.
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. 
As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE pela 
internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 27 (vinte e 
sete) de abril de 2018 ate às 20h do dia 11 (onze) de maio de 2018, (horário de Brasília/DF), devendo o 
candidato adotar os seguintes procedimentos:
Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer Inscrição”.
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.
Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o qual 
pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – MÉDICO - 
GINECOLOGISTA/OBSTETRA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
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$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
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. 
Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
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.
Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até as 
19h59min do dia 11 (onze) de maio de 2018, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
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, na 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.
O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na 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.
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, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) 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.
A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
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.
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.
As alterações de nome, RG 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 Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 
Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
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. 
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.
Para efetivar 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 27 (vinte e sete) de abril, 02 
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(dois) e 03 (três) de maio de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 
02 (duas) doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período 
de isenção da inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
www.bauru.sp.gov.br
Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
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.
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.
As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar sua 
inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, 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 efetuarem 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 VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
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.
A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, expedido 
no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, 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. 
A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito de atendimento da condição especial.
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 
27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além de 
informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
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 Carteira 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 e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 27 (vinte e sete) de abril 
de 2018 a 07 (sete) de junho de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 08 (oito) de junho de 
2018.
Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da criança 
e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.sp.gov.br 
até às 16h do dia 08 (oito) de junho de 2018. A candidata deverá informar seu nome completo, o número 
de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição. 
Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o estabelecido 
nos itens 1.1 e 1.2.
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.
A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de 
realização da prova.
No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do responsável 
pela criança e sem o material da prova.
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. 
A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda da 
criança.
Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
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, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
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).  
O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
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 
Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
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. 
O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo VI 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
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.
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, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
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. 
Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV 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 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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.
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.
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. 
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:
A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato será 
eliminado do certame.
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. 
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.
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.
O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital e não 
será devolvido ao candidato.
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.
As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de Bauru 
em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO IX – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter eliminatório 
e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:
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Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter

Duração 
da 

Prova

Especialista em 
Saúde – MÉDICO 

-  GINECOLOGISTA/
OBSTETRA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLegislação 

SUS 10

Análise 
de 

Títulos

Apresentação 
de Títulos - 10 Classificatório -

O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO - 
GINECOLOGISTA/OBSTETRA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos 
abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 10 (dez) de junho de 2018, 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: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que não 
apresentarem Títulos;
a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, local 
e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início da mesma, em sala indicada pela 
Coordenação do Concurso; 
no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do título.
após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru;
o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 503/2018;
serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Doutorado, em 
qualquer área médica, devidamente reconhecido 
pelo órgão competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Mestrado, em 
qualquer área médica, devidamente reconhecido 
pelo órgão competente.

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de especialização 
- lato sensu/Residência/Aprimoramento, com 
carga horária mínima de 360 horas/aula ou 
Título de Especialista em qualquer área médica 
(exceto o exigido no pré-requisito), devidamente 
reconhecido pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados;
a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos; 
os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
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 E ENTREGA DE TÍTULOS:
A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos, 
na respectiva data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de 
Bauru.
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 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira 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 serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
O não comparecimento na 1ª Fase - 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. 
Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias de 
candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
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.
Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
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.
Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida 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 excluído do certame. 
Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso debaixo 
da carteira.
O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
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 escuro), caneta esferográfica de material 
transparente, documento de identificação). 
Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO - 
GINECOLOGISTA/OBSTETRA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois 
pontos e vinte e cinco centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, 
no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que 
contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente 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.
Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
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.
7. 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).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
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Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
- GINECOLOGISTA/OBSTETRA, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do 
número de acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise 
de Títulos.
Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
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.
Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
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 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva; 
obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
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 de acordo com o 
modelo do Anexo V.
O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do Concurso 
Público regulado pelo presente edital:
endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone 
(s) para contato);
indicação de seu número de inscrição;
estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
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. 
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.
Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
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.
A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os recursos, 
sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.
bauru.sp.gov.br. 
Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta 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:
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.
A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.

A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial 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. 
A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
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;
a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), acompanhado 
de comprovante de sua Situação Cadastral;
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, com firma reconhecida; 
a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
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);
a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.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.
m.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. 
à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
Para posse é vedada:
a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, b e 
c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
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.
A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
endereço não atualizado;
endereço de difícil acesso;
correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
correspondência recebida por terceiros.
Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às Instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
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.
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.
Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo VI, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 503/2018.
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ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - GINECOLOGISTA/OBSTETRA
Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos os 
serviços de saúde. Prestar atendimento médico em Unidades Ambulatoriais Básicas ou Especializadas, 
mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso de Pronto Atendimento. Zelar pelo uso 
correto dos materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais Órgãos. Realizar 
perícias e procedimentos administrativos relativos à área Médica. Implementar ações para promoção da 
saúde. Realizar ou supervisionar, analisar e interpretar exames de imagem. Desenvolver ações na área 
de Saúde Coletiva (Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental). Executar atividades especializadas 
relacionadas à morte natural e à perícia para fins Jurídico-Legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes 
e lesões corporais). Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos procedimentos 
emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais rápido possível 
o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte adequado do 
paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante de eventuais 
necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico emergencial no 
local (primário). Zelar pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento. Realizar exames 
clínicos e solicitar exames especializados. Interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica 
e conduta nos atendimentos realizados. Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de 
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever e aplicar medicamentos. Fazer 
acompanhamento do quadro do paciente. Solicitar transferências, internações e cirurgias. Indicar médico 
especialista para acompanhar o caso, etc. Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, 
etc). Realizar exame clínico. Coletar materiais e secreções. Solicitar exames, quando julgar necessário. 
Interpretar exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos realizados. Orientar e 
prescrever o uso de medicação. Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. Fazer o acompanhamento 
do quadro do paciente. Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos 
ou medicações. Marcar retorno, encaminhar para exames, especialistas, internações ou dar alta. Evitar 
contaminação com materiais perfurocortantes. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos médicos 
utilizados. Solicitar materiais, quando necessário. Atentar-se para o processo de higienização dos materiais 
utilizados. Orientar pacientes e familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos 
realizados. Orientar os familiares, profissionais e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, 
posologia, reações adversas, etc. Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para 
o caso. Realizar encaminhamentos para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica. 
Notificar a vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos 
ou demais produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Elaborar prontuários e 
laudos médicos. Emitir receitas. Elaborar protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir 
pareceres e declarações. Fornecer atestados quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Realizar 
perícias. Prescrever medidas higiênicas. Avaliar e adequar o calendário vacinal dos pacientes. Promover 
campanhas de saúde. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades 
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Estudar novos procedimentos médicos. 
Realizar pesquisas. Participar de comitês ou comissões que se relacionam com a área médica. Supervisionar 
a realização de exames de imagens, observando a técnica de execução para assegurar sua nitidez e 
durabilidade. Analisar imagens, utilizando tecnologia adequada para elaborar o relatório elucidativo, 
fornecendo o laudo das imagens analisadas.
Elaborar rotinas para preparo de pacientes, observando a natureza do exame a ser realizado a fim de 
prevenir complicações e intercorrências. Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações 
de vigilância epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definido normas internas, 
sempre com embasamento em Normas Legais e Técnicas emanadas do Ministério da Saúde, da Secretaria 
Estadual de Saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de Bauru, 
incluindo-se as Unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância 
epidemiológica e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica 
na tomada imediata de medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em 
todos os casos que se fizer necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam 
potencialmente representar riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar 
boletins periódicos. Analisar e investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no Município de Bauru, 
a partir das Declarações de Óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos Cartórios, Instituto 
Médico Legal, Delegacias de Polícia, Hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, investigar, 
conferir e analisar dados referentes aos Sistemas de Informação: SIM (Sistema de Mortalidade), SINAN 
(Sistema de Notificação de Doenças e Agravos), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos). Realizar visitas 
hospitalares, em serviços de saúde, em presídios, em domicílio e em outras instituições, sempre que se fizer 
necessário, para o pleno desenvolvimento das ações citadas; Compor a equipe de vigilância epidemiológica 
para inspeção em serviços de saúde, sempre que se fizer necessário, em especial aqueles que desenvolvem 
atividades de imunização, exercendo atividade como Autoridade Sanitária. Compor equipe técnica e de 
fiscalização na área de vigilância sanitária e ambiental, atuando conforme legislação vigente. Compor 
equipes de fiscalização em serviços de saúde de quaisquer complexidades, conforme o nível de delegação 
de competência ao município e leis do Sistema Único de Saúde - SUS; Buscar assessoria técnica junto à 
Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer necessário. 
Assessorar tecnicamente todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e dos serviços de saúde, 
públicos e privados de Bauru, no desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e de imunização, 
bem como para tomada de medidas pertinentes. Executar necropsias. Executar exames clínicos, de 
laboratório, radiológico e outros. Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença 
básica. Orientar familiares, no caso de morte por doença infectocontagiosa, para que tomem as medidas 
preventivas cabíveis. Orientar os pais de recém-nascidos acometidos por transtornos genéticos a procurarem 
um aconselhamento genético eficiente. Fornecer informações para possibilitar o estabelecimento de dados 
epidemiológicos essenciais a fim de se adotar políticas de saúde pública concernente à realidade. Identificar 
eventuais casos de morte não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o Instituto 
Médico Legal para exame pericial obrigatório. Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando 
o fortalecimento e a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de práticas para a formação no 
âmbito do SUS.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
Ginecologia Básica
Obstetrícia Básica
Pré-Natal
Endocrinologia da Reprodução
Complicações médicas durante a gravidez
Ética em Ginecologia e Obstetrícia
Humanização da gravidez, parto e puerpério
Doenças benignas e malignas das mamas
Diagnóstico por imagem
Anticoncepção
Oncologia ginecológica
Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS
Gravidez na Adolescência
Climatério

Bibliografia
Revistas SOGESP anos de 2013 até 2017.
Ministério da Saúde – 2015 – Secretaria de Vigilância em Saúde – Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais – Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com 
Infecções Sexualmente Transmissíveis.
Ministério da Saúde -2016 – Diretrizes brasileiras para o rastreamento do Câncer do colo do útero. INCA.
Manuais de orientações – FEBRASGO – 2016 e 2017.
Protocolos Assistenciais Clínica Obstétrica - FMUSP 2016 - Zugaib M, Bittar RE, Francisco RPV.
Rotinas em Obstetrícia – Freitas F, Martins Costa SR, Ramos JGL, Magalhães.
Obstetrícia Fundamental – Montenegro CAB, Rezende Filho, J. Rezende
Zugaib Obstetrícia – Zugaib M, Francisco RPV.
Trombofilias – Baptista FS, Oliveira ALML.
Lúpus e gravidez – Brenol JCT, Xavier RM, Brenol CV, Monticielo OA.
Tratado de Ginecologia – Berek JS, ed. Berek e Novak.
Rotinas em Ginecologia – Freitas F, Menke CH, Rivoire WA, Passos EPI.
Recomendações SOGESP – Volumes 1 e 2.

LEGISLAÇÃO SUS
I - SUS: LEGISLAÇÃO, FORMAÇÃO E FUNDAMENTOS DAS POLÍTICAS DE SAÚDE NO 
BRASIL
CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In BRASIL, MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Gestão Municipal de Saúde. Textos Básicos. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2001 (p. 285 - 
304); Disponível em: http://200.129.241.70/isc/sistema/arquivos/14101102534253.pdf 
BRASIL, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. 
São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Titulo VIII.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências.
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html 
BRASIL. DECRETO nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar – Brasília: CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf

II - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE. MODELOS DE ATENÇÃO 
E GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE.
MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2436/GM de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional 
de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS)
Disponível em: http://www.foa.unesp.br/home/pos/ppgops/portaria-n-2436.pdf OU http://pesquisa.in.gov.
br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/09/2017&jornal=1&pagina=68&totalArquivos=120 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – 3. ed. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7)
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização como 
eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Acolhimento à demanda espontânea. – 1. ed.; 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 56 p. : il. – 
(Cadernos de Atenção Básica; n. 28, V. 1)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_cab28v1.
pdf  
BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 64 
p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde).
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.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: 
paraplegia 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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 2018.
__________ (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 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
05/04/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
14/04/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
24/04/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
27/04/2018 Abertura Inscrições
11/05/2018 Encerramento Inscrições
27/04, 02 e 
03/05/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

05/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

27/04/2018 a  
11/05/2018

Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/04/2018 a  
08/06/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

22/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

22/05/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
26/05/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
07/06/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
10/06/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva e Entrega de Títulos
12/06/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito
30/06/2018 Previsão de Classificação Final
12/07/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 05 de abril de 2018.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 03/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital,  para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – 
PNEUMOLOGISTA, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á 
pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações 
posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da 
Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores) e demais disposições 
legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Deborah Maciel Cavalcanti Rosa e Aida Maria Marasco, e sob a coordenação de Luiz Gustavo de 
Oliveira e Mariana Félix Bueno Belone, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 504/2018, 
obedecidas as normas deste Edital.
O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante da 
Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei Municipal 
nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
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.
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.
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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 Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho prevista 
no Capítulo II deste Edital. 
O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
antes do início da mesma.   
A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
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 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Saúde – 
MÉDICO 

– PNEUMO-
LOGISTA

01

Conclusão do 
Ensino Superior 

em Medicina 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 

Medicina 
(CRM/SP) e 
Residência 
Médica em 

Pneumologia 
ou Título de 

Especialista em 
Pneumologia

R$ 4.388,40 R$ 410,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

Notas: 
*Comprovação de conclusão do Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida 
especialidade médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de 
Residência Médica/Ministério da Educação ou Título de Especialista na referida especialidade médica de 
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Alimentação (Lei Municipal nº 5323/05 e Lei Municipal nº 6907/17)
Jornada Especial de Trabalho³: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal nº 6.564/14 e alterações posteriores. 
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 1.445,99 de jornada suplementar.(33,33%) 
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 2.603,04 de jornada suplementar.(60%) 
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 4.338,40 de jornada suplementar.(100%) 
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 6.073,76 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 7.242,20 de jornada suplementar.(166,67%) 
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.567,54 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, 50% do valor citado. O 
cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, com 
anuência e termo de compromisso do servidor. 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
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:
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;
estar em dia com as obrigações eleitorais;
estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Superior em Medicina, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e 
Residência Médica em Pneumologia concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título de 
Especialista em Pneumologia reconhecido pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), 
bem como Registro no Conselho Regional de Medicina – CRM/SP, 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; 
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.
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.

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;
conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
não tomar posse dentro do prazo legal;
deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
apresentar declarações falsas.
A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
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:
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.
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. 
As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE pela 
internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 27 (vinte e 
sete) de abril de 2018 ate às 20h do dia 11 (onze) de maio de 2018, (horário de Brasília/DF), devendo o 
candidato adotar os seguintes procedimentos:
Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer Inscrição”.
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.
Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o qual 
pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – MÉDICO - 
PNEUMOLOGISTA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
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$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
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. 
Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
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.
Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até as 
19h59min do dia 11 (onze) de maio de 2018, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
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, na 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.
O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na 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.
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, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) 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.
A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
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.
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.
As alterações de nome, RG 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 
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pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 
Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
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. 
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.
Para efetivar 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 27 (vinte e sete) de abril, 02 
(dois) e 03 (três) de maio de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 
02 (duas) doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período 
de isenção da inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
www.bauru.sp.gov.br
Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
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.
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.
As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar sua 
inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, 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 efetuarem 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 VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
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.
A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, expedido 
no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, 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. 
A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito de atendimento da condição especial.
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 
27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além de 
informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
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 Carteira 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 e do documento de identificação oficial com 

foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 27 (vinte e sete) de abril 
de 2018 a 07 (sete) de junho de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 08 (oito) de junho de 
2018.
Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da criança 
e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.sp.gov.br 
até às 16h do dia 08 (oito) de junho de 2018. A candidata deverá informar seu nome completo, o número 
de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição. 
Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o estabelecido 
nos itens 1.1 e 1.2.
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.
A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de 
realização da prova.
No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do responsável 
pela criança e sem o material da prova.
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. 
A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda da 
criança.
Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
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, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
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).  
O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
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 
Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
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. 
O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo VI 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
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.
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, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
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. 
Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV 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 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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.
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.
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. 
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:
A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato será 
eliminado do certame.
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. 
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.
A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito 
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a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital e não 
será devolvido ao candidato.
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.
As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de Bauru 
em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO IX – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
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 
Saúde – MÉDICO -   
PNEUMOLOGISTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30 90

Eliminatório
e

Classificatório
03 horas

Legislação SUS 10
Análise 

de 
Títulos

Apresentação de 
Títulos

- 10 Classificatório -

O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO – 
PNEUMOLOGISTA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo 
descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 10 (dez) de junho de 2018, 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: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que não 
apresentarem Títulos;
a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, local 
e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início da mesma, em sala indicada pela 
Coordenação do Concurso; 
no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do título.
após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru;
o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 504/2018;
serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Doutorado, em 
qualquer área médica, devidamente reconhecido 
pelo órgão competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Mestrado, em 
qualquer área médica, devidamente reconhecido 
pelo órgão competente.

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de especialização 
- lato sensu/Residência/Aprimoramento, com 
carga horária mínima de 360 horas/aula ou 
Título de Especialista em qualquer área médica 
(exceto o exigido no pré-requisito), devidamente 
reconhecido pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 

documentos apresentados;
a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos; 
os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
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 E ENTREGA DE TÍTULOS:
A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos, 
na respectiva data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de 
Bauru.
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 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira 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 serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
O não comparecimento na 1ª Fase - 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. 
Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias de 
candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
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.
Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais, 
durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando qualquer 
tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de qualquer 
tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, pelos 
seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer necessidade de 
realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção do conhecimento a 
ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura Municipal de Bauru e, 
somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
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.
Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida 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 excluído do certame. 
Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso debaixo 
da carteira.
17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
17.2) 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 escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação). 
17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO - 
PNEUMOLOGISTA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois pontos e vinte 
e cinco centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 
60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que 
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contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente 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.
Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
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.
7. 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).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
- PNEUMOLOGISTA, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de 
acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
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.
Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
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 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva; 
obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
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 de acordo com o 
modelo do Anexo V.
O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do Concurso 
Público regulado pelo presente edital:
endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone 
(s) para contato);
indicação de seu número de inscrição;
estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
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. 
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.
Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
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.
A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os recursos, 
sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.

bauru.sp.gov.br. 
Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta 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:
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.
A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial 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. 
A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
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;
a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), acompanhado 
de comprovante de sua Situação Cadastral;
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, com firma reconhecida; 
a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
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);
a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.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.
m.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. 
à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
Para posse é vedada:
a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, b e 
c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
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.
A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
endereço não atualizado;
endereço de difícil acesso;
correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
correspondência recebida por terceiros.
Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às Instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
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 
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Pública.
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.
Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo VI, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 504/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - PNEUMOLOGISTA
Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos os 
serviços de saúde. Prestar atendimento médico em Unidades Ambulatoriais Básicas ou Especializadas, 
mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso de Pronto Atendimento. Zelar pelo uso 
correto dos materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais Órgãos. Realizar 
perícias e procedimentos administrativos relativos à área Médica. Implementar ações para promoção da 
saúde. Realizar ou supervisionar, analisar e interpretar exames de imagem. Desenvolver ações na área 
de Saúde Coletiva (Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental). Executar atividades especializadas 
relacionadas à morte natural e à perícia para fins Jurídico-Legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes 
e lesões corporais). Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos procedimentos 
emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais rápido possível 
o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte adequado do 
paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante de eventuais 
necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico emergencial no 
local (primário). Zelar pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento. Realizar exames 
clínicos e solicitar exames especializados. Interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica 
e conduta nos atendimentos realizados. Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de 
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever e aplicar medicamentos. Fazer 
acompanhamento do quadro do paciente. Solicitar transferências, internações e cirurgias. Indicar médico 
especialista para acompanhar o caso, etc. Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, 
etc). Realizar exame clínico. Coletar materiais e secreções. Solicitar exames, quando julgar necessário. 
Interpretar exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos realizados. Orientar e 
prescrever o uso de medicação. Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. Fazer o acompanhamento 
do quadro do paciente. Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos 
ou medicações. Marcar retorno, encaminhar para exames, especialistas, internações ou dar alta. Evitar 
contaminação com materiais perfurocortantes. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos médicos 
utilizados. Solicitar materiais, quando necessário. Atentar-se para o processo de higienização dos materiais 
utilizados. Orientar pacientes e familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos 
realizados. Orientar os familiares, profissionais e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, 
posologia, reações adversas, etc. Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para 
o caso. Realizar encaminhamentos para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica. 
Notificar a vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos 
ou demais produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Elaborar prontuários e 
laudos médicos. Emitir receitas. Elaborar protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir 
pareceres e declarações. Fornecer atestados quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Realizar 
perícias. Prescrever medidas higiênicas. Avaliar e adequar o calendário vacinal dos pacientes. Promover 
campanhas de saúde. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades 
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Estudar novos procedimentos médicos. 
Realizar pesquisas. Participar de comitês ou comissões que se relacionam com a área médica. Supervisionar 
a realização de exames de imagens, observando a técnica de execução para assegurar sua nitidez e 
durabilidade. Analisar imagens, utilizando tecnologia adequada para elaborar o relatório elucidativo, 
fornecendo o laudo das imagens analisadas.
Elaborar rotinas para preparo de pacientes, observando a natureza do exame a ser realizado a fim de 
prevenir complicações e intercorrências. Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações 
de vigilância epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definido normas internas, 
sempre com embasamento em Normas Legais e Técnicas emanadas do Ministério da Saúde, da Secretaria 
Estadual de Saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de Bauru, 
incluindo-se as Unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância 
epidemiológica e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica 
na tomada imediata de medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em 
todos os casos que se fizer necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam 
potencialmente representar riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar 
boletins periódicos. Analisar e investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no Município de Bauru, 
a partir das Declarações de Óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos Cartórios, Instituto 
Médico Legal, Delegacias de Polícia, Hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, investigar, 
conferir e analisar dados referentes aos Sistemas de Informação: SIM (Sistema de Mortalidade), SINAN 
(Sistema de Notificação de Doenças e Agravos), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos). Realizar visitas 
hospitalares, em serviços de saúde, em presídios, em domicílio e em outras instituições, sempre que se fizer 
necessário, para o pleno desenvolvimento das ações citadas; Compor a equipe de vigilância epidemiológica 
para inspeção em serviços de saúde, sempre que se fizer necessário, em especial aqueles que desenvolvem 
atividades de imunização, exercendo atividade como Autoridade Sanitária. Compor equipe técnica e de 
fiscalização na área de vigilância sanitária e ambiental, atuando conforme legislação vigente. Compor 
equipes de fiscalização em serviços de saúde de quaisquer complexidades, conforme o nível de delegação 
de competência ao município e leis do Sistema Único de Saúde - SUS; buscar assessoria técnica junto à 
Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer necessário. 
Assessorar tecnicamente todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e dos serviços de saúde, 
públicos e privados de Bauru, no desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e de imunização, 
bem como para tomada de medidas pertinentes. Executar necropsias. Executar exames clínicos, de 
laboratório, radiológico e outros. Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença 
básica. Orientar familiares, no caso de morte por doença infectocontagiosa, para que tomem as medidas 

preventivas cabíveis. Orientar os pais de recém-nascidos acometidos por transtornos genéticos a procurarem 
um aconselhamento genético eficiente. Fornecer informações para possibilitar o estabelecimento de dados 
epidemiológicos essenciais a fim de se adotar políticas de saúde pública concernente à realidade. Identificar 
eventuais casos de morte não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o Instituto 
Médico Legal para exame pericial obrigatório. Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando 
o fortalecimento e a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de práticas para a formação no 
âmbito do SUS.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
Asma 
Circulação pulmonar – tromboembolismo pulmonar e hipertensão pulmonar 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
Doenças Pulmonares Intersticiais
Doenças respiratórias do sono 
Derrames Pleurais
Função Pulmonar: Espirometria
Insuficiência respiratória 
Micoses Pulmonares
Oxigenoterapia Domiciliar
Pneumonia
Pneumopatias ocupacionais
Tabagismo
Tuberculose
Tosse crônica
Supurações pulmonares
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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: 
paraplegia 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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 2018.
__________ (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 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
05/04/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
14/04/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
24/04/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
27/04/2018 Abertura Inscrições
11/05/2018 Encerramento Inscrições

27/04, 02 e 03/05/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

05/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

27/04/2018 a  11/05/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/04/2018 a  08/06/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

22/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

22/05/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
26/05/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
07/06/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
10/06/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva e Entrega de Títulos
12/06/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito
30/06/2018 Previsão de Classificação Final
12/07/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 05 de abril de 2018.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 04/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei 
Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na modalidade 
“Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital,  para o 
provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – PSIQUIATRA, 
descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico 
Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações 
posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde 
(Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores 
Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Marcus Vinícius Franco, Bruno Henrique Bittencourt e Maria Helena de Abreu, e sob a coordenação 
de Luiz Gustavo De Oliveira e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados 
pela Portaria nº 505/2018, obedecidas as normas deste Edital.
O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante da 
Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei Municipal 
nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
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.
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.
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 Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e 
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alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho prevista 
no Capítulo II deste Edital. 
O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
antes do inicio da mesma.   
A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
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 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Saúde 

– MÉDICO - 
PSIQUIATRA

01

Conclusão do 
Ensino Superior 

em Medicina 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 

Medicina 
(CRM/SP) e 
Residência 
Médica em 
Psiquiatria 

ou Titulo de 
Especialista em 
Psiquiatria ou 
Especialização 
em Psiquiatria

R$ 4.388,40 R$ 410,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

Notas: 
*Comprovação de conclusão do Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida 
especialidade médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de 
Residência Médica/Ministério da Educação ou Título de Especialista na referida especialidade médica de 
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Alimentação (Lei Municipal nº 5.323/05 e Lei Municipal nº 6.907/17)
Jornada Especial de Trabalho³: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal nº 6.564/14 e alterações posteriores. 
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 1.445,99 de jornada suplementar.(33,33%) 
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 2.603,04 de jornada suplementar.(60%) 
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 4.338,40 de jornada suplementar.(100%) 
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 6.073,76 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 7.242,20 de jornada suplementar.(166,67%) 
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.567,54 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, 50% do valor citado. O 
cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, com 
anuência e termo de compromisso do servidor. 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
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:
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;
estar em dia com as obrigações eleitorais;
estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Superior em Medicina, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e 
Residência Médica em Psiquiatria concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título 
de Especialista em Psiquiatria reconhecido pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria ou Especialização em 
Psiquiatria reconhecido pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria  bem como Registro no Conselho Regional 
de Medicina – CRM/SP, 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; 
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.
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.
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;
conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
não tomar posse dentro do prazo legal;
deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
apresentar declarações falsas.
A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
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:
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.
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. 
As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE pela 
internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 27 (vinte e 
sete) de abril de 2018 ate às 20h do dia 11 (onze) de maio de 2018, (horário de Brasília/DF), devendo o 
candidato adotar os seguintes procedimentos:
Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer Inscrição”.
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.
Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o qual 
pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – MÉDICO - 
PSIQUIATRA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
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$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
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. 
Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
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.
Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até as 
19h59min do dia 11 (onze) de maio de 2018, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
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, na 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.
O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na 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.
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, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) 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.
A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
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.
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.
As alterações de nome, RG 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 Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
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As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 
Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
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. 
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.
Para efetivar 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 27 (vinte e sete) de abril, 02(dois) 
e 03 (três) de maio de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
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.
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.
As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar sua 
inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, 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 efetuarem 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 VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
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.
A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, expedido 
no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, 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. 
A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito de atendimento da condição especial.
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 
27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além de 
informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
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 Carteira 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 e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 27 (vinte e sete) de abril 
de 2018 a 07 (sete) de junho de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 08 (oito) de junho de 
2018.

Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da criança 
e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.sp.gov.br 
até às 16h do dia 08 (oito) de junho de 2018. A candidata deverá informar seu nome completo, o número 
de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição. 
Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o estabelecido 
nos itens 1.1 e 1.2.
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.
A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de 
realização da prova.
No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do responsável 
pela criança e sem o material da prova.
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. 
A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda da 
criança.
Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
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, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
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).  
O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
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 
Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
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. 
O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo VI 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
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.
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, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
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. 
Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV 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 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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.
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.
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. 
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:
A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato será 
eliminado do certame.
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. 
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.
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.
O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital e não 
será devolvido ao candidato.
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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.
As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de Bauru 
em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO IX – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
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 
Saúde – MÉDICO 
-    PSIQUIATRA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30 90 Eliminatório e 

Classificatório 03 horas
Legislação SUS 10

Análise 
de 

Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO – 
PSIQUIATRA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 10 (dez) de junho de 2018, 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: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que não 
apresentarem Títulos;
a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, local 
e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do inicio da mesma, em sala indicada pela 
Coordenação do Concurso; 
no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do Título.
após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru;
o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 505/2018;
serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Doutorado, em 
qualquer área médica, devidamente reconhecido 
pelo órgão competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Mestrado, em 
qualquer área médica, devidamente reconhecido 
pelo órgão competente.

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de especialização 
- lato sensu/Residência/Aprimoramento, com 
carga horária mínima de 360 horas/aula ou 
Título de Especialista em qualquer área médica 
(exceto o exigido no pré-requisito), devidamente 
reconhecido pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

os Diplomas, Certificados ou Declarações, obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados;
a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos; 
os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;

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 E ENTREGA DE TÍTULOS:
A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos, 
na respectiva data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de 
Bauru.
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 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira 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 serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
O não comparecimento na 1ª Fase - 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. 
6.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
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.
Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais, 
durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando qualquer 
tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de qualquer 
tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, pelos 
seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer necessidade de 
realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção do conhecimento a 
ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura Municipal de Bauru e, 
somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
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.
Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida 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 excluído do certame. 
Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso debaixo 
da carteira.
17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
17.2) 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 escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação). 
17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
17.4) A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO - 
PSIQUIATRA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois pontos e vinte e cinco 
centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que 
contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as instruções 
constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala, 
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terão sua prova anulada.
Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
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.
7. 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).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
- PSIQUIATRA, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do 
candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
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.
Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
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 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva; 
obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
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 de acordo com o 
modelo do Anexo V.
O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do Concurso 
Público regulado pelo presente edital:
endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone 
(s) para contato);
indicação de seu número de inscrição;
estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
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. 
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.
Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
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.
A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os recursos, 
sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.
bauru.sp.gov.br. 
Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta 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:
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.
A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial 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. 
A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
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;
a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), acompanhado 
de comprovante de sua Situação Cadastral;
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, com firma reconhecida; 
a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
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);
a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.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.
m.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. 
à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
Para posse é vedada:
a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, b e 
c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
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.
A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
endereço não atualizado;
endereço de difícil acesso;
correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
correspondência recebida por terceiros.
Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
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.
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 
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site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo VI, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 505/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - PSIQUIATRA
Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos os 
serviços de saúde. Prestar atendimento médico em Unidades Ambulatoriais Básicas ou Especializadas, 
mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso de Pronto Atendimento. Zelar pelo uso 
correto dos materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais Órgãos. Realizar 
perícias e procedimentos administrativos relativos à área Médica. Implementar ações para promoção da 
saúde. Realizar ou supervisionar, analisar e interpretar exames de imagem. Desenvolver ações na área 
de Saúde Coletiva (Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental). Executar atividades especializadas 
relacionadas à morte natural e à perícia para fins Jurídico-Legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes 
e lesões corporais). Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos procedimentos 
emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais rápido possível 
o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte adequado do 
paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante de eventuais 
necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico emergencial no 
local (primário). Zelar pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento. Realizar exames 
clínicos e solicitar exames especializados. Interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica 
e conduta nos atendimentos realizados. Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de 
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever e aplicar medicamentos. Fazer 
acompanhamento do quadro do paciente. Solicitar transferências, internações e cirurgias. Indicar médico 
especialista para acompanhar o caso, etc. Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, 
etc). Realizar exame clínico. Coletar materiais e secreções. Solicitar exames, quando julgar necessário. 
Interpretar exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos realizados. Orientar e 
prescrever o uso de medicação. Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. Fazer o acompanhamento 
do quadro do paciente. Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos 
ou medicações. Marcar retorno, encaminhar para exames, especialistas, internações ou dar alta. Evitar 
contaminação com materiais perfurocortantes. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos médicos 
utilizados. Solicitar materiais, quando necessário. Atentar-se para o processo de higienização dos materiais 
utilizados. Orientar pacientes e familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos 
realizados. Orientar os familiares, profissionais e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, 
posologia, reações adversas, etc. Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para 
o caso. Realizar encaminhamentos para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica. 
Notificar a vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos 
ou demais produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Elaborar prontuários e 
laudos médicos. Emitir receitas. Elaborar protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir 
pareceres e declarações. Fornecer atestados quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Realizar 
perícias. Prescrever medidas higiênicas. Avaliar e adequar o calendário vacinal dos pacientes. Promover 
campanhas de saúde. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades 
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Estudar novos procedimentos médicos. 
Realizar pesquisas. Participar de comitês ou comissões que se relacionam com a área médica. Supervisionar 
a realização de exames de imagens, observando a técnica de execução para assegurar sua nitidez e 
durabilidade. Analisar imagens, utilizando tecnologia adequada para elaborar o relatório elucidativo, 
fornecendo o laudo das imagens analisadas.
Elaborar rotinas para preparo de pacientes, observando a natureza do exame a ser realizado a fim de 
prevenir complicações e intercorrências. Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações 
de vigilância epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definido normas internas, 
sempre com embasamento em Normas Legais e Técnicas emanadas do Ministério da Saúde, da Secretaria 
Estadual de Saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de Bauru, 
incluindo-se as Unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância 
epidemiológica e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica 
na tomada imediata de medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em 
todos os casos que se fizer necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam 
potencialmente representar riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar 
boletins periódicos. Analisar e investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no Município de Bauru, 
a partir das Declarações de Óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos Cartórios, Instituto 
Médico Legal, Delegacias de Polícia, Hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, investigar, 
conferir e analisar dados referentes aos Sistemas de Informação: SIM (Sistema de Mortalidade), SINAN 
(Sistema de Notificação de Doenças e Agravos), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos). Realizar visitas 
hospitalares, em serviços de saúde, em presídios, em domicílio e em outras instituições, sempre que se fizer 
necessário, para o pleno desenvolvimento das ações citadas; Compor a equipe de vigilância epidemiológica 
para inspeção em serviços de saúde, sempre que se fizer necessário, em especial aqueles que desenvolvem 
atividades de imunização, exercendo atividade como Autoridade Sanitária. Compor equipe técnica e de 
fiscalização na área de vigilância sanitária e ambiental, atuando conforme legislação vigente. Compor 
equipes de fiscalização em serviços de saúde de quaisquer complexidades, conforme o nível de delegação 
de competência ao município e leis do Sistema Único de Saúde - SUS; Buscar assessoria técnica junto à 
Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer necessário. 
Assessorar tecnicamente todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e dos serviços de saúde, 
públicos e privados de Bauru, no desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e de imunização, 
bem como para tomada de medidas pertinentes. Executar necropsias. Executar exames clínicos, de 
laboratório, radiológico e outros. Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença 
básica. Orientar familiares, no caso de morte por doença infectocontagiosa, para que tomem as medidas 
preventivas cabíveis. Orientar os pais de recém-nascidos acometidos por transtornos genéticos a procurarem 
um aconselhamento genético eficiente. Fornecer informações para possibilitar o estabelecimento de dados 
epidemiológicos essenciais a fim de se adotar políticas de saúde pública concernente à realidade. Identificar 
eventuais casos de morte não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o Instituto 

Médico Legal para exame pericial obrigatório. Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando 
o fortalecimento e a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de práticas para a formação no 
âmbito do SUS.
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I - SUS: LEGISLAÇÃO, FORMAÇÃO E FUNDAMENTOS DAS POLÍTICAS DE SAÚDE NO 
BRASIL
CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In BRASIL, MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. Gestão Municipal de Saúde. Textos Básicos. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2001 (p. 285 - 
304); Disponível em: http://200.129.241.70/isc/sistema/arquivos/14101102534253.pdf 
BRASIL, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. 
São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Titulo VIII.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências.
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html 
BRASIL. DECRETO nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar – Brasília: CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf

II - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE. MODELOS DE ATENÇÃO 
E GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE.
MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2436/GM de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional 
de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS)
Disponível em: http://www.foa.unesp.br/home/pos/ppgops/portaria-n-2436.pdf OU http://pesquisa.in.gov.
br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/09/2017&jornal=1&pagina=68&totalArquivos=120 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – 3. ed. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7)
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização como 
eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Acolhimento à demanda espontânea. – 1. ed.; 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 56 p. : il. – 
(Cadernos de Atenção Básica; n. 28, V. 1)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_cab28v1.
pdf  
BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 64 
p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde).
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.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 
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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: 
paraplegia 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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 2018.
__________ (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 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
05/04/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
14/04/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
24/04/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
27/04/2018 Abertura Inscrições
11/05/2018 Encerramento Inscrições

27/04, 02 e 03/05/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

05/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

27/04/2018 a  
11/05/2018

Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/04/2018 a  
08/06/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

22/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

22/05/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos 
26/05/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos 
07/06/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
10/06/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva e Entrega de Títulos
12/06/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito
30/06/2018 Previsão de Classificação Final
12/07/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 05 de abril de 2018.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 05/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital,  para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO 
– RADIOLOGISTA, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á 
pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações 
posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da 
Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores) e demais disposições 
legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Joana 
Cruz Marangon Machado e Daniela Cristina da Silva e sob a coordenação de Gabriel Hungaro 
Primolan e Karina Osti, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 506/2018, obedecidas as 
normas deste Edital.
O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante da 
Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei Municipal 
nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
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.
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.
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 Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho prevista 
no Capítulo II deste Edital. 
O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
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antes do início da mesma.   
A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
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 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Saúde 

– MÉDICO - 
RADIOLOGISTA

01

Conclusão 
do Ensino 

Superior em 
Medicina e 
Registro no 
Conselho 

Regional de 
Medicina 

(CRM/SP) e 
Residência 
Médica ou 
Título de 

Especialista 
em Radiologia 
e Diagnóstico 
por Imagem

R$ 4.388,40 R$ 410,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

Notas: 
*Comprovação de conclusão do Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida 
especialidade médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de 
Residência Médica/Ministério da Educação ou Título de Especialista na referida especialidade médica de 
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Alimentação (Lei Municipal nº 5.323/05 e Lei Municipal nº 6.907/17)
Jornada Especial de Trabalho³: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal nº 6.564/14 e alterações posteriores. 
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 1.445,99 de jornada suplementar.(33,33%) 
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 2.603,04 de jornada suplementar.(60%) 
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 4.338,40 de jornada suplementar.(100%) 
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 6.073,76 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.388,40 + R$ 7.242,20 de jornada suplementar.(166,67%) 
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.567,54 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, 50% do valor citado. O 
cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, com 
anuência e termo de compromisso do servidor. 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
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:
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;
estar em dia com as obrigações eleitorais;
estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Superior em Medicina, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e Residência 
Médica reconhecida pelo órgão competente ou Título de Especialista em Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem concedido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, bem como Registro no Conselho Regional de 
Medicina – CRM/SP, 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; 
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.
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.
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;
conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
não tomar posse dentro do prazo legal;
deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
apresentar declarações falsas.

A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
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:
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.
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. 
As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE pela 
internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 27 (vinte e 
sete) de abril de 2018 ate às 20h do dia 11 (onze) de maio de 2018, (horário de Brasília/DF), devendo o 
candidato adotar os seguintes procedimentos:
Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer Inscrição”.
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.
Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o qual 
pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – MÉDICO - 
RADIOLOGISTA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
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$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
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. 
Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
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.
Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até as 
19h59min do dia 11 (onze) de maio de 2018, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
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, na 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.
O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na 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.
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, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) 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.
A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
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.
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.
As alterações de nome, RG 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 Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 
Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
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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. 
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.
Para efetivar 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 27 (vinte e sete) de abril, 02 
(dois) e 03 (três) de maio de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 
02 (duas) doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período 
de isenção da inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
www.bauru.sp.gov.br
Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
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.
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.
As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar sua 
inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, 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 efetuarem 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 VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
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.
A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, expedido 
no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, 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. 
A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito de atendimento da condição especial.
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 
27(vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além de 
informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
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 Carteira 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 e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 27 (vinte e sete) de abril 
de 2018 a 07 (sete) de junho de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 08 (oito) de junho de 
2018.
Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da criança 
e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.sp.gov.br 
até às 16h do dia 08 (oito) de junho de 2018. A candidata deverá informar seu nome completo, o número 
de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, 
bem como seu número de inscrição. 
Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o estabelecido 
nos itens 1.1 e 1.2.
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.
A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de 
realização da prova.
No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do responsável 
pela criança e sem o material da prova.
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. 
A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda da 
criança.
Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
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, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
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).  
O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
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 
Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
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. 
O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo VI 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
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.
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, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
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. 
Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV 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 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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.
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.
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. 
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:
A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato será 
eliminado do certame.
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. 
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.
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.
O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital e não 
será devolvido ao candidato.
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.
As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de Bauru 
em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 
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CAPÍTULO IX – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
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 
Saúde – MÉDICO -     
RADIOLOGISTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30 90 Eliminatório e 

Classificatório 03 horas
Legislação SUS 10

Análise 
de 

Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO – 
RADIOLOGISTA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 10 (dez) de junho de 2018, 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: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que não 
apresentarem Títulos;
a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, local 
e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início da mesma, em sala indicada pela 
Coordenação de Concurso;
no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do título.
após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru;
o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 506/2018;
serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Doutorado, em 
qualquer área médica, devidamente reconhecido 
pelo órgão competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Mestrado, em 
qualquer área médica, devidamente reconhecido 
pelo órgão competente.

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de especialização 
- lato sensu/Residência/Aprimoramento, com 
carga horária mínima de 360 horas/aula ou 
Título de Especialista em qualquer área médica 
(exceto o exigido no pré-requisito), devidamente 
reconhecido pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados;
a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos; 
os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
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 E ENTREGA DE TÍTULOS:
A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos, 
na respectiva data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de 
Bauru.

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 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira 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 serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
O não comparecimento na 1ª Fase - 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. 
6.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
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.
Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais, 
durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando qualquer 
tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de qualquer 
tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, pelos 
seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer necessidade de 
realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção do conhecimento a 
ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura Municipal de Bauru e, 
somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
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.
Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida 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 excluído do certame. 
Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso debaixo 
da carteira.
17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
17.2) 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 escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação). 
17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
17.4) A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO - 
RADIOLOGISTA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois pontos e vinte 
e cinco centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 
60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que 
contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente 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.
Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
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.
7. 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).
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8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO - 
RADIOLOGISTA, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos 
do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
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.
Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
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 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva; 
obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
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 de acordo com o 
modelo do Anexo V.
O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do Concurso 
Público regulado pelo presente edital:
endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone 
(s) para contato);
indicação de seu número de inscrição;
estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
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. 
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.
Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
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.
A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os recursos, 
sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.
bauru.sp.gov.br. 
Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta 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:
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.
A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.

A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial 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. 
A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
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;
a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), acompanhado 
de comprovante de sua Situação Cadastral;
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, com firma reconhecida; 
a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
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);
a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.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.
m.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. 
à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
Para posse é vedada:
a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, b e 
c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
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.
A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
endereço não atualizado;
endereço de difícil acesso;
correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
correspondência recebida por terceiros.
Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
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.
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.
Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo VI, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 506/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO
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ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - RADIOLOGISTA
Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos os 
serviços de saúde. Prestar atendimento médico em Unidades Ambulatoriais Básicas ou Especializadas, 
mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso de Pronto Atendimento. Zelar pelo uso 
correto dos materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais Órgãos. Realizar 
perícias e procedimentos administrativos relativos à área Médica. Implementar ações para promoção da 
saúde. Realizar ou supervisionar, analisar e interpretar exames de imagem. Desenvolver ações na área 
de Saúde Coletiva (Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental). Executar atividades especializadas 
relacionadas à morte natural e à perícia para fins Jurídico-Legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes 
e lesões corporais). Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos procedimentos 
emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais rápido possível 
o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte adequado do 
paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante de eventuais 
necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico emergencial no 
local (primário). Zelar pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento. Realizar exames 
clínicos e solicitar exames especializados. Interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica 
e conduta nos atendimentos realizados. Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de 
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever e aplicar medicamentos. Fazer 
acompanhamento do quadro do paciente. Solicitar transferências, internações e cirurgias. Indicar médico 
especialista para acompanhar o caso, etc. Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, 
etc). Realizar exame clínico. Coletar materiais e secreções. Solicitar exames, quando julgar necessário. 
Interpretar exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos realizados. Orientar e 
prescrever o uso de medicação. Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. Fazer o acompanhamento 
do quadro do paciente. Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos 
ou medicações. Marcar retorno, encaminhar para exames, especialistas, internações ou dar alta. Evitar 
contaminação com materiais perfurocortantes. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos médicos 
utilizados. Solicitar materiais, quando necessário. Atentar-se para o processo de higienização dos materiais 
utilizados. Orientar pacientes e familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos 
realizados. Orientar os familiares, profissionais e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, 
posologia, reações adversas, etc. Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para 
o caso. Realizar encaminhamentos para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica. 
Notificar a vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos 
ou demais produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Elaborar prontuários e 
laudos médicos. Emitir receitas. Elaborar protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir 
pareceres e declarações. Fornecer atestados quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Realizar 
perícias. Prescrever medidas higiênicas. Avaliar e adequar o calendário vacinal dos pacientes. Promover 
campanhas de saúde. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades 
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Estudar novos procedimentos médicos. 
Realizar pesquisas. Participar de comitês ou comissões que se relacionam com a área médica. Supervisionar 
a realização de exames de imagens, observando a técnica de execução para assegurar sua nitidez e 
durabilidade. Analisar imagens, utilizando tecnologia adequada para elaborar o relatório elucidativo, 
fornecendo o laudo das imagens analisadas.
Elaborar rotinas para preparo de pacientes, observando a natureza do exame a ser realizado a fim de 
prevenir complicações e intercorrências. Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações 
de vigilância epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definido normas internas, 
sempre com embasamento em Normas Legais e Técnicas emanadas do Ministério da Saúde, da Secretaria 
Estadual de Saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de Bauru, 
incluindo-se as Unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância 
epidemiológica e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica 
na tomada imediata de medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em 
todos os casos que se fizer necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam 
potencialmente representar riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar 
boletins periódicos. Analisar e investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no Município de Bauru, 
a partir das Declarações de Óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos Cartórios, Instituto 
Médico Legal, Delegacias de Polícia, Hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, investigar, 
conferir e analisar dados referentes aos Sistemas de Informação: SIM (Sistema de Mortalidade), SINAN 
(Sistema de Notificação de Doenças e Agravos), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos). Realizar visitas 
hospitalares, em serviços de saúde, em presídios, em domicílio e em outras instituições, sempre que se fizer 
necessário, para o pleno desenvolvimento das ações citadas; Compor a equipe de vigilância epidemiológica 
para inspeção em serviços de saúde, sempre que se fizer necessário, em especial aqueles que desenvolvem 
atividades de imunização, exercendo atividade como Autoridade Sanitária. Compor equipe técnica e de 
fiscalização na área de vigilância sanitária e ambiental, atuando conforme legislação vigente. Compor 
equipes de fiscalização em serviços de saúde de quaisquer complexidades, conforme o nível de delegação 
de competência ao município e leis do Sistema Único de Saúde - SUS; Buscar assessoria técnica junto à 
Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer necessário. 
Assessorar tecnicamente todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e dos serviços de saúde, 
públicos e privados de Bauru, no desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e de imunização, 
bem como para tomada de medidas pertinentes. Executar necropsias. Executar exames clínicos, de 
laboratório, radiológico e outros. Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença 
básica. Orientar familiares, no caso de morte por doença infectocontagiosa, para que tomem as medidas 
preventivas cabíveis. Orientar os pais de recém-nascidos acometidos por transtornos genéticos a procurarem 
um aconselhamento genético eficiente. Fornecer informações para possibilitar o estabelecimento de dados 
epidemiológicos essenciais a fim de se adotar políticas de saúde pública concernente à realidade. Identificar 
eventuais casos de morte não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o Instituto 
Médico Legal para exame pericial obrigatório. Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando 
o fortalecimento e a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de práticas para a formação no 
âmbito do SUS.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
Diagnóstico por Imagem das doenças inflamatórias e neoplásicas do trato gastrointestinal. 

Diagnóstico por Imagem das doenças hepáticas difusas e focais. 
Diagnóstico por Imagem das doenças pancreáticas. 
Diagnóstico por Imagem do abdômen agudo. 
Diagnóstico por Imagem do trauma abdominal. 
Diagnóstico por Imagem do trauma torácico. 
Diagnóstico por Imagem do trauma crânio encefálico. 
Diagnóstico por Imagem das neoplasias do tórax (pulmão e mediastino). 
Diagnóstico por imagem das doenças inflamatórias infecciosas do tórax.
Diagnóstico por Imagem das doenças intersticiais dos pulmões. 
Diagnóstico por Imagem das doenças infecciosas e neoplásicas das vias urinárias. 
Diagnóstico por Imagem das neoplasias do sistema nervoso central. 
Diagnóstico por Imagem de neoplasias ósseas benignas e malignas. 
Diagnóstico por Imagem das doenças inflamatórias infecciosas do sistema musculoesquelético. 
Diagnóstico por Imagem no trauma musculoesquelético. 
Riscos do uso da radiação ionizante.
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Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.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: 
paraplegia 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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 2018.
__________ (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 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
05/04/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
14/04/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
24/04/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
27/04/2018 Abertura Inscrições
11/05/2018 Encerramento Inscrições

27/04, 02 e 03/05/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

05/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

27/04/2018 a  
11/05/2018

Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/04/2018 a  
08/06/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

22/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

22/05/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
26/05/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
07/06/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
10/06/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva e Entrega de Títulos
12/06/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito
30/06/2018 Previsão de Classificação Final
12/07/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 05 de abril de 2018.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 06/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital,  para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – CIRURGIÃO 
DENTISTA, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo 
Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações 
posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e 
alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal 
da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos 
Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Maria 
Teresa Atta, Sara Nader Marta, Heloisa Ferrari Lombardi, Andrea Belli Floriano, Eduardo Jannone 
da Silva e sob a coordenação de Marcia Araujo dos Reis de Oliveira, Mariana Félix Bueno Belone 
e Mônica Cristina Pereira Santana, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 508/2018, 
obedecidas as normas deste Edital.
O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante da 
Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei Municipal 
nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
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.
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.
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 Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e 
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alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho prevista 
no Capítulo II deste Edital. 
O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
A data, local e horário de realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018.
A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
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 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Saúde – 

CIRURGIÃO 
DENTISTA

01

Conclusão 
do Ensino 

Superior em 
Odontologia 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 
Odontologia 

(CRO)

R$ 2.750,24 R$ 410,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

Notas: 
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde, da Lei Municipal n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Lei Municipal nº 6.907/17 (Artigo 9º).
Benefícios²: Vale Alimentação (R$410,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 (artigos 
7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.
Jornada Especial de Trabalho³: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal 6564/14 e alterações posteriores.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
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:
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;
estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Superior em Odontologia, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e Registro no 
Conselho Regional de Odontologia – CRO, 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; 
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.
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.
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;
conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
não tomar posse dentro do prazo legal;
deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
apresentar declarações falsas.
A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
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:
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.
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. 
As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE pela 
internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 27 (vinte e 

sete) de abril de 2018 ate às 20h do dia 11 (onze) de maio de 2018, (horário de Brasília/DF), devendo o 
candidato adotar os seguintes procedimentos:
Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer Inscrição”.
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.
Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o qual 
pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – CIRURGIÃO 
DENTISTA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
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$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
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. 
Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
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.
Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até as 
19h59min do dia 11 (onze) de maio de 2018, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
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, na 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.
O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na 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.
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, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) 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.
A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
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.
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.
As alterações de nome, RG 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 Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 
Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
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. 
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.
Para efetivar 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 27 (vinte e sete) de abril, 02 
(dois) e 03 (três) de maio de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 
02 (duas) doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período 
de isenção da inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
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Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
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.
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.
As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar sua 
inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, 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 efetuarem 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 VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
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.
A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, expedido 
no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, 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. 
A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito de atendimento da condição especial.
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 
27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além de 
informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
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 Carteira 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 e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 27 (vinte e sete) de abril 
de 2018 a 21 (vinte e um) de junho de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e dois) 
de junho de 2018.
Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da criança 
e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.sp.gov.
br até às 16h do dia 22 (vinte e dois) de junho de 2018. A candidata deverá informar seu nome completo, 
o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende 
concorrer, bem como seu número de inscrição. 
Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o estabelecido 
nos itens 1.1 e 1.2.
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.
A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de 
realização da prova.
No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do responsável 
pela criança e sem o material da prova.
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. 
A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda da 
criança.
Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:

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, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
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).  
O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
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 
Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
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. 
O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo VI 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
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.
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, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
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. 
Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV 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 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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.
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.
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. 
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:
A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato será 
eliminado do certame.
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. 
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.
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.
O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital e não 
será devolvido ao candidato.
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.
As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de Bauru 
em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO IX – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
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 Saúde – 

CIRURGIÃO 
DENTISTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10
Língua Portuguesa

10

Legislação
10

Análise 
de Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -
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O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – CIRURGIÃO 
DENTISTA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de junho de 2018, 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: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que não 
apresentarem Títulos;
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;
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;
no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio fornecido pelo 
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará 
a quantidade de Títulos apresentados;
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;
as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do Título;
após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru;
o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 508/2018;
serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível de Doutorado, 
em área afim, devidamente reconhecido pelo 
órgão competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível de Mestrado, 
em área afim devidamente reconhecido pelo 
órgão competente.

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação em nível 
de especialização - lato sensu/Residência/
Aprimoramento, com carga horária mínima 
de 360 horas/aula em área afim, devidamente 
reconhecido pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados;
a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos; 
os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
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 E ENTREGA DE TÍTULOS:
A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018.
Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos, 
na respectiva data, local e horário constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados no Diário 
Oficial de Bauru.
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 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira 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 serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.

5.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
O não comparecimento na 1ª Fase - 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. 
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
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.
Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais, 
durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando qualquer 
tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de qualquer 
tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, pelos 
seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer necessidade de 
realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção do conhecimento a 
ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura Municipal de Bauru e, 
somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
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.
Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida 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 excluído do certame. 
Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso debaixo 
da carteira.
18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
18.2) 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 escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação). 
18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – CIRURGIÃO 
DENTISTA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta 
centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que 
contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente 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.
Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
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.
7. 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).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
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A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – CIRURGIÃO 
DENTISTA, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do 
candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
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.
Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
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 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva; 
obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva; 
obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
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 de acordo com o 
modelo do Anexo V.
O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do Concurso 
Público regulado pelo presente edital:
endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone 
(s) para contato);
indicação de seu número de inscrição;
estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
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. 
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.
Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
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.
A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os recursos, 
sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.
bauru.sp.gov.br. 
Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta 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:
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.
A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 

de Desistência);
não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial 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. 
A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
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;
a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), acompanhado 
de comprovante de sua Situação Cadastral;
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, com firma reconhecida; 
a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
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);
a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.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.
m.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. 
à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
Para posse é vedada:
a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, b e 
c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
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.
A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
endereço não atualizado;
endereço de difícil acesso;
correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
correspondência recebida por terceiros.
Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
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.
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.
Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo VI, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 508/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – CIRURGIÃO DENTISTA
Elaborar e manter atualizados os prontuários dentro das normas vigentes. Realizar a atenção em saúde 
bucal: procedimentos odontológicos de tratamento, emergência/urgência, prótese e ortodontia. Realizar 
ações voltadas à saúde coletiva e procedimentos odontológicos preventivos. Realizar auditorias, perícias 
e zelar pela equipe e pelo uso adequado dos instrumentos e equipamentos. Realizar ações voltadas à 



39DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 24 DE ABRIL DE 2.018

Vigilância em Saúde. Realizar anamnese com o paciente, levantando dados médicos, doenças e medicações 
que foram/são utilizadas. Encaminhar, em caso de suspeita, para exames de diabetes, colesterol, 
hipertensão, etc. Encaminhar, quando necessário, para outros serviços especializados na área odontológica. 
Fornecer informações sobre o diagnóstico, procedimentos e medicações ministradas. Trocar informações 
com outros profissionais. Realizar exame odontológico, anotando os dados e procedimentos realizados 
na ficha clínica do paciente. Avaliar e definir prioridades e opções de tratamento. Realizar procedimentos 
de restauração. Realizar tratamento periodontal. Realizar tratamento endodôntico. Aplicar anestesia. 
Estancar hemorragias dentárias. Realizar tomadas radiográficas odontológicas, quando indicadas. Analisar 
e interpretar resultados de exames radiológicos em odontologia. Realizar procedimentos de exodontia. 
Orientar e executar atividades de urgências odontológicas. Ministrar medicação de uso interno e externo 
indicada em odontologia ou em casos de urgência e emergência (Lei nº 5081/66, Art. 6, Inciso 2º). Realizar 
tratamento protético ofertado pela Instituição. Colocar aparelhos ortodônticos ofertados pela Instituição. 
Realizar ajuste oclusal. Assistir a população na unidade de saúde e, quando necessário, no domicílio e 
demais espaços comunitários. Realizar atendimentos na sala de emergência, em pacientes com traumas, 
quando solicitado. Realizar aplicação tópica de flúor. Realizar aplicação de selantes. Ensinar técnicas de 
escovação dentária. Ensinar a utilização do fio dental. Participar de atividades educativas e preventivas 
em mutirões e campanhas de atendimento à população. Fazer uso dos sistemas informatizados de saúde, 
de acordo com a indicação da Secretaria Municipal de Saúde. Colaborar no planejamento, elaboração, 
execução, supervisão e avaliação dos Programas de Saúde implantados pela Secretaria Municipal de Saúde. 
Participar de ações intersetoriais. Periciar e avaliar serviços odontológicos.  Levantar dados estatísticos e 
realizar levantamento epidemiológico. Reconhecer arcada dentária, quando solicitado.  Realizar visitas 
de apoio técnico.  Atentar-se para o uso adequado dos instrumentos, equipamentos, medicamentos e 
insumos. Zelar pela segurança pessoal, do paciente e equipe de trabalho. Realizar supervisão técnica do 
Auxiliar em Saúde – Atendente de Consultório Dentário e do Técnico em Saúde -Técnico de Higienização 
Dentária. Supervisionar estagiários de sua área de atuação e articular-se com as unidades acadêmicas. 
Prestar assessoria técnica específica, conforme necessidade do serviço. Implementar atividades de ensino-
aprendizagem visando o fortalecimento e a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de práticas 
para a formação no âmbito do SUS. Compor equipe técnica de vigilância (epidemiológica, sanitária e 
ambiental), atuando conforme legislações vigentes, emanadas do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual 
de Saúde, Prefeitura Municipal de Bauru e de outros órgãos afins, de acordo com o nível de delegação de 
competência ao Município e Leis do Sistema Único de Saúde- SUS. Inspecionar serviços de saúde e de 
interesse à saúde para avaliar e controlar o risco sanitário.
Zelar pelo cumprimento das legislações sanitárias. Realizar procedimentos administrativos referentes 
às infrações sanitárias. Analisar e emitir pareceres em processos administrativos. Participar da análise 
de projetos de edificações, dentro de sua competência. Orientar o público sobre saúde e meio ambiente, 
promovendo educação sanitária e ambiental, dentro de sua competência. Eventualmente auxilia em outras 
atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
Exame clínico do paciente, diagnóstico e planejamento. 
Prevenção e tratamento das doenças cárie e periodontal.
Procedimentos preventivos, de intervenção precoce e tratamento de baixa complexidade da doença cárie e 
suas consequências clínicas.
Restaurações minimamente invasivas.
Etiopatogenia das pulpo e parendodontopatias.
Reações progressivas do complexo dentinopulpar e periápice.
Restaurações diretas, proteção do complexo dentinopulpar e adesão às estruturas de esmalte e dentina.
Planejamento clínico integrado em Odontopediatria: procedimentos preventivos, restauradores, 
endodônticos e abordagem do trauma dental.
Urgências em Odontologia: controle de hemorragias, tratamento de abscessos, pericoronarites, alveolites 
e traumatismos dentais.
Uso de fluoretos em Odontologia.
Promoção e educação em Saúde Bucal.
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promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
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assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm

II - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE. MODELOS DE ATENÇÃO 
E GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1.Compreensão de textos.
Coerência e coesão textuais.
Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros textuais.
O sistema ortográfico do português - emprego de letras.
Acentuação gráfica e sinais diacríticos - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal.
Reconhecimento e uso significativo de diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: morfológico, 
sintático, semântico e textual).
Formação de palavras - significado e sentido de morfemas.
Emprego de diferentes classes gramaticais na construção do texto escrito.
Flexão verbal - valor semântico dos tempos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e formas 
nominais do verbo; correlação entre tempos verbais.
Relações de sentido entre orações e segmentos do texto - coordenação e subordinação - conectores que 
conferem coerência e coesão ao texto.
Emprego dos sinais de pontuação.
Denotação e conotação - figuras de linguagem
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a 41]).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
Lei Orgânica Municipal. 
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Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Bauru.
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da Administração Pública Municipal.
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estatuto.pdf
Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Dispõe sobe a Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV.
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
Lei Municipal nº 5.949, de 02 de agosto de 2010 – Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Secretaria 
Municipal de Saúde.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5949.pdf
Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário – 
PCCS, dos Servidores Específicos da Área da Saúde do Município, bem como Reenquadra os Respectivos 
Cargos, Reconfigura as Carreiras, Cria Nova Grade Salarial, Dispõe sobre a Cessação do Pagamento das 
Gratificações e Adicionais, Institui as Jornadas Especiais e Regime de Plantão.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5950.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: 
paraplegia 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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 2018.
__________ (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 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
10/04/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
24/04/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
27/04/2018 Abertura Inscrições
11/05/2018 Encerramento Inscrições

27/04, 02 e 03/05/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

05/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

27/04/2018 a 
11/05/2018

Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/04/2018 a 
22/06/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

22/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

22/05/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
26/05/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
07/06/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
24/06/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 
26/06/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito

21/07/2018 Previsão de Divulgação de Resultado e 1º Edital de Convocação para Entrega 
de Títulos

26/07/2018 2º Edital de Convocação para Entrega de Títulos
31/07/2018 3º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

06, 07 e 08/08/2018 Previsão de Entrega de Títulos
16/08/2018 Previsão de Classificação Final
30/08/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 10 de abril de 2018.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 07/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital,  
para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – FONOAUDIÓLOGO, 
descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico 
Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações 
posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde 
(Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores 
Públicos Municipais.



41DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 24 DE ABRIL DE 2.018

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Lídia 
Cristina da Silva Teles, Andréa Cintra Lopes, Aida Maria Marasco, Oeni Custódio Marins, Bruno 
Prado Guedes de Azevedo e sob a coordenação de Beatriz Rabello Gobbo, Walquiria Colla de Abreu 
Bastos e Mônica Cristina Pereira Santana sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 509/2018, 
obedecidas as normas deste Edital.
O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante da 
Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei Municipal 
nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
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.
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.
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 Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho prevista 
no Capítulo II deste Edital. 
O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
A data, local e horário de realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018.
A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
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 Saúde – 

FONOAUDIÓLOGO
01

Conclusão 
do Ensino 

Superior em 
Fonoaudiologia 

e Registro 
no Conselho 
Regional de 

Fonoaudiologia 
(CREFONO 2)

R$ 2.750,24 R$ 410,00 30 horas / 
semanais R$ 80,00

Notas: 
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde, da Lei Municipal n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Lei Municipal nº 6.907/17 (Artigo 9º).
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 410,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 (artigos 
7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
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:
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;
estar em dia com as obrigações eleitorais;
estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Superior em Fonoaudiologia, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e Registro 
no Conselho Regional de Fonoaudiologia – CREFONO 2, 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; 
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.
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.
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;
conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:

não tomar posse dentro do prazo legal;
deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
apresentar declarações falsas.
A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
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:
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.
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. 
As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE pela 
internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 27 (vinte e 
sete) de abril de 2018 ate às 20h do dia 11 (onze) de maio de 2018, (horário de Brasília/DF), devendo o 
candidato adotar os seguintes procedimentos:
Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer Inscrição”.
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.
Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – 
FONOAUDIÓLOGO, e selecionar “Fazer Inscrição”.
Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
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$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
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. 
Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
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.
Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até as 
19h59min do dia 11 (onze) de maio de 2018, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
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, na 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.
O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na 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.
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, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) 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.
A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
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.
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.
As alterações de nome, RG 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 Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 
Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.
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CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
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. 
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.
Para efetivar 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 27 (vinte e sete) de abril, 02 
(dois) e 03 (três) de maio de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 
02 (duas) doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período 
de isenção da inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
www.bauru.sp.gov.br
Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
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.
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.
As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar sua 
inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, 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 efetuarem 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 VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
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.
A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, expedido 
no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, 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. 
A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito de atendimento da condição especial.
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 
27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além de 
informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
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 Carteira 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 e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 27 (vinte e sete) de abril 
de 2018 a 21 (vinte e um) de junho de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e dois) 
de junho de 2018.
Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da criança 
e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.sp.gov.
br até às 16h do dia 22 (vinte e dois) de junho de 2018. A candidata deverá informar seu nome completo, 

o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende 
concorrer, bem como seu número de inscrição. 
Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o estabelecido 
nos itens 1.1 e 1.2.
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.
A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de 
realização da prova.
No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do responsável 
pela criança e sem o material da prova.
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. 
A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda da 
criança.
Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
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, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
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).  
O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
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 
Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
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. 
O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo VI 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
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.
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, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
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. 
Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV 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 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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.
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.
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. 
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:
A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato será 
eliminado do certame.
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. 
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.
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.
O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital e não 
será devolvido ao candidato.
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.
As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de Bauru 
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em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO IX – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
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 Saúde – 

FONOAUDIÓLOGO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLegislação SUS 10

Língua 
Portuguesa 10

Legislação 10
Análise 

de Títulos
Apresentação de 

Títulos - 10 Classificatório -
O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – 
FONOAUDIÓLOGO será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo 
descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de junho de 2018, 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: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que não 
apresentarem Títulos;
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;
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;
no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio fornecido pelo 
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará 
a quantidade de Títulos apresentados;
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;
as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do Título;
após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru;
o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 509/2018;
serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível de Doutorado, 
em área afim, devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível de Mestrado, 
em área afim devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de especialização 
- lato sensu/Residência/Aprimoramento, com carga 
horária mínima de 360 horas/aula em área afim, 
devidamente reconhecido pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados;
a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos; 
os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;

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 E ENTREGA DE TÍTULOS:
A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018.
Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos, 
na respectiva data, local e horário constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados no Diário 
Oficial de Bauru.
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 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira 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 serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
O não comparecimento na 1ª Fase - 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. 
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
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.
Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais, 
durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando qualquer 
tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de qualquer 
tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, pelos 
seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer necessidade de 
realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção do conhecimento a 
ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura Municipal de Bauru e, 
somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
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.
Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida 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 excluído do certame. 
Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso debaixo 
da carteira.
18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
18.2) 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 escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação). 
18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – 
FONOAUDIÓLOGO, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta 
centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que 
contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
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caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente 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.
Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
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.
7. 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).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – 
FONOAUDIÓLOGO, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de 
acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
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.
Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
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 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva; 
obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva; 
obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
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 de acordo com o 
modelo do Anexo V.
O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do Concurso 
Público regulado pelo presente edital:
endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone 
(s) para contato);
indicação de seu número de inscrição;
estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
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. 
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.
Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
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.
A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os recursos, 
sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.

bauru.sp.gov.br. 
Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta 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:
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.
A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial 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. 
A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
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;
a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), acompanhado 
de comprovante de sua Situação Cadastral;
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, com firma reconhecida; 
a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
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);
a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.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.
m.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. 
à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
Para posse é vedada:
a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, b e 
c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
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.
A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
endereço não atualizado;
endereço de difícil acesso;
correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
correspondência recebida por terceiros.
Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
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 
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Pública.
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.
Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo VI, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 509/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – FONOAUDIÓLOGO
Atender pacientes individualmente e/ou em grupo. Exercer atividades técnico científicas, de ensino, 
administrativas e desenvolver pesquisas e programas que visem a promoção, prevenção e reabilitação da 
saúde, nas diversas áreas de atuação da fonoaudiologia. Exercer atividades de Vigilância em Saúde. Realizar 
o acolhimento de usuários dos serviços de saúde do SUS, no local de lotação ao qual pertencer. Realizar 
anamnese de acordo com os critérios de atendimento do serviço de saúde ao qual pertencer, bem como com 
os critérios fonoaudiológicos da área e/ou especificidade de atuação. Promover a saúde, prevenir, avaliar, 
diagnosticar, orientar, tratar (habilitar e reabilitar) e aperfeiçoar aspectos fonoaudiológicos da função 
auditiva periférica e/ou central, da função vestibular, da linguagem oral e escrita, da voz, da fluência, da 
articulação, da fala e dos sistemas mio funcional, orofacial, cervical e de deglutição do indivíduo, de acordo 
com a população atendida e/ou com os critérios de atendimento do serviço de saúde ao qual pertencer 
e/ou área de atuação. Analisar exames realizados por outros profissionais, quando pertinentes à área da 
Fonoaudiologia. Elaborar projeto terapêutico singular (PTS), assim como redefinir condutas terapêuticas, 
quando necessário ao completo restabelecimento e/ou melhora da saúde do paciente e/ou grupo, dentro das 
especificidades da Fonoaudiologia. Prescrever e aplicar atividades terapêuticas fonoaudiológicas. Solicitar 
e preparar ambiente, materiais e equipamentos para a realização das atividades e exames fonoaudiológicos. 
Facilitar e estimular a adesão ao tratamento, bem como a participação e colaboração do paciente no 
processo de habilitação e reabilitação. Desenvolver formas alternativas de comunicação que contribuam 
para a inclusão social do indivíduo. Trabalhar com a comunicação expressiva do paciente. Trabalhar o 
processo de escuta da comunicação. Estabelecer alta, realizar encaminhamentos e solicitar avaliações a 
outros profissionais e/ou serviços, quando julgar necessário. Formar grupos e/ou oficinas terapêuticas. 
Realizar visitas domiciliares e/ou hospitalares, quando necessário. Executar análise de postos de trabalho ou 
do domicílio do paciente, assim como acompanhamento escolar, realizando intervenções fonoaudiológicas 
necessárias. Prestar informações e elaborar relatórios sobre procedimentos e condutas fonoaudiológicas, 
para pacientes, familiares, profissionais e outros órgãos. Realizar orientação e capacitação aos cuidadores e 
familiares para continuidade da atenção domiciliar. Promover a saúde e orientar sobre os riscos de doenças 
e alterações fonoaudiólogicas, relacionados ao uso do tabaco e substâncias psicoativas (SPA).  Prestar 
serviços em atenção domiciliar e ambulatorial para reabilitação de pacientes com deficiência permanente e 
transitória. Realizar pesquisas, identificando aspectos a serem trabalhados e delimitando a população alvo. 
Elaborar projetos, executar e implementar programas na área de atuação. Avaliar e divulgar os resultados de 
pesquisas e programas realizados. Elaborar e realizar palestras que visem promover a saúde da população em 
aspectos relacionados à fonoaudiologia. Elaborar e realizar palestras que visem promover a fonoaudiologia. 
Realizar atividades extramuro. Participar da formação do grupo multidisciplinar. Participar de reuniões 
de equipe e discussão de casos clínicos com equipe multiprofissional. Supervisionar estagiários de sua 
área de atuação, articular-se com as unidades acadêmicas. Realizar apoio matricial a outros profissionais e 
equipes para o desenvolvimento das ações de saúde. Participar de reuniões, comissões técnicas, conselhos 
e entidades de classe. Realizar capacitações, treinamentos e atividades educativas. Pesquisar novos 
materiais e métodos para uso na atividade profissional. Colaborar no planejamento, elaboração, execução, 
supervisão e avaliação dos Programas de Saúde Implantados pela Secretaria Municipal de Saúde.  Realizar 
programas de educação em saúde e meio ambiente, promovendo educação sanitária e ambiental, dentro 
de sua competência visando à melhoria da saúde da população.  Participar de ações intersetoriais. Prestar 
assessoria técnica específica, conforme necessidade do serviço. Realizar intervenção nos processos e 
ambientes de trabalho. Promover o fortalecimento e articulação das ações de vigilância em saúde. Realizar 
notificações dos agravos relacionados ao trabalho no SINAN, bem como outros registros de informação 
para a identificação e análise de dados de tais agravos. Realizar pesquisas de base epidemiológica, para 
identificação de situações e/ou determinados grupos de risco à saúde.  Analisar as situações de risco à saúde 
da população. Realizar intervenção preventiva nas diversas áreas da fonoaudiologia. Pesquisar e identificar 
atividades produtivas da população. Realizar ações de capacitação e matriciamento da rede SUS. Fazer 
uso dos sistemas informatizados de saúde de acordo com a indicação da Secretaria Municipal de Saúde. 
Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando o fortalecimento e a integração ensino-serviço-
comunidade como cenário de práticas para a formação no âmbito do SUS. Eventualmente auxilia em outras 
atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
Bioética em Fonoaudiologia
Biossegurança em Fonoaudiologia
Políticas de Saúde no Brasil e Fonoaudiologia
Atuação em equipe multiprofissional e em diferentes níveis de atenção junto ao SUS
Fonoaudiologia Relacionada ao Trabalho
Avaliação e Diagnóstico diferencial nos distúrbios da audição em diferentes ciclos da vida
Avaliação e Reabilitação do equilíbirio
Habilitação e (re)habitação para o deficiente auditivo em diferentes ciclos da vida
Anomalias crânio-faciais: aspectos da audição e comunicação
Avaliação e Diagnóstico diferencial nos distúrbios da comunicação
Diagnóstico e o tratamento dos distúrbios miofuncionais orofaciais 
Planejamento e intervenção terapêutica nos distúrbios de leitura e escrita

Diagnóstico diferencial e metas terapêuticas na intervenção fonoaudiológicas nas alterações de linguagem 
oral infantil
Avaliação, diagnóstico e planejamento terapêutico em adultos e idosos com distúrbios da comunicação
Avaliação, diagnóstico e intervenção terapêutica fonoaudiológica para as alterações de fala, linguagem e 
aprendizagem.
Avaliação, diagnóstico e intervenção terapêutica fonaoudiológica para as alterações da linguagem do 
adultos lesionado cerebral; afasias; demências; apraxia e disartria. Aconselhamento familiar.
distúrbios neurológicos associados às síndromes afásicas e ao traumatismo cranioencefálico; abordagens 
terapêuticas, aconselhamento familiar. 
Avaliação, diagnóstico e reabilitação fonoaudiológica dos distúrbios da voz - Abordagens terapêuticas em 
reabilitação vocal - bem estar vocal - treinamento vocal - planejamento terapêutico.
Avaliações, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico dos distúrbios miofuncionais orofaciais: respiração 
oronasal/oral, disfunção mastigatória, deglutição atípica, disfunção velofaríngea.
Avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico das disfagias orofaríngeas.
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br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/09/2017&jornal=1&pagina=68&totalArquivos=120 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – 3. ed. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7)
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização como 
eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 
BRASIL.  Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Acolhimento à demanda espontânea. – 1. ed.; 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 56 p. : il. – 
(Cadernos de Atenção Básica; n. 28, V. 1)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_cab28v1.
pdf  
BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 64 
p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde).
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº. 154, de 24 de Janeiro de 2008. Cria os Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família – NASF.
Disponível em:
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LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1.Compreensão de textos.
Coerência e coesão textuais.
Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros textuais.
O sistema ortográfico do português - emprego de letras.
Acentuação gráfica e sinais diacríticos - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal.
Reconhecimento e uso significativo de diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: morfológico, 
sintático, semântico e textual).
Formação de palavras - significado e sentido de morfemas.
Emprego de diferentes classes gramaticais na construção do texto escrito.
Flexão verbal - valor semântico dos tempos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e formas 
nominais do verbo; correlação entre tempos verbais.
Relações de sentido entre orações e segmentos do texto - coordenação e subordinação - conectores que 
conferem coerência e coesão ao texto.
Emprego dos sinais de pontuação.
Denotação e conotação - figuras de linguagem

Bibliografia
Dicionário on line Priberam. 
Disponível em: https://www.priberam.pt/DLPO/

LEGISLAÇÃO
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Título I – Dos Princípios Fundamentais - Artigo 1º ao 8º.
Título III - Da Organização do Estado – Artigos 29, 30 e 37 ao 41.
Título  VIII - Da Ordem Social  – Artigos 196 ao 200.
Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal 
de Bauru - Artigo 1º ao 5º e 13.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf 
Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal – Artigo 1º ao 11; 22 ao 27.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf 
Lei Orgânica Municipal – Artigos 1º ao 4º; 39 ao 41; 56 e 57; 62 ao 89, 177 ao 187.
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf 
Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Bauru 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf 
Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf 
Lei nº 5.949, de 02 de agosto de 2010 
Disponível em Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/
lei5949.pdf 
Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5950.pdf 
Código de Ética da Fonoaudiologia

Disponível em http://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/index.php/codigo-de-etica/ 
Lei n.º 6.965, de 09 de dezembro de 1981 - Regulamentação da profissão de Fonoaudiólogo
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6965.htm 

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: 
paraplegia 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
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ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
10/04/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
24/04/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
27/04/2018 Abertura Inscrições
11/05/2018 Encerramento Inscrições

27/04, 02 e 03/05/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
05/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 

Inscrição
27/04/2018 a 
11/05/2018

Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/04/2018 a 
22/06/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

22/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial 
e Vaga de Deficiente

22/05/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
26/05/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
07/06/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
24/06/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 
26/06/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito
21/07/2018 Previsão de Divulgação de Resultado e 1º Edital de Convocação para Entrega 

de Títulos
26/07/2018 2º Edital de Convocação para Entrega de Títulos
31/07/2018 3º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

06, 07 e 08/08/2018 Previsão de Entrega de Títulos
16/08/2018 Previsão de Classificação Final
30/08/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 10 de abril de 2018.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 08/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei 
Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na modalidade 
“Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital,  para o 
provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO VETERINÁRIO, 
descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico 
Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações 
posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde 
(Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores 
Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Liliane 
de Oliveira Dantas, Solange Gallan Vila, Helena Aparecida Gica Arantes, Donizete do Carmo dos 
Santos e sob a coordenação de Beatriz Rabello Gobbo, Karina Osti e Walquiria Colla de Abreu Bastos, 
sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 510/2018, obedecidas as normas deste Edital.
O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante da 
Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei Municipal 
nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
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.
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.
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 Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho prevista 
no Capítulo II deste Edital. 
O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
A data, o local e horário de realização da 1ª Fase – Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
A data, local e horário de realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018..
A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
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 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Saúde – 
MÉDICO 

VETERINÁRIO

01

Conclusão 
do Ensino 

Superior em 
Medicina 

Veterinária 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 

Medicina 
Veterinária 
(CRMV).

R$ 2.750,24 R$ 410,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

Notas: 
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde, da Lei Municipal n° 5.950/10 e 
alterações posteriores. Lei Municipal nº 6.907/17 (Artigo 9º).
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 410,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 (artigos 
7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.
Jornada Especial de Trabalho³: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal 6564/14 e alterações posteriores.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
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:
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;
estar em dia com as obrigações eleitorais;
estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Superior em Medicina Veterinária, devidamente registrado pelo órgão competente – 
MEC e Registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV, 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; 
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.
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.
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;
conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
não tomar posse dentro do prazo legal;
deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
apresentar declarações falsas.
A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.
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CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
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.
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. 
As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE pela 
internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 27 (vinte e 
sete) de abril de 2018 ate às 20h do dia 11 (onze) de maio de 2018, (horário de Brasília/DF), devendo o 
candidato adotar os seguintes procedimentos:
Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer Inscrição”.
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.
Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o qual 
pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – MÉDICO 
VETERINÁRIO, e selecionar “Fazer Inscrição”.
Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
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$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
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. 
Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
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.
Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até as 
19h59min do dia 11 (onze) de maio de 2018, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
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, na 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.
O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na 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.
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, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) 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.
A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
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.
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.
As alterações de nome, RG 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 Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 
Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
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. 
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.
Para efetivar 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 27 (vinte e sete) de abril, 02 
(dois) e 03 (três) de maio de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 
02 (duas) doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período 
de isenção da inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
www.bauru.sp.gov.br
Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
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.
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.
As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar sua 
inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, 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 efetuarem 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 VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
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.
A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, expedido 
no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, 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. 
A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito de atendimento da condição especial.
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 
27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além de 
informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
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 Carteira 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 e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 27 (vinte e sete) de abril 
de 2018 a 21 (vinte e um) de junho de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e dois) 
de junho de 2018.
Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da criança 
e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.sp.gov.
br até às 16h do dia 22 (vinte e dois) de junho de 2018. A candidata deverá informar seu nome completo, 
o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende 
concorrer, bem como seu número de inscrição. 
Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o estabelecido 
nos itens 1.1 e 1.2.
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.
A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de 
realização da prova.
No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do responsável 
pela criança e sem o material da prova.
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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. 
A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda da 
criança.
Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
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, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
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).  
O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
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 
Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
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. 
O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo VI 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidade, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
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.
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, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
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. 
Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV 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 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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.
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.
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. 
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:
A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato será 
eliminado do certame.
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. 
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.
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.
O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital e não 
será devolvido ao candidato.
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.
As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de Bauru 
em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO IX – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
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 
Saúde –   MÉDICO 

VETERINÁRIO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLegislação SUS 10

Língua 
Portuguesa 10

Legislação 10
Análise 

de 
Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
VETERINÁRIO será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de junho de 2018, 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: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que não 
apresentarem Títulos;
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;
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;
no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio fornecido pelo 
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará 
a quantidade de Títulos apresentados;
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;
as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do Título;
após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru;
o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 510/2018;
serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível de Doutorado, 
em área afim, devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível de Mestrado, 
em área afim devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de especialização 
- lato sensu/Residência/Aprimoramento, com carga 
horária mínima de 360 horas/aula em área afim, 
devidamente reconhecido pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados;
a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos; 
os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
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 E ENTREGA DE TÍTULOS:
A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018.
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Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos, 
na respectiva data, local e horário constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados no Diário 
Oficial de Bauru.
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 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira 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 serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
O não comparecimento na 1ª Fase - 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. 
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
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.
Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais, 
durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando qualquer 
tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de qualquer 
tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, pelos 
seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer necessidade de 
realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção do conhecimento a 
ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura Municipal de Bauru e, 
somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
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.
Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida 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 excluído do certame. 
Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso debaixo 
da carteira.
18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
18.2) 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 escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação). 
18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
VETERINÁRIO, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta 
centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que 
contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente 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.
Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
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.
7. 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).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
VETERINÁRIO, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do 
candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
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.
Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
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 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva; 
obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva; 
obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
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 de acordo com o 
modelo do Anexo V.
O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do Concurso 
Público regulado pelo presente edital:
endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone 
(s) para contato);
indicação de seu número de inscrição;
estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
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. 
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.
Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
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.
A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os recursos, 
sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.
bauru.sp.gov.br. 
Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta 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:
O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando as 
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determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial 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. 
A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
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;
a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), acompanhado 
de comprovante de sua Situação Cadastral;
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, com firma reconhecida; 
a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
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);
a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.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.
m.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. 
à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
Para posse é vedada:
a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, b e 
c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
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.
A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
endereço não atualizado;
endereço de difícil acesso;
correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
correspondência recebida por terceiros.
Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
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.
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.
Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo VI, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 510/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO VETERINÁRIO
Realizar ações voltadas à saúde coletiva/vigilância em Saúde. Praticar clínica médica. Compor equipe 
técnica de vigilância (epidemiológica, sanitária e ambiental), atuando conforme legislações vigentes, 
emanadas do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Prefeitura Municipal de Bauru e de 
outros órgãos afins, de acordo com o nível de delegação de competência ao Município e Leis do Sistema 
Único de Saúde- SUS. Inspecionar serviços de saúde, de interesse à saúde e atividades relacionadas a 
produtos de interesse à saúde para avaliar e controlar o risco sanitário e ambiental. Realizar procedimentos 
administrativos referentes às infrações sanitárias. Analisar e emitir pareceres em processos administrativos. 
Participar da análise de projetos de edificações dentro de sua competência. Orientar o público sobre 
saúde e meio ambiente, promovendo educação sanitária e ambiental. Trabalhar em plantões de apreensão 
de animais junto ao CCZ. Desenvolver pesquisas em vigilância em saúde. Coordenar e participar de 
campanhas de vacinação antirrábica animal. Realizar programas de educação em saúde e meio ambiente, 
promovendo educação sanitária e ambiental, dentro de sua competência visando à melhoria da saúde da 
população. Supervisionar estagiários de sua área de atuação, articular-se com as unidades acadêmicas. 
Fazer uso dos sistemas informatizados de saúde de acordo com a indicação da Secretaria Municipal de 
Saúde. Colaborar no planejamento, elaboração, execução, supervisão e avaliação dos Programas de Saúde 
Implantados pela Secretaria Municipal de Saúde. Examinar clinicamente os animais. Realizar atendimentos 
e/ou orientações relativas às zoonoses. Realizar atendimentos emergenciais, quando necessário. Aplicar 
vacinas, quando necessário. Solicitar exame e coletar material biológico de animais (sangue, cérebro, fezes 
e urina) e encaminhá-los para diagnóstico. Analisar dados dos exames laboratoriais. Avaliar e acompanhar 
o estado de saúde dos animais em tratamento e/ou alojados no serviço. Prescrever medicação. Orientar os 
funcionários para execução e/ou adequação de atividades a serem implementadas nos ambientes de trabalho. 
Realizar cirurgias em animais. Realizar eutanásia e necropsia, quando necessário. Treinar e supervisionar 
a equipe de trabalho na realização de procedimentos e/ou atividades sob sua responsabilidade técnica. 
Provisionar e solicitar materiais, produtos e medicamentos de uso veterinário. Implementar atividades de 
ensino-aprendizagem visando o fortalecimento e a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de 
práticas para a formação no âmbito do SUS. Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Doenças de notificação compulsória
Imunologia
Imunidade aos agentes etiológicos (bactérias, fungos, vírus e parasitas)
Imunidade Inada e adquirida
Uso das Vacinas
Zoonoses: raiva, brucelose, mormo, leptospirose, tuberculose, encefalite espongiforme bovina, 
toxoplasmose, leishmaniose, teníase-cisticercose (agente etiológico, epidemiologia, patogenia, sinais 
clínicos, diagnóstico laboratorial, controle e profilaxia).
Doenças infecciosas e parasitárias: febre aftosa, botulismo, tétano, anemia infecciosa equina, tristeza 
parasitária, mastite (agente etiológico, epidemiologia, patogenia, sinais clínicos, diagnóstico laboratorial, 
controle e profilaxia).
Sistema Único de Saúde: Definição, princípios e diretrizes. Vigilância Sanitária, conceitos e competências 
sobre os serviços e produtos com interesse para a saúde.
Epidemiologia:
Tipos de investigação epidemiológicas
Determinantes de doenças
Padrões de ocorrência de doenças
Teste diagnósticos: interpretação e avaliação de testes sorológicos
Controle e erradicação das doenças
Vigilância epidemiológica e sanitária.
Intoxicação alimentar em pequenos e grande animais
Microbiologia
Classificação e identificação dos microorganismos. 
Controle dos microorganismos
Antimicrobianos: características dos principais grupos, mecanismo de ação e indicação.
Infecção da Ferida cirúrgica
Técnicas de Exame clínico
O exame clínico
Análises clínicas: interpretação de hemograma, bioquímica clínica, urinálise e técnicas de exame de fezes, 
Ciência dos alimentos. 
Processos tecnológicos e controle de qualidade dos alimentos. 
Controle higiênicosanitário e características gerais dos locais de produção, manipulação, armazenamento e 
comercialização dos alimentos e produtos de origem animal. 
Inspeção e fiscalização de produtos de origem animal: legislação vigente.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
Compreensão de textos.
Coerência e coesão textuais.
Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros textuais.
O sistema ortográfico do português - emprego de letras.
Acentuação gráfica e sinais diacríticos - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal.
Reconhecimento e uso significativo de diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: morfológico, 
sintático, semântico e textual).
Formação de palavras - significado e sentido de morfemas.
Emprego de diferentes classes gramaticais na construção do texto escrito.
Flexão verbal - valor semântico dos tempos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e formas 
nominais do verbo; correlação entre tempos verbais.
Relações de sentido entre orações e segmentos do texto - coordenação e subordinação - conectores que 
conferem coerência e coesão ao texto.
Emprego dos sinais de pontuação.
Denotação e conotação - figuras de linguagem
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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: 
paraplegia 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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:__________
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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 2018.
__________ (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 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
10/04/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
24/04/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
27/04/2018 Abertura Inscrições
11/05/2018 Encerramento Inscrições

27/04, 02 e 03/05/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

05/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

27/04/2018 a  
11/05/2018

Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/04/2018 a  
22/06/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

22/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

22/05/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
26/05/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
07/06/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
24/06/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 
26/06/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito

21/07/2018 Previsão de Divulgação de Resultado e 1º Edital de Convocação para Entrega 
de Títulos

26/07/2018 2º Edital de Convocação para Entrega de Títulos
31/07/2018 3º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

06 , 07 e 08/08/2018 Previsão de Entrega de Títulos
16/08/2018 Previsão de Classificação Final
30/08/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 10 de abril de 2018.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 09/2018
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 TÉCNICO EM SAÚDE – TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO 
ORTOPÉDICA, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo 
Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações 
posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e 
alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal 
da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos 
Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Darcisio Hortelan Antonio, Natalia Maluf Pires, Antonio Luiz Caldas Junior, Audrey do Nascimento 
Sabbatini, Antonio Carlos Batista Martinez e sob a coordenação de Giedre Cristina Bispo Sanchez, 
Mônica Cristina Pereira Santana e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros 
nomeados pela Portaria nº 511/2018, obedecidas as normas deste Edital.
O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante da 
Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei Municipal 
nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
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.
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.
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 Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho prevista 
no Capítulo II deste Edital. 
O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
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

Técnico em Saúde 
– TÉCNICO DE 

IMOBILIZAÇÃO 
ORTOPÉDICA

01

Conclusão 
Ensino Médio 

e do Curso 
Técnico em 

Imobilização 
Ortopédica e 
Inscrição na 
ASTEGO 

R$ 1.658,16 R$ 410,00 36h/
semanais R$ 35,00

Notas: 
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Técnicos em Saúde da Lei Municipal nº 5.950/10 e 
alterações posteriores. Lei Municipal nº 6.907/17 (Artigo 9º).
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 410,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 
(artigos 7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.
Vale transporte (Lei nº 4214/97, Decreto nº 11.637/11 e Decreto nº 12.449/14).

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
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:
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;
estar em dia com as obrigações eleitorais;
estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
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 e do Curso Técnico em Imobilização Ortopédica, devidamente registrado pelo 
órgão competente - MEC e Registro na Associação Brasileira dos Técnicos em Imobilizações Ortopédicas - 
ASTEGO, 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; 
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.
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.
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;
conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
não tomar posse dentro do prazo legal;
deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
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Pública; 
apresentar declarações falsas.
A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
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:
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.
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. 
As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE pela 
internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 27 (vinte e 
sete) de abril de 2018 ate às 20h do dia 11 (onze) de maio de 2018, (horário de Brasília/DF), devendo o 
candidato adotar os seguintes procedimentos:
Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer Inscrição”.
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.
Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o qual 
pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Técnico em Saúde – TÉCNICO DE 
IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
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$ 35,00 (trinta e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
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. 
Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
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.
Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até as 
19h59min do dia 11 (onze) de maio de 2018, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
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, na 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.
O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na 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.
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, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) 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.
A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
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.
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.
As alterações de nome, RG 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 Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 
Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 

realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
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. 
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.
Para efetivar 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 27 (vinte e sete) de abril, 02 
(dois) e 03 (três) de maio de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 
02 (duas) doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período 
de isenção da inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
www.bauru.sp.gov.br
Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
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.
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.
As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar sua 
inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, 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 efetuarem 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 VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
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.
A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, expedido 
no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, 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. 
A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito de atendimento da condição especial.
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 
27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além de 
informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
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 Carteira 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 e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 27 (vinte e sete) de abril 
de 2018 a 21 (vinte e um) de junho de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e dois) 
de junho de 2018.
Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da criança 
e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.sp.gov.
br até às 16h do dia 22 (vinte e dois) de junho de 2018. A candidata deverá informar seu nome completo, 
o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende 
concorrer, bem como seu número de inscrição. 
Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o estabelecido 
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nos itens 1.1 e 1.2.
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.
A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de 
realização da prova.
No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do responsável 
pela criança e sem o material da prova.
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. 
A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda da 
criança.
Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
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, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
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).  
O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
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 
Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
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. 
O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo VI 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
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.
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, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
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. 
Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV 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 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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.
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.
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. 
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:
A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato será 
eliminado do certame.
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. 
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.
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.
O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital e não 
será devolvido ao candidato.
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.
As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de Bauru 
em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO IX – DA PROVA  E RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
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

Técnico em Saúde 
– TÉCNICO DE 

IMOBILIZAÇÃO 
ORTOPÉDICA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

100 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLegislação SUS 10

Língua 
Portuguesa 10

Legislação 10
O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Saúde – TÉCNICO DE 
IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA será composto por Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para 
realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de junho de 2018, 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:
A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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.
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.
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: Carteira 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 serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
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. 
Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias de 
candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
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.
Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais, 
durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando qualquer 
tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de qualquer 
tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, pelos 
seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer necessidade de 
realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção do conhecimento a 
ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura Municipal de Bauru e, 
somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
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.
Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida 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 excluído do certame. 
Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso debaixo 
da carteira.
17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
17.2) 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 escuro), caneta esferográfica de 
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material transparente, documento de identificação). 
17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
17.4) A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Saúde – TÉCNICO DE 
IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,00 (dois) 
pontos a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta 
por cento) de aproveitamento.
As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que 
contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente 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.
Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
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.
7. 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).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
O resultado da  Prova Objetiva será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
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.
Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
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 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva; 
obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva; 
obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
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 de acordo com o 
modelo do Anexo V.
O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do Concurso 
Público regulado pelo presente edital:
endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone 
(s) para contato);
indicação de seu número de inscrição;
estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
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. 
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.
Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
Serão preliminarmente indeferidos os recursos:

cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
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.
A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os recursos, 
sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.
bauru.sp.gov.br. 
Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta 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:
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.
A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial 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. 
A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
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;
a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), acompanhado 
de comprovante de sua Situação Cadastral;
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, com firma reconhecida; 
a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
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);
a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.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.
m.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. 
à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
Para posse é vedada:
a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, b e 
c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
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.
A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
endereço não atualizado;
endereço de difícil acesso;
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correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
correspondência recebida por terceiros.
Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
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.
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.
Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo VI, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 511/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

TÉCNICO EM SAÚDE – TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA
Instruir o paciente sobre procedimentos. Executar imobilização. Organizar o local de realização dos 
procedimentos. Verificar o tipo de imobilização e a área a ser imobilizada, com base na prescrição médica. 
Receber pedido de exames e/ou prontuário do paciente. Atender paciente. Esclarecer o paciente sobre 
possíveis dúvidas referentes ao procedimento. Orientar procedimento para obter a colaboração do paciente. 
Verificar condições físicas do paciente e auxiliá-lo, se necessário. Prestar atendimento ao paciente, realizando 
as atividades, segundo normas e procedimentos de biossegurança e código de conduta. Confeccionar a 
imobilização. Retirar aparelhos gessados, talas gessadas (goteiras) e enfaixamentos com uso de material 
convencional e sintético (resina de fibra de vidro). Executar imobilizações com uso de esparadrapo e talas 
metálicas/digitais (imobilizações para os dedos); Preparar e executar trações cutâneas. Auxiliar o médico 
ortopedista na instalação de trações esqueléticas e nas manobras de redução manual. Organizar a sala de 
imobilizações. Preparar o paciente, o procedimento e realizar procedimentos adicionais, caso necessário. 
Preparar a sala para pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico, como pequenas suturas e anestesia, 
local para manobras de redução manual, punções e infiltrações. Comunicar-se oralmente e por escrito, com 
os pacientes e demais profissionais de saúde. Atender sala de emergência, junto com o Médico Ortopedista. 
Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
Primeiros Socorros em fraturas.
Anatomia Humana.
Organização no processo do trabalho.
Aparelhos gessados, órteses e próteses ortopédicas.
Técnicas de imobilização.
Trações.
Fraturas, contusões, luxações.
Noções técnicas em ortopedia.
Ética profissional.
Segurança do paciente e saúde do trabalhador: aspectos de biossegurança, uso correto de equipamentos de 
proteção individual e coletiva, manuseio e descarte de resíduos sólidos, material perfuro-cortante, materiais 
biológicos, medicamentos e notificação de incidentes.
Norma Regulamentadora n° 32. Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.
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304); Disponível em: http://200.129.241.70/isc/sistema/arquivos/14101102534253.pdf 
BRASIL, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. 
São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Titulo VIII.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências.
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html 
BRASIL. DECRETO nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar – Brasília: CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf

II - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE. MODELOS DE ATENÇÃO 
E GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE.
MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2436/GM de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional 
de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS)
Disponível em: http://www.foa.unesp.br/home/pos/ppgops/portaria-n-2436.pdf OU http://pesquisa.in.gov.
br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/09/2017&jornal=1&pagina=68&totalArquivos=120 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – 3. ed. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7)
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf 
BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização como 
eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 
BRASIL.  Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Acolhimento à demanda espontânea. – 1. ed.; 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 56 p. : il. – 
(Cadernos de Atenção Básica; n. 28, V. 1)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_cab28v1.
pdf  
BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 64 
p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde).
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Programa
1.Compreensão/ Interpretação de textos.
Gêneros Textuais e suas características.
Emprego de Vocabulário.
Acentuação gráfica - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
Uso dos Porquês.
Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
Uso do verbo – flexão verbal – compreensão das pessoas e tempos verbais.
Sintaxe - (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto).
Período Simples e Período Composto.
Uso da Crase.
Concordância nominal e Verbal.
Emprego dos sinais de pontuação.
Denotação e conotação – Figuras de linguagem.
Pontuação.

LEGISLAÇÃO  
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título III - da Organização do Estado, Capítulo 
IV - Dos Municípios [artigos 29 a 31] e Capítulo VII - Da Administração Pública, Seções I e II [artigos 37 
a 41]).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
Lei Orgânica Municipal. 
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no Âmbito 
da Administração Pública Municipal.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf
Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
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Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Dispõe sobe a Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV.
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
Lei Municipal nº 5.949, de 02 de agosto de 2010 – Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Secretaria 
Municipal de Saúde.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5949.pdf
Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário – 
PCCS, dos Servidores Específicos da Área da Saúde do Município, bem como Reenquadra os Respectivos 
Cargos, Reconfigura as Carreiras, Cria Nova Grade Salarial, Dispõe sobre a Cessação do Pagamento das 
Gratificações e Adicionais, Institui as Jornadas Especiais e Regime de Plantão.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5950.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: 
paraplegia 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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 2018.
__________ (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 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
10/04/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
24/04/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
27/04/2018 Abertura Inscrições
11/05/2018 Encerramento Inscrições

27/04, 02 e 03/05/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

05/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

27/04/2018 a  11/05/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/04/2018 a  22/06/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

22/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

22/05/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
26/05/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
07/06/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
24/06/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 
26/06/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito
19/07/2018 Previsão de Classificação Final
31/07/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 10 de abril de 2018.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 10/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital,  para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – TERAPEUTA 
OCUPACIONAL, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á 
pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações 
posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da 
Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores) e demais disposições 
legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Cristina Maria da Paz Quaggio, Heloisa Ferrari Lombardi, Livia Carolina Baenas Barizon, Carla 
Cabogrosso Fialho e sob a coordenação de Beatriz Rabello Gobbo, Karina Osti e Sandra Marquezi 
Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 512/2018, obedecidas as normas deste 
Edital.
O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante da 
Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei Municipal 
nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
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.
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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.
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 Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho prevista 
no Capítulo II deste Edital. 
O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
A data, o local e horário de realização da 2ª Fase - Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018.
A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
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 Saúde – 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL

01

Conclusão do 
Ensino Superior em 
Terapia Ocupacional 

e  Registro no 
Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional 
(CREFITO)

R$ 2.750,24 R$ 410,00 30horas / 
semanais R$ 80,00

Notas: 
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde, da Lei Municipal n° 5.950/10 e 
alterações posteriores. Lei Municipal nº 6.907/17 (Artigo 9º).
Benefícios²: Vale Alimentação (R$ 410,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 (artigos 
7º e 10) e Lei Municipal nº 6.907/17.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
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:
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;
estar em dia com as obrigações eleitorais;
estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Superior em Terapia Ocupacional, devidamente registrado pelo órgão competente – 
MEC e Registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITO, 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; 
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.
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.
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;
conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
não tomar posse dentro do prazo legal;
deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
apresentar declarações falsas.
A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
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:
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.
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. 

As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE pela 
internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 27 (vinte e 
sete) de abril de 2018 ate às 20h do dia 11 (onze) de maio de 2018, (horário de Brasília/DF), devendo o 
candidato adotar os seguintes procedimentos:
Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer Inscrição”.
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.
Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o qual 
pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – TERAPEUTA 
OCUPACIONAL, e selecionar “Fazer Inscrição”.
Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
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$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
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. 
Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
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.
Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até as 
19h59min do dia 11 (onze) de maio de 2018, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
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, na 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.
O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na 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.
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, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) 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.
A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
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.
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.
As alterações de nome, RG 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 Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 
Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
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. 
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.
Para efetivar 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 27 (vinte e sete) de abril, 02 
(dois) e 03 (três) de maio de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 
02 (duas) doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período 
de isenção da inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de 
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inscrição, devidamente impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
www.bauru.sp.gov.br
Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
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.
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.
As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar sua 
inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, 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 efetuarem 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 VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
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.
A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, expedido 
no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, 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. 
A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito de atendimento da condição especial.
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 
27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além de 
informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
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 Carteira 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 e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 27 (vinte e sete) de abril 
de 2018 a 21 (vinte e um) de junho de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e dois) 
de junho de 2018.
Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da criança 
e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.sp.gov.
br até às 16h do dia 22 (vinte e dois) de junho de 2018. A candidata deverá informar seu nome completo, 
o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende 
concorrer, bem como seu número de inscrição. 
Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o estabelecido 
nos itens 1.1 e 1.2.
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.
A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de 
realização da prova.
No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do responsável 
pela criança e sem o material da prova.
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. 
A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda da 
criança.
Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
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, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
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).  
O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
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 
Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
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. 
O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo VI 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
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.
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, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
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. 
Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV 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 27 (vinte e sete) de abril a 11 (onze) de maio de 2018.
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.
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.
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. 
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:
A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato será 
eliminado do certame.
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. 
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.
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.
O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital e não 
será devolvido ao candidato.
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.
As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de Bauru 
em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
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 de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO IX – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
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 Saúde –   

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLegislação SUS 10

Língua 
Portuguesa 10

Legislação 10
Análise 

de 
Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -
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O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – TERAPEUTA 
OCUPACIONAL será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de junho de 2018, 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: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que não 
apresentarem Títulos;
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;
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;
no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio fornecido pelo 
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará 
a quantidade de Títulos apresentados;
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;
as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais;
todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do Título;
após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru;
o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 512/2018;
serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível de Doutorado, 
em área afim, devidamente reconhecido pelo 
órgão competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível de Mestrado, 
em área afim devidamente reconhecido pelo 
órgão competente.

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação em nível 
de especialização - lato sensu/Residência/
Aprimoramento, com carga horária mínima 
de 360 horas/aula em área afim, devidamente 
reconhecido pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados;
a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos; 
os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
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 E ENTREGA DE TÍTULOS:
A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 22 (vinte e dois) de maio de 2018.
A data, o local e horário para realização da 2ª Fase - Entrega de Títulos serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de julho de 2018.
Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos, 
na respectiva data, local e horário constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados no Diário 
Oficial de Bauru.
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 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira 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 serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.

5.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
O não comparecimento na 1ª Fase - 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. 
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
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.
Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) candidatos(as) e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais, 
durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando qualquer 
tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de qualquer 
tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, pelos 
seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer necessidade de 
realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção do conhecimento a 
ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura Municipal de Bauru e, 
somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
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.
Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida 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 excluído do certame. 
Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso debaixo 
da carteira.
18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
18.2) 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 escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação). 
18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – TERAPEUTA 
OCUPACIONAL, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta 
centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que 
contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente 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.
Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
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.
7. 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).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
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A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – TERAPEUTA 
OCUPACIONAL, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do 
candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
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.
Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
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 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva; 
obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva; 
obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
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 de acordo com o 
modelo do Anexo V.
O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do Concurso 
Público regulado pelo presente edital:
endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone 
(s) para contato);
indicação de seu número de inscrição;
estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
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. 
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.
Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
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.
A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os recursos, 
sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.
bauru.sp.gov.br. 
Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta 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:
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.
A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 

de Desistência);
não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial 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. 
A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
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;
a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), acompanhado 
de comprovante de sua Situação Cadastral;
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, com firma reconhecida; 
a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
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);
a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.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.
m.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. 
à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
Para posse é vedada:
a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, b e 
c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
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.
A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
endereço não atualizado;
endereço de difícil acesso;
correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
correspondência recebida por terceiros.
Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
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.
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.
Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo VI, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 512/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – TERAPEUTA OCUPACIONAL
Atender os pacientes individualmente e/ou em grupos. Realizar anamnese (levantar histórico médico, 
ocupacional, socioeconômico, familiar do paciente, etc). Avaliar queixa e/ou problemática do paciente. 
Realizar avaliações e testes referentes à área da Terapia Ocupacional (avaliação do desempenho ocupacional; 
avaliação dos componentes de desempenho ocupacional; avaliação para prescrição de recursos e dispositivos 
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terapêuticos; avaliação ergonômica; entre outras). Realizar diagnóstico específico e auxiliar no diagnóstico 
médico. Traçar plano terapêutico, eleger procedimentos de habilitação para atingir os objetivos propostos 
e executar o plano terapêutico. Redefinir os objetivos e reformular o plano terapêutico, quando necessário. 
Prescrever e aplicar atividades terapêuticas ocupacionais facilitadoras. Prescrever, confeccionar, ajustar e 
treinar o uso de órteses e outros dispositivos. Facilitar e estimular a participação e colaboração do paciente 
no processo de habilitação e reabilitação. Realizar encaminhamentos, quando necessário. Executar análise 
de posto de trabalho ou do domicílio do paciente, assim como acompanhamento escolar, realizando 
intervenções, quando necessário (disposição dos móveis, mudanças de funções e ferramentas de trabalho, 
adaptações, etc). Realizar visitas e o acompanhamento no domicílio e/ou hospitalares dos usuários assistidos, 
quando necessário. Formar grupos e/ou oficinas terapêuticas. Desenvolver junto ao paciente estratégias 
de ocupações. Incentivar e realizar encaminhamentos dos pacientes para o mercado de trabalho. Orientar 
pacientes, familiares, profissionais e eventuais órgãos. Dar alta, quando necessário, e ficar disponível para 
eventuais necessidades. Realizar acolhimento de usuários de serviços de saúde do SUS no local de lotação 
ao qual pertencer.Exercer atividades técnico científicas e desenvolver pesquisas e programas visando à 
promoção e prevenção à saúde.Realizar levantamentos epidemiológicos, identificando os aspectos a serem 
trabalhados e delimitando a população alvo. Planejar e executar os programas, participando da formação 
do grupo multidisciplinar. Avaliar e divulgar os resultados do programa. Participar de reuniões de equipe 
e discussão de casos clínicos com equipe multidisciplinar. Buscar parcerias extra-muro. Supervisionar 
estagiários de sua área de atuação e articular-se com as unidades acadêmicas. Realizar apoio matricial para 
o desenvolvimento das ações de saúde. Participar de comissões técnicas, conselhos e entidades de classe. 
Realizar capacitações e atividades educativas. Fazer uso dos sistemas informatizados de saúde, de acordo 
com a indicação da Secretaria Municipal de Saúde. Colaborar no planejamento, elaboração, execução, 
supervisão e avaliação dos Programas de Saúde implantados pela Secretaria Municipal de Saúde. Participar 
de ações intersetoriais. Prestar assessoria técnica específica, conforme necessidade do serviço.Vigilância em 
saúde. Realizar identificação das atividades produtivas da população. Realizar análise da situação de riscos 
à saúde. Intervir nos processos e ambientes de trabalho. Fortalecer e articular as ações de vigilância em 
saúde. Notificar os agravos relacionados ao trabalho no Sinan e emissão de relatórios, quando necessário. 
Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando o fortalecimento e a integração ensino-serviço-
comunidade como cenário de práticas para a formação no âmbito do SUS.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
Atividades humanas e terapia ocupacional
Terapia ocupacional em saúde mental: tendências principais e desafios contemporâneos 
Terapia ocupacional e os processos socioeducacionais
Terapia Ocupacional- princípios e perspectivas em reabilitação física
Atividade humana- recursos terapêuticos
Modelo de processo de terapia ocupacional
Práticas integrativas 
Reabilitação psicossocial 
Desempenho ocupacional
Modalidades e Ocupações terapêuticas 
Atividades de vida diária
Tecnologia assistiva
Terapia ocupacional na saúde e trabalho- Aspectos psicodinâmicos do trabalho
Terapia ocupacional na prática social
Terapia ocupacional no trabalho territorial e Comunitário
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E GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE.
MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010
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LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1.Compreensão de textos.
Coerência e coesão textuais.
Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros textuais.
O sistema ortográfico do português - emprego de letras.
Acentuação gráfica e sinais diacríticos - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal.
Reconhecimento e uso significativo de diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: morfológico, 
sintático, semântico e textual).
Formação de palavras - significado e sentido de morfemas.
Emprego de diferentes classes gramaticais na construção do texto escrito.
Flexão verbal - valor semântico dos tempos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e formas 
nominais do verbo; correlação entre tempos verbais.
Relações de sentido entre orações e segmentos do texto - coordenação e subordinação - conectores que 
conferem coerência e coesão ao texto.
Emprego dos sinais de pontuação.
Denotação e conotação - figuras de linguagem
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Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
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Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Dispõe sobe a Fundação de Previdência dos Servidores 
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Lei Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário – 
PCCS, dos Servidores Específicos da Área da Saúde do Município, bem como Reenquadra os Respectivos 
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Gratificações e Adicionais, Institui as Jornadas Especiais e Regime de Plantão.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5950.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: 
paraplegia 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
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): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° .
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
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: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
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 2018.
__________ (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 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
10/04/2018 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
19/04/2018 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
24/04/2018 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
27/04/2018 Abertura Inscrições
11/05/2018 Encerramento Inscrições

27/04,  02 e  03/05/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

05/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de 
Taxa de Inscrição

27/04/2018 a  11/05/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

27/04/2018 a  22/06/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

22/05/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

22/05/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
26/05/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
07/06/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
24/06/2018 Previsão da Realização Prova Objetiva 
26/06/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito

21/07/2018 Previsão de Divulgação de Resultado e 1º Edital de Convocação para 
Entrega de Títulos

26/07/2018 2º Edital de Convocação para Entrega de Títulos
31/07/2018 3º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

06 , 07 e 08/08/2018 Previsão de Entrega de Títulos
16/08/2018 Previsão de Classificação Final
30/08/2018 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 10 de abril de 2018.

DAVID JOSÉ FRANÇOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ESTAGIÁRIOS

TORNA SEM EFEITO
A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2957, do(a) Sr(a) BARBARA TAVARES 
DOMINGOS, portador(a) do RG 54.586.777-0, classificado(a) em 31° lugar no Processo Seletivo (Edital 
nº 01/2016), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “PSICOLOGIA”, em virtude 
de DESISTÊNCIA TÁCITA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta 
data Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2960, do(a) Sr(a) LARA GIBIN 
FELLIPPINI, portador(a) do RG 46.007.048-4, classificado(a) em 32°  lugar no Processo Seletivo (Edital 
nº 01/2016), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “PSICOLOGIA”, em virtude 
de DESISTÊNCIA EXPRESSA.
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A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2959, do(a) Sr(a) IASMIM AGUIAR 
RODRIGUES, portador(a) do RG 43.675.747-3, classificado(a) em 37º lugar no Processo Seletivo (Edital 
nº 02/2017), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “DIREITO”, em virtude de 
DESISTÊNCIA EXPRESSA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta 
data Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2958, do(a) Sr(a) BIANCA 
FRANCIELLE GADANI RODRIGUÊS, portador(a) do RG 49.245.105-9, classificado(a) em 36°  lugar 
no Processo Seletivo (Edital nº 02/2017), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de 
“DIREITO”, em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA.

CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA do(a) 31° classificado(a), fica convocado(a), 
para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de PSICOLOGIA, na Prefeitura Municipal de Bauru, o(a) 
Sr(a), ERICK SILVA DA PAIXÃO, portador(a) do RG 46.233.342-5, classificado(a) em 33°  lugar, no 
Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de PSICOLOGIA, edital nº 01/2016. Este(a) 
deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado na 
Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não superior a 10 dias, 
a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados acarretará a sua 
desistência.

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do(a) 32° classificado(a), fica 
convocado(a), para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de PSICOLOGIA, na Prefeitura Municipal 
de Bauru, o(a) Sr(a), JULIANA RAMOS DOMINGUES, portador(a) do RG 41.434.608-7, classificado(a) 
em 34°  lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de PSICOLOGIA, edital 
nº 01/2016. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – 
CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não 
superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados 
acarretará a sua desistência.

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do(a) 37° classificado(a), fica 
convocado(a), para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de DIREITO, na Prefeitura Municipal 
de Bauru, o(a) Sr(a), LUCCAS AUGUSTO BARBOSA DIAS, portador(a) do RG 41.103.258-6, 
classificado(a) em 38°  lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de DIREITO, 
edital nº 02/2017. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA 
– CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo 
não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados 
acarretará a sua desistência.

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do(a) 36° classificado(a), fica 
convocado(a), para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de DIREITO, na Prefeitura Municipal de 
Bauru, o(a) Sr(a), JOÃO VITOR SEABRA PORTO, portador(a) do RG 54.752.670-2, classificado(a) 
em 39º lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de DIREITO, edital nº 
02/2017. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, 
localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não 
superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados 
acarretará a sua desistência.

CONVOCAÇÃO: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, 
resolve convocar para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de DIREITO, na Prefeitura Municipal 
de Bauru, o(a) Sr(a) CLAUDIA OLIVEIRA SANTINI, portador(a) do RG 45.432.813-8, classificado(a) 
em 40º lugar,  no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de DIREITO, edital nº 
02/2017. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, 
localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não 
superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados 
acarretará a sua desistência.

CONVOCAÇÃO: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, 
resolve convocar para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de DIREITO, na Prefeitura Municipal 
de Bauru, o(a) Sr(a) JÚLIA CESARIN MAITINO, portador(a) do RG 55.268.364-4, classificado(a) 
em 41º lugar,  no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de DIREITO, edital nº 
02/2017. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, 
localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não 
superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados 
acarretará a sua desistência.

CONVOCAÇÃO: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, 
resolve convocar para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de DIREITO, na Prefeitura Municipal 
de Bauru, o(a) Sr(a) VITÓRIA FERREIRA RIOS, portador(a) do RG 45.358.363-5, classificado(a) 
em 42º lugar,  no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de DIREITO, edital nº 
02/2017. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, 
localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não 
superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados 
acarretará a sua desistência.

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

7º FÓRUM DE DEBATES SOBRE COMPRAS E LICITAÇÕES – “UTILIZAÇÃO DO 
SISTEMA BEC”

Ementa: Utilização do sistema BEC – consulta catálogo de materiais e serviços: pesquisa de preço e 
descritivo/especificação de materiais e serviços; consulta CADTERC: termo de referência de serviços tais 
como vigilância, alimentação, lavagem de roupa hospitalar, entre outros; CAUFESP: consulta a todos os 
fornecedores cadastrados na BEC por categoria de produto”.

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: 25/04/2018 – 09h às 12h
Carga horária: 03 horas
Vagas: 90
Local: Auditório da Caixa Econômica Federal, Avenida Getúlio Vargas, 20-105 – 3º andar.
Palestrantes: 
David José Françoso
Especialista em Gestão de Organizações Públicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (2009). MBA em Gestão de Projetos pela Anhanguera Educacional S/A (2014). Graduado em 
Comunicação Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1992). Graduado em 
Gestão de Tecnologia da Informação pela Anhanguera Educacional S/A (2012). Certificado em CPA-10 
pela ANBIMA (2015). Analista de Desenvolvimento de Sistemas da Prefeitura Municipal de Bauru (1982). 
Secretário Municipal da Administração (2017). Professor Especialista do Instituto Educacional do Estado 
de São Paulo - IESP (2013). Professor Especialista do Instituto de Ensino Superior de Bauru Ltda. - IESB 
(2015). Membro do Comitê de Investimentos da FUNPREV (2015). Autor dos livros “e-Bauru: Na rota 
para se tornar uma cidade digital” (2011) e “Gestão da tecnologia da Informação: teoria e prática” (2016).
Erika Maria Beckmann Fournier
Formada em Direito pela UNIP/Bauru. Pós graduada em Direito Processual Civil pelo Damásio 
Educacional. Curso de Capacitação de Pregoeira - Vianna, IBRAP. Curso de Licitação e Contrato - Vianna, 
IBRAP. Curso de Registro de Preços - Vianna, IBRAP. Curso de Licitação em Obras Públicas, ZENITE. 
Diretora do Departamento de Administração de Materiais da PMB.
Marisa Botter Adorno Gebara
Formada pela Instituição Toledo de Ensino – ITE/Bauru.
Pós graduada em Direito Municipal e Direito Administrativo.
Procuradora do Município de Bauru desde 1999.
Diretora da Procuradoria do Contencioso.
Inscrições: das 09h do dia 09/04/2018 às 17h do dia 24/04/2018, 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.

PALESTRA: “AS IMPLICAÇÕES LEGAIS RELACIONADAS AOS CONDUTORES DE 
VEÍCULOS OFICIAIS” (TURMA2).

Ementa: Breves considerações quanto à conduta funcional de condutores de veículos oficiais, em relação a 
acidentes e infrações de trânsito, nos termos da legislação  municipal aplicável à matéria. 
Objetivo: proporcionar ao servidor o conhecimento básico da legislação que norteia a Administração 
Pública quanto aos acidentes e infrações de trânsito e seu dever em aplicá-las no desempenho de sua 
atividade funcional diária.
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: Motorista, Motorista de Pesados e Articulados, Tratorista e Operador de Máquinas 
enquadrados na Lei 5975/10.  
Data e horário: 25/04/2018 – 14h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 90
Local: Auditório da Caixa Econômica Federal, Avenida Getúlio Vargas, 20-105 – 3º andar.
Palestrante: 
ADOLFO FERACIN JUNIOR
2º Corregedor Administrativo da Prefeitura Municipal de Bauru.
Formação em Direito pela Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro -
FUNDINOP
Atuação nas áreas cível, administrativa e previdenciária.
Inscrições: das 11h00 do dia 12/04/2018 às 12h00 do dia 25/04/2018, 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.

“PROGRAMA DE TRATAMENTO DO TABAGISMO.”
Ementa: 
1° dia: Avaliação Individual (anamnese- consulta médica). 
2ª a 5ª reunião: encontros semanais consecutivos - em cada reunião será desenvolvido um tema relacionado 
ao abandono do tabaco,  como: Por que você fuma; Como viver os Primeiros dias sem o cigarro; Obstáculos 
para permanecer sem cigarros...
6ª e 7ª reunião: encontros quinzenais - fase de manutenção e prevenção de recaídas.
8ª reunião: após 30 dias do último encontro - reforço e encerramento.
Será disponibilizado tratamento medicamentoso,  mediante a avaliação individual seguindo o protocolo de 
tratamento do tabagismo do Ministério da Saúde. 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru. 
Data e horário:
26/04; 03/05; 10/05; 17/05; 24/05; 07/06; 21/06 e 26/07 (quinta-feira) das 14h às 16h.
Carga horária: 16 horas
Vagas: 30
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito. Praça das Cerejeiras nº 1-59, 3º andar.
Profissionais: 
SANDRA MARA DE OLIVEIRA LIMA
MÉDICA CLINICA (com especialização em Homeopatia e Nutrologia), com experiência em tratamento de  
tabagismo há 24 anos e capacitação no CRATOD (Centro de Referência no tratamento do Álcool, Tabaco e 
Outras Drogas) há 5 anos Coordenadora do tratamento de tabagismo no SOPC (Serviço de Orientação e 
Prevenção do Câncer) há 7 anos e Coordenadora Municipal do tratamento do tabagismo há 6 anos.

MARIANA CAMILOTTI NARDO
NUTRICIONISTA trabalha em UBS e no SOPC- fez capacitação no CRATOD há 4 anos, e participa da 
equipe de tratamento do tabagismo no SOPC há 4 anos.
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WELLINGTON PASTROLIN 
PSICÓLOGO com pós- graduação em Psicologia Organizacional, trabalha no PROMAI e SOPC. 
Participa da equipe de tratamento do tabagismo no SOPC há 3 anos. 

Inscrições: das 11h do dia 21/02/2018 às 12h do dia 26/04/2018, 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.

FÓRUM DE DEBATES: “GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E INSTRUMENTOS 
ANÁLOGOS – PARTE 1”

Ementa: As alterações recentes da Instrução Normativa nº 2/2016 do TCE/SP. Definições. Diferença entre 
Gestor e Fiscal do Contrato. Designação do Gestor e do Fiscal. Obrigatoriedade. Hipóteses de Recusa 
do Servidor. Perfil do Gestor e do Fiscal. Atribuições do Gestor. Atribuições do Fiscal. Contratação de 
Fiscal de Contrato. Das Vedações. Responsabilidades do Gestor e do Fiscal. Culpa in eligendo e Culpa in 
vigilando. Responsabilidade da Administração e do Contratado. Medidas a serem tomadas pelo Gestor. 
Protocolo de Comunicação com o Contratado. Decisões do TCE que configuram falha na gestão do 
contrato. Possibilidade de Criação de Gratificação para o Servidor Designado. 
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: 10/05/2018 – 09h às 12h
Carga horária: 03 horas
Vagas: 90
Local: Auditório da Caixa Econômica Federal, Avenida Getúlio Vargas, 20-105 – 3º andar.
Palestrantes: 
David José Françoso
Cursando Mestrado Profissional em Engenharia de Produção pela UNIARA (2018). Especialista em 
Gestão de Organizações Públicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2009). 
MBA em Gestão de Projetos pela Anhanguera Educacional S/A (2014). Graduado em Comunicação Social 
pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1992). Graduado em Gestão de Tecnologia 
da Informação pela Anhanguera Educacional S/A (2012). Certificado em CPA-10 pela ANBIMA 
(2015). Analista de Desenvolvimento de Sistemas da Prefeitura Municipal de Bauru (1982). Secretário 
Municipal da Administração (2017). Professor Especialista da UNIESP S.A (2013). Membro do Comitê de 
Investimentos da FUNPREV (2015). Autor dos livros “e-Bauru : Na rota para se tornar uma cidade digital” 
(2011) e “Gestão da tecnologia da Informação: teoria e prática” (2016). Atuou como Membro Presidente do 
Conselho Fiscal da FUNPREV, Professor Assistente da Pós Graduação da Anhanguera Educacional S/A e 
Professor do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”.
Erika Maria Beckmann Fournier
Formada em Direito pela UNIP/Bauru. Pós graduada em Direito Processual Civil pelo Damásio 
Educacional. Curso de Capacitação de Pregoeira - Vianna, IBRAP. Curso de Licitação e Contrato - Vianna, 
IBRAP. Curso de Registro de Preços - Vianna, IBRAP. Curso de Licitação em Obras Públicas, ZENITE. 
Diretora do Departamento de Administração de Materiais da PMB.
Marisa Botter Adorno Gebara: Formada em Direito pela Instituição Toledo de Ensino – Ite/Bauru. Pós 
Graduada em Direito Municipal e Direito Administrativo. Procuradora do Município de Bauru desde 1999. 
Diretora da Procuradoria do Contencioso.
Inscrições: das 11h do dia 20/04/2018 às 17h do dia 09/05/2018, 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.

CURSO: “EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE NO SETOR PÚBLICO”
Ementa: 
A complexidade das relações humanas
Comunicação interpessoal
Perfis de clientes
Motivando-se para motivar seu cliente
Abordagem
Porque as empresas perdem clientes?
Desenvolvimento de equipes
Autoconhecimento, Autoestima e Autoconfiança
Vendas e fidelização de clientes
Técnicas de negociação
Marketing Pessoal e Ética profissional
Como lidar com situações adversas
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: 11/05/2018 – 08h às 12h
Carga horária: 04 horas
Vagas: 90
Local: Auditório da Caixa Econômica Federal, Avenida Getúlio Vargas, 20-105 – 3º andar.
Palestrante: 
Alessandra Sacomani 
Acumula 20 anos de expertise em negócios, atuante na Gestão de Pessoas e Comercial. Professional e Self 
Coach, pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, conta ainda com bagagem significativa na docência no 
ensino profissionalizante e do ensino de Pós-Graduação. Palestrante e Trainer em Coaching, Liderança, 
Atendimento ao Cliente, Desenvolvimento Pessoal, Comportamento Humano e Comunicação. Como 
Coach, conduz processos de Coaching, junto a líderes, gestores e empresários e também com pessoas que 
querem extrair ao máximo de seu potencial. Economista - ITE Bauru com MBA em Gestão Estratégica de 
Negócios e MBA Gestão de Pessoas pela Anhanguera Educacional.  
Inscrições: das 10h00 do dia 13/04/2018 às 17h00 do dia 10/05/2018, 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.

COMUNICADO
A Escola de Gestão Pública pesquisou outras formas de aperfeiçoamento para você, servidor! Segue abaixo 
alguns links de cursos gratuitos on-line de diversas áreas.
Entretanto, não há possibilidade de análise prévia quanto ao aproveitamento para fins de progressão de 
carreira, nem garantia se estes cursos oferecem certificados.
Invista em seu aprimoramento pessoal e profissional!
Participe e envie seus comentários e/ou sugestões para escoladegoverno@bauru.sp.gov.br 
Cursos Unesp: https://unespaberta.ead.unesp.br/
http://www.unesp.br/portal#!/noticia/27768/editora-unesp-lanca-dezoito-e-books-para-download-gratuito/
Cursos Bradesco: https://www.ev.org.br
 Cursos Saberes: 
https://www12.senado.leg.br/institucional/escola-de-governo/cursos-on-line
Cursos Tim Tec: https://cursos.timtec.com.br/courses
Cursos FGV: http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos
Cursos Veduca: https://veduca.org/courses
Cursos Sest Senat: https://ead.sestsenat.org.br/cursos-disponiveis
Cursos Online EDUCA: http://www.cursosonlineeduca.com.br/
Curso Legislação Trabalhista: https://www.sistemafieg.org.br/portalcliente/senai/unidade/30200/fatec-
senai-roberto-mange-/curso/11461/legislacao-trabalhista-
Curso de Inglês gratuito (MEC):
http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/idiomas-sem-fronteiras/7475-my-
english-online 
Portal da Universidade Corporativa Banco do Brasil (UNIBB): https://www.unibb.com.br/saiba-mais#/
cursos-abertos
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP): http://www.enap.gov.br/web/pt-br
Programa Nacional de Capacitação das Cidades (Capacidades): http://www.capacidades.gov.br/
Senai: http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/educacao-distancia/cursos-gratuitos/
Fundação Bradesco: http://www.ev.org.br/Paginas/Home.aspx
Sebrae: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead
Centro Paula Souza: http://mooc.cps.sp.gov.br/ead/ 
USP: https://pt.coursera.org/usp
ESPM: http://www2.espm.br/cursos/educacao-distancia/cursos-abertos
Uníntese: http://www.unintese.com/

Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

Levi Momesso
Secretário

Endereço: Av. Nuno de Assis, n° 14-60, Jd. Santana
Telefone: (0xx14) 3223-1675

E-mail: agricultura@bauru.sp.gov.br
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Endereço: Rua Carmelo Zamataro s/n
CEP: 17110-000 - Distrito de Tibiriça

Telefone: (0xx14) 3279-1218
Horário de Expediente: Segunda a Sexta das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas

Locais de Feiras Livres administradas pela SAGRA

FEIRAS LIVRES

DOMINGO
Tipo Bairro Endereço Quadras Horário
FLC Beija Flor Rua Vicente San Roman 5 A 6 06:00 às 12:00
FLC Bela Vista Rua Silva Jardim 11 06:00 às 12:00
FLC Bela Vista Rua Alto Acre 11 06:00 às 12:00
FLC Bela Vista Rua Nicola Avalone 11 06:00 às 12:00
FLC Bela Vista Rua Afonso Simoneti 12 06:00 às 12:00
FLC Centro Rua Marcondes Salgado 5 06:00 às 12:30
FLC Centro Rua Gustavo Maciel 4 A 7 06:00 às 12:30
FLC Centro Rua Ezequiel Ramos 6 06:00 às 12:30
FLC Centro Rua Julio Prestes 2 06:00 às 12:30
FLC Conj. Hab. Joaquim Guilherme Rua Bernardino De Campos 28 06:00 às 12:00
FLC Gasparini Rua Graficos 3 06:00 às 12:00
FLC Gasparini Rua Graficos 3 06:00 às 12:00
FLC Isaura P Garms Rua Geraldo Teodoro 1 07:00 às 12:00
FRA Jd.Redentor Praça Alcides Pasquareli S/N 06:00 às 12:00

SEGUNDA-FEIRA
Tipo Bairro Endereço Quadras Horário
FLC Vila Universitaria Rua Henrique Savi/Bauru Shopping 15 16:00 às 20:00

TERÇA-FEIRA
Tipo Bairro Endereço Quadras Horário
FLC Altos Da Cidade Rua Manoel Bento Cuz 2 06:30 às 11:00
FLC Centro Praça Dom Pedro Ii(Câmara Municipal) 01 15:00 às 20:30
FLC Independencia Rua Cuba 10 A 11 06:30 às 11:00
FPR Octávio Rasi Rua Joaquim Marques De Figueiredo 12 17:00 às 21:00
FLC Presidente Geisel Rua Justino R. Leonardo 1 06:30 às 11:00
FLC Vila Noemi Praça Das Cerejeiras S/N 06:00 às 14:00
FLC Vista Alegre Alameda Gerânios 4 A 5 06:30 às 11:00

QUARTA-FEIRA
Tipo Bairro Endereço Quadras Horário
FLC Altos Da Cidade Rua Floriano Peixoto 9 A 10 06:30 às 11:00
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FLC Falcão Rua Albuquerque Lins 11 06:30 às 11:00
FLC Industrial Praça Antonio Pedroso S/N 06:30 às 11:00

FPR Jardim Nasrala Praça José Dos Santos - R.Annis Dabus C/ 
R.Antônio Alves S/N 16:00 às 20:00

FLC Jd Colina Verde Rua Lazara Leoni Santana S/N 16:00 às 20:00
FLC Mary Dota Via Local Regional Mary Dota S/N 16:00 às 20:00
FLC Nova Esperança Rua Manoel Faria Inijosa 5 A 6 06:30 às 11:00

QUINTA-FEIRA
Tipo Bairro Endereço Quadras Horário
FLC Bela Vista Rua Silva Jardim 14 A 16 06:30 às 11:00
FLC Jardim Solange Praça Raimundo Luis Da Silva S/N 16:00 às 20:00
FLC Jd Brasil Travessa Nereide Arruda Dos Santos 1 06:00 às 11:00
FLC Jd Estoril Praça Nabih Gebara S/N 16:00 às 20:00
FRA Mary Dota Avenida Marcos De Paula Rafael 19 16:00 às 20:00
FLC Paulistano Rua Minas Gerais 13 06:30 às 11:00
FLC Vl Cardia Rua Ezequiel Ramos 12 A 13 06:30 às 11:00

SEXTA-FEIRA
Tipo Bairro Endereço Quadras Horário
FLC Centro Rua Virgilio Malta 14 A 15 06:30 às 11:00
FLC Geisel Rua Pessegueiros 3 16:00 às 20:00
FLC Granja Cecília Rua Frederico Da Silva 1 16:00 às 20:00
FRA Jardim Jacyra/Pq.São Geraldo Praça Getúlio De Oliveira Barreto S/N 06:00 às 11:00
FLC Jd Europa Rua Clovis Barreto Melchert 6 06:30 às 11:00
FLC Parque Residencial Flamboyant Rua Victor Curvello De Ávila Santos 02 16:00 às 20:00
FLC Redentor Rua Santa Paula 3 A 4 06:00 às 11:00
FLC Santa Luzia Rua Bauru 7 06:30 às 11:00

SÁBADO
Tipo Bairro Endereço Quadras Horário

FRA Núcleo Habitacional Eurico 
Gaspar Dutra Praça São Pedro – Rua Da Igreja 1 16:00 às 20:00

FLC Otavio Rasi Praça Aristides R. De Morais S/N 06:00 às 11:00
FLC Pousada Da Esperança Ii Rua Pedro De Castro Pereira 7 06:30 às 11:00
FLC Pq. Vista Alegre Alameda Glicinias 1 06:30 às 11:00
FLC Seabra Rua Marcílio Dias 5 06:30 às 11:00
FLC Souto Rua Carlos De Campos 10 A 14 06:30 às 11:00

Obs. Nos Locais onde são realizadas as feiras livres, as ruas ficarão  interditadas. 
De terça-feira a sábado mo período das 6 horas às 12 horas e aos domingos das 5 horas às  13 horas. 

PORTARIA Nº 09 /2018
LEVI  MOMESSO, Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE em conformidade com o DECRETO Nº 10088 DE SETEMBRO DE 2005, os servidores abaixo 
relacionados para dirigir as viaturas que pertencem a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 
por um período de 06 (seis) meses, com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência, 
aferida no momento da utilização, dos servidores ocupantes de cargo de motorista.  

NOME MATRICULA CATEGORIA
Luiz Fernando  Nogueira Silva 30.236 A/C
Marcelo Ryal Dias 32.499 B
Nicola Manoel Serico 12.925 AD

Bauru, 23 de Abril de 2018.
LEVI MOMESSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretora da EMEF “Maria Chaparro Costa” convoca os associados da APM a comparecerem à Assembleia 
Geral para a eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, para 
o mandato de 2018.  A primeira chamada será no dia 08 de maio de 2018,  terça-feira, às 18h, em sua sede, 
sito à Alameda Urano, nº 5-38, Parque Santa Edwirges, nesta cidade. Não havendo o comparecimento de 
mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 18h30min, no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
A diretora da EMEF “Lydia Alexandrina Nava Cury” convoca os associados da APM comparecerem à 
Assembleia Geral para a eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal, para o mandato de 2018. A primeira chamada será no dia 03 de MAIO de 2018, quinta-feira, as 18h, 
em sua sede, sito à Rua Anthero Doninni, nº 1-125, Núcleo Habitacional Presidente Geisel, nesta cidade 
de Bauru. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos, em segunda 
chamada, às 18:30h, no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
A presidente do Conselho Escolar da EMEII PROF. WILSON MONTEIRO BONATO, convoca pais 
ou responsáveis legais, professores e funcionários para para participarem do processo eleitoral dos 
representantes deste Conselho. Todo o processo será feito nas dependências da Unidade Escolar no ano 
corrente. As incrições poderão ser feitas nos dias 04 e 07 de maio no período da manhã, entre 7,30 e 11,00 
horas, e da tarde, e da tarde entre 13,30 e 17,00 horas. A divulgação  das chapas acontece entre os dias 08 
à 10 de 2018, sendo que a eleição será no dia 11 de maio no período da manhã, entre 7,30 e 8,30 horas, 
e à tarde, no período da tarde das 15,30 às 17,00 horas, e no dia 14 de maio apuração e divulgação, serão 
feitos imediatamente após o termino do pleito. A posse dos eleitos ocorrerá no dia 15 de maio, as 16 horas. 
Entrega da documentação na secretaria da Educação, dia 17 de maio de 2018.  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
A presidente do Conselho Escolar da EMEI Profª Valeria de Oliveira Asenjo, convoca pais ou responsáveis 
legais, professores e funcionários para participarem do processo eleitoral dos representantes deste Conselho. 
Todo o processo será feito nas dependências da unidade escolar no ano corrente. As inscrições poderão ser 
feitas nos dias 26 e 27  de Abril no período da manhã, entre 7h30 e 11h, e da tarde, entre 13h00 e 16h30. 
A divulgação das chapas acontece entre os dias 07 à 21 de Maio, sendo que a eleição será no dia 23 de 
Maio no período da manhã, entre 07h30 e 08h30, e à tarde, no período das 13h30 às 14h30. A apuração e 
divulgação serão feitos imediatamente após o término do pleito. A posse dos eleitos ocorrerá no dia 24 de 
Maio às 16h. Entrega da documentação na Secretaria da Educação, dia 29 de Maio de 2018.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
A presidente do Conselho Escolar da EMEII VENANCIO RAMALHO GUEDES DE AZEVEDO, 
convoca pais ou responsáveis legais, professores e funcionários para participarem do processo eleitoral 
dos representantes deste Conselho. Todo o processo será feito nas dependências da unidade escolar no ano 
corrente. As inscrições poderão ser feitas nos dias 08 e 09 de maio de 2018 no período da manhã, entre 
7h30 e 11h, e da tarde, entre 13h30 e 17h. A divulgação das chapas acontece entre os dias 14 à 16 de maio 
de 2018, sendo que a eleição será no dia 17 de maio de 2018 no período da manhã, entre 07h30 e 08h30, 
e à tarde, no período das 15h30 às 17h, e no dia 18 de maio de 2018 no período da manhã, entre 07h30 e 
08h30, e à tarde, no período das 15h30 às 16h30. A apuração e divulgação serão feitos imediatamente após 
o término do pleito. A posse dos eleitos ocorrerá no dia 21 de maio às 16h. Entrega da documentação na 
Secretaria da Educação, dia 23 de maio de 2018.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Escolar da EMEII Garibaldo convoca pais ou responsáveis legais, Professores e 
funcionários para participarem do processo eleitoral dos representantes deste Conselho para o biênio 2018-
2020. Todo o processo  será realizado nas dependências da Unidade Escolar , sito  à Praça dos Viajantes 
nº 2-35 , Jardim Santana. As inscrições poderão Ser feitas nos dias 26 e 27 de Abril de 2018 , das 7h30 às 
11h00 e das 13h00 às 16h30 . A divulgação das chapas acontecerá entre os dias 02e 04 de Maio de 2018 . 
A eleição será no dia 07 de maio de 2018 no período de aula. A Apuração e divulgação do resultado serão 
realizadas após o pleito. A posse dos eleitos ocorrerá no dia 10 de Maio de 2018 ás 16h. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Escolar da Emeii Professor Horácio Gonçalves Paula convoca os membros deste 
Conselho, pais ou responsáveis legais, professores e funcionários a comparecerem à Assembléia Geral para 
recondução dos membros do Conselho Escolar - biênio 2018/2020. A primeira chamada será no dia 14 de 
maio de 2018, segunda-feira, às 16h, em sua sede própria, à rua José Sbeghen 1-115, Vila Tecnológica, 
nesta cidade. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos em segunda 
chamada às 16h30, no mesmo local e data.

ATOS DECISÓRIOS 2018
A Secretária Municipal de Educação com base na lei nº 5.795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede os 
Atos Decisórios, em nome dos interessados abaixo:

Andréa Regina Neme Paulucci, RG 18.036.654-3, da EMEF “Santa Maria”, Especialista em Educação 
Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica Fundamental – Matemática, da Prefeitura Municipal 
de Bauru, e PEB I, no CEEJA Presidente Tancredo Neves, na cidade de Bauru. Ato Decisório n° 297/2018. 
Acumulação legal.

Heloisa Aparecida Barbosa da Silva Pereira, RG 41.986.072-1, da EMEF “Santa Maria”, Especialista 
em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica Fundamental – Ciências, da Prefeitura 
Municipal de Bauru, e Professora Doutora em R.T.P., junto ao Departamento de Ciências Biológicas, 
Disciplina de Bioquímica, na FOB – USP, na cidade de Bauru. Ato Decisório n° 298/2018. Acumulação 
legal.

Roseli Alves Moreira, RG 18682541-9, Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – 
Fundamental (6º ao 9º - História), da EMEF Conêgo Aníbal Difrância, da Prefeitura Municipal de Bauru, 
e Diretora de Escola, na E.E João Maringoni, na cidade de Bauru. Ato Decisório n° 299/2018. Acumulação 
legal.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

Diretora: Rossana Claudia I. dos Santos

NOTIFICAÇÃO 15/2018
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.

29/03/2018 PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA ALTA COMPL  R$         208.000,00 
04/04/2018 PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA ALTA COMPL  R$           72.199,91 
13/04/2018 QUOTA QESE FEDERAL  R$         985.744,83 
13/04/2018 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA  R$         278.522,00 
16/04/2018 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA  R$           24.200,00 
17/04/2018 ISS SIMPLES  R$           35.433,41 
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17/04/2018 FUNDEB  R$     1.063.425,18 
17/04/2018 IPI  R$           64.152,84 
19/04/2018 ISS SIMPLES  R$         113.417,66 
19/04/2018 PROGRAMA INC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE  R$             5.982,60 
19/04/2018 PROGRAMA INC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE  R$         113.669,40 
19/04/2018 PROGRAMA INC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE  R$           55.555,39 

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: CINTIA ESTEVES TOGNON

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Os pagamentos publicados na data de hoje serão creditados na conta em até 5 dias úteis.

PROC FORNECEDOR DOCUMENTO   VALOR  
Errata Publicação nº2954 do dia 03.04.2018   

  onde se lê:   

63427/2017 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE 
BAURU ABRIL  R$       31.571,00 

 leia-se   

63427/2017 ASSOCIACAO DE PAIS P INTEG ESCOLAR 
CRI ESP ABRIL  R$       31.571,00 

    
PROC FORNECEDOR DOCUMENTO   VALOR  

20789/2011  AELESAB  50  R$         6.500,00 
16368/2017  AELESAB  7  R$       34.725,94 

67155/2015  AMERICA CLEAN COM PRODUTOS DE 
LIMPEZA  252  R$              38,76 

67155/2015  AMERICA CLEAN COM PRODUTOS DE 
LIMPEZA  248  R$            171,88 

67155/2015  AMERICA CLEAN COM PRODUTOS DE 
LIMPEZA  249  R$              20,56 

36233/2017  AMERICA CLEAN COM PRODUTOS DE 
LIMPEZA  254  R$              18,20 

36233/2017  AMERICA CLEAN COMPRODUTOS DE 
LIMPEZA 251  R$              91,00 

67155/2015  AMERICA CLEAN COMPRODUTOS DE 
LIMPEZA 250  R$            102,80 

50894/2017  AMIN ANTONIO FILHO PADARIA  6627  R$            680,00 
29894/2013  ARISP 17066173  R$              11,61 
13443/2018  BRUNO RODA FRACAROLLI PINTO  8  R$         3.600,00 
53416/2016  BRUTHAN COMERCIAL  25032  R$         2.080,00 
53416/2016  BRUTHAN COMERCIAL  25003  R$            297,84 
27922/2015  CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA 1741  R$            745,00 
27922/2015  CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA 1743  R$         2.235,00 
27922/2015  CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA 1744  R$            132,50 
27922/2015  CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA 1742  R$         1.177,50 
27922/2015  CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA 1746  R$         9.510,65 
27922/2015  CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA 1747  R$            840,00 
27922/2015  CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA  1748  R$              74,20 
27922/2015  CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA  1745  R$         6.466,00 
4544/2014  CECAM 3859  R$         2.695,78 
61527/2017  CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE ABRIL  R$       10.000,00 

40598/2017  CIAPETRO DISTRIBUIDORA 
COMBUSTIVEIS  39538  R$       13.585,00 

40598/2017  CIAPETRO DISTRIBUIDORA 
COMBUSTIVEIS  39518  R$       19.460,00 

40598/2017  CIAPETRO DISTRIBUIDORA 
COMBUSTIVEIS  39314  R$       14.595,00 

40598/2017  CIAPETRO DISTRIBUIDORA 
COMBUSTIVEIS  39313  R$       29.190,00 

40598/2017  CIAPETRO DISTRIBUIDORA 
COMBUSTIVEIS  39312  R$       14.595,00 

40598/2017  CIAPETRO DISTRIBUIDORA 
COMBUSTIVEIS  39307  R$       18.705,00 

66915/2013  COM ENGENHARIA E COMERCIO 28  R$  3.414.992,21 
61529/2017  COMUNIDADE BOM PASTOR ABRIL  R$         4.000,00 
65877/2016  DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL 39233  R$         1.000,00 

63216/2016  DPS GONCALVES INDUSTRIA COM 
ALIMENTOS 5660  R$         1.400,00 

63216/2016  DPS GONCALVES INDUSTRIA COM 
ALIMENTOS 5657  R$         1.260,00 

63216/2016  DPS GONCALVES INDUSTRIA COM 
ALIMENTOS  5659  R$         1.400,00 

63216/2016  DPS GONCALVES INDUSTRIA COM 
ALIMENTOS  5656  R$            420,00 

63216/2016  DPS GONCALVES INDUSTRIA COM 
ALIMENTOS  5540  R$         1.400,00 

63216/2016  DPS GONCALVES INDUSTRIA COM 
ALIMENTOS  5699  R$         3.500,00 

63216/2016  DPS GONCALVES INDUSTRIA COM 
ALIMENTOS  5697  R$         3.500,00 

63216/2016  DPS GONCALVES INDUSTRIA COM 
ALIMENTOS  5698  R$         7.000,00 

63216/2016  DPS GONCALVES INDUSTRIA 
COMALIMENTOS 5657  R$            210,00 

59264/2017  EMDURB 3963  R$     139.228,07 

53416/2016  EMPORIO HOSPITALAR COM PROD 
CIRURG HOSP 302022  R$       18.477,00 

53416/2016  EMPORIO HOSPITALAR COM PROD 
CIRURG HOSP 300367  R$       78.772,10 

53416/2016  EMPORIO HOSPITALAR COM PROD 
CIRURG HOSP 303873  R$       39.288,00 

61537/2017  EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA ABRIL  R$         6.000,00 

69234/2016  FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA 3732  R$     101.958,32 

69234/2014  FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA 3736  R$     242.821,48 

69234/2014  FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA 3734  R$     425.033,57 

30040/2014  FUNDACAO VERITAS  MARÇO  R$       39.826,68 
30040/2014  FUNDACAO VERITAS  MARÇO  R$         1.454,75 
30040/2014  FUNDACAO VERITAS  MARÇO  R$         3.935,64 

14744/2017  GEB COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUARIOS  2040  R$            527,25 

27618/2017  GIODESC - IND COM IMP EXP PROD 
HOSPITALARES 8594  R$         7.250,00 

67247/2017  GUSTAVO NICOLINO  441  R$         6.616,02 
70808/2017  IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES  351185  R$       18.722,20 

36233/2017  INDUSTRIA COM DE PRODS LIMPEZA 
MACATUBA  13861  R$         1.467,50 

36233/2017  INDUSTRIA COM DE PRODS LIMPEZA 
MACATUBA  13862  R$         2.935,00 

50050/2017  INDUSTRIA COM. PRODS DE LIMPEZA 
MACATUBA 13620  R$              43,56 

36233/2017  INDUSTRIA E COM PRODS LIMPEZA 
MACATUBA 13860  R$         1.467,50 

67155/2015  INDUSTRIA E COM PRODS LIMPEZA 
MACATUBA 13561  R$            674,90 

36183/2017  INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA 202051  R$       59.383,84 

67534/2016  INOVAMED COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS 41101  R$            752,00 

15216/2017  INOVAMED COMERCIO MEDICAMENTOS 41099  R$         1.458,31 
67534/2016  INTERLAB FARMACEUTICA 80443  R$         1.045,59 
15216/2017  INTERLAB FARMACEUTICA  79533  R$         4.582,50 
68759/2016  IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO 225516  R$       29.371,00 

72/2018  IZIDORO WILSON MASCANHI ABRIL  R$         1.278,57 
44519/2015  J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA  3026  R$       30.532,04 
44519/2015  J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA  3027  R$       14.480,00 
44519/2015  J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA  3042  R$         9.680,00 
44519/2015  J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA  3043  R$       17.820,00 
44519/2015  J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA  3031  R$       35.309,22 
44519/2015  J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA  3041  R$       40.000,00 
44519/2015  J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA  3056  R$       44.003,58 
47861/2017  JENIFER JESSICA AZEVEDO  771  R$         5.209,98 
10578/2015  JOSE WILLIAN PLETTI  351  R$         2.500,02 
54094/2016  KATTEM COMERCIAL LTDA  215  R$            588,20 
54094/2016  KATTEM COMERCIAL LTDA  213  R$            588,20 
59094/2016  KATTEM COMERCIAL LTDA  212  R$            294,10 
26198/2017  L A P ESTEFANUTO EIRELI  9207  R$              69,00 
26198/2017  L A P ESTEFANUTO EIRELI  9205  R$            408,25 
26198/2017  L A P ESTEFANUTO EIRELI  9202  R$            408,25 
26198/2017  L A P ESTEFANUTO EIRELI  9204  R$            816,50 
26198/2017  L A P ESTEFANUTO EIRELI  9200  R$         4.491,90 
26198/2017  L A P ESTEFANUTO EIRELI  9206  R$              61,40 
26198/2017  L R COMERCIO DE SUPRIMENTOS  4125  R$            304,30 
26198/2017  L R COMERCIO DE SUPRIMENTOS 4124  R$            321,95 
26198/2017  L R COMERCIO DE SUPRIMENTOS 4123  R$            626,25 

55182/2017  LAMARE COMERCIO DE PEÇAS E 
ACESSORIOS  734  R$         2.919,80 

50896/2016  LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS  3529  R$         1.033,40 

774/2018  LUMAR COMERCIO PRODUTOS 
FARMACEUTICOS  157427  R$            147,42 

24396/2012  M&K ENGENHARIA LTDA  90  R$       12.070,34 
53416/2016  MA BATISTA  2526  R$         2.737,00 
53416/2016  MA BATISTA  2527  R$         1.495,20 

50899/2016  MAGITECH DISTRIBUIDOR 
ELETRONICOS  1931  R$            746,96 

41275/2016  MARCOS ROBERTO APARECIDO 
MARCON 175  R$         3.395,00 

44672/2015  MARCOS ROBERTO APARECIDO 
MARCON  176  R$         3.006,00 

41275/2016  MARCOS ROBERTO APARECIDO 
MARCON  173  R$            485,00 

63208/2016  MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA  14557  R$              15,48 
63208/2016  MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA  14558  R$              19,25 
50896/2016  MAXITEC SERVICOS DE INFORMATICA  202  R$       53.710,20 
53416/2016  MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS  5092  R$       30.877,60 
53416/2016  MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS  5149  R$         9.081,60 
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54205/2017  MIRASSOL MED COMERCIO  
MEDICAMENTOS 65027  R$         2.708,31 

31724/2017  MTSI COMERCIO E SERVICOS 
IMPRESSAO 14557  R$       21.844,00 

53816/2017  NDS - DISTRIBUIDORA  MEDICAMENTOS 203737  R$         8.831,34 

53816/2017  NDS - DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS  205909  R$       20.250,00 

19928/2017  NORI DISTRIBUIDORA PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS  17553  R$         2.000,00 

52895/2017  NUTRICIONALE COMERCIO DE 
ALIMENTOS 339993  R$         4.050,00 

52895/2017  NUTRICIONALE COMERCIO DE 
ALIMENTOS  340633  R$            162,00 

52895/2017  NUTRICIONALE COMERCIO DE 
ALIMENTOS  340634  R$            972,00 

63216/2016  NUTRICIONALE COMERCIO DE 
ALIMENTOS  340632  R$              42,75 

17620/2015  PAPEX BRASIL COMERCIAL E 
INFORMATICA  7416  R$         1.209,00 

17620/2015  PAPEX BRASIL COMERCIAL 
INFORMATICA 7415  R$            186,30 

15216/2017  PORTAL LTDA 95425  R$         5.418,37 
15216/2017  PORTAL LTDA 95607  R$         2.029,80 
15216/2017  PORTAL LTDA 95675  R$            597,00 
67534/2016  PRATI, DONADUZZI CIA LTDA 569106  R$              71,40 
67534/2016  PRATI, DONADUZZI CIA LTDA 566434  R$         3.221,79 
11248/2017  PRO-REMEDIOS DIST PROD FARM COSM 41123  R$              40,00 

65589/2016  R. N. BATAZAR COMERCIO DE 
INFORMATICA  1185  R$            157,50 

46933/2016  RAPHAEL BERGAMINI PIRES 1775 A 1781  R$       36.075,00 
53034/2016  REFRICLINICA BAURU  14648  R$       26.510,00 
29636/2017  REIS & REIS COM MOVEIS P ESCRITORIO  485  R$       13.992,80 
53416/2016  RICARDO RUBIO 21721  R$         9.339,90 
53416/2016  RICARDO RUBIO 21863  R$         4.748,40 

53416/2016  SAUDE INTEGRAL PRODUTOS 
NUTRICIONAIS  6128  R$         6.278,40 

53416/2016  SAUDE INTEGRAL PRODUTOS 
NUTRICIONAIS  6206  R$         4.186,80 

26203/2017  SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA 7437  R$              97,00 
26203/2017  SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA 7442  R$            145,50 
26203/2017  SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA  7440  R$            194,00 
26203/2017  SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA  7440  R$            156,58 
26203/2017  SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA  7441  R$            194,00 

70808/2017  SOL-MILLENNIUM BRASIL IMP 
EXPORTAÇÃO 2669  R$       62.541,60 

49967/2016  SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES 160151  R$         1.880,00 
15792/2016  STCP ENGENHARIA DE PROJETOS 4332  R$       23.845,40 
20443/2015  UNIFORMES CAMPINAS EIRELI  2583  R$         8.008,00 
20443/2015  UNIFORMES CAMPINAS EIRELI  2584  R$       11.102,00 

29879/2017  VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS 
LTDA 24020  R$         5.250,00 

39966/2017  VIRGINIA PIERAMI DE FARIA  109  R$         1.040,00 

EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Sidnei Rodrigues

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

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

ARBORIZAÇÃO URBANA

ATENÇÃO
*Para solicitar a substituição/poda procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel e 
documentos pessoais (cópias simples), conforme Lei nº 4368/99.

*A substituição de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário 
Oficial.

“Deferido o pedido, o munícipe terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do  deferimento  
no  Diário  Oficial  do  Município,  para efetivar  a  supressão  da  árvore  e  de  15  (quinze)  dias,  a  partir  
da supressão, para substituição da mesma, sob pena prevista nesta lei. (NR)”  (Art. Alterado pela Lei nº 
4714/01)

*As despesas com a substituição ficarão a cargo do requerente.

* As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior 
a 1,50 metros (um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil 
(parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 8806/00).

*A poda de árvore em domínio público somente será permitida seguindo as especificações contidas no 
artigo 21 da Lei nº 4368/99 que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura 
urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA.

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

COMUNICADO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 121-B
Informamos a Academia Feminina do Sagrado Coração de Jesus que após análise do Processo 
44913/2016, referente ao Auto de Infração 121-B lavrado em 09/08/2016, a Junta de Impugnação Fiscal 
em sua octogésima oitava reunião conforme Lei 4362/99, realizada no dia 14/12/2017, julgou o recurso e 
decidiu pelo seu indeferimento. 
Portanto será concedido o prazo de 10 (dez) dias para contestação da decisão, e não havendo manifestação 
o processo será encaminhado à Dívida Ativa.

DARA – DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS
As empresas relacionadas abaixo infringiram o disposto na Lei Federal 9605/1998, Artigo 60 - “Construir, 
reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, 
obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais 
competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”.
Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Observação: O prazo para apresentação do recurso no Poupatempo é de 20 (vinte) dias. Após este prazo 
o processo será encaminhado à Dívida Ativa.
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INTERESSADO/EMPRESA PROCESSO AUTO DE 
INFRAÇÃO MULTA

PC PINHEIRO LAVACAR - ME 58756/2017 46/18 R$ 500,00
DEMAI DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA - ME 18220/2011 47/18 R$ 500,00

GEANDRO GUSTAVO IGNÁCIO DE FARIA - ME 67760/2017 48/18 R$ 500,00
ALCIDES VALLE JUNIOR - ME 25879/2008 59/18 R$ 500,00

LUIZ PULLINI & FILHOS LTDA - ME 38721/2008 62/18 R$ 500,00
M. UETI PADARIA - ME 69589/2011 63/18 R$ 500,00

M. C. SILVA BAURU - ME 44863/2008 64/18 R$ 500,00

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente informa que de acordo com o disposto no Artigo 1º do Decreto 
Municipal 13.134/2016 - “Fica proibida a queima de vegetação e qualquer tipo de resíduo em todo o 
território de Bauru atendendo ao que preconiza o Artigo 73 do Código Ambiental do Município de Bauru 
Lei 4.362/99. Ficando advertidos os responsáveis pelos terrenos conforme relação de processos abaixo 
que em caso de reincidência, queimada no mesmo lote, será lavrado Auto de Infração com multa que varia 
de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais à R$27.0000,00 (vinte e sete mil reais). 
Observação: O prazo para apresentação do recurso no Poupatempo é de 20 (vinte) dias.

INTERESSADO/EMPRESA PROCESSO AUTO DE 
INFRAÇÃO MULTA

CRISTIANE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA 67497/2017 01/18 R$ 1.500,00
CRISTIANE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA 18220/2011 02/18 R$ 1.500,00

AUTO DE INFRAÇÃO 50/18 – PROCESSO 1025/2018
Aos vinte e sete de novembro de dois mil e dezessete, às 09h30, no endereço Rua Capitão Gomes Duarte, 
21-0, Vila Nova Cidade Universitária, foi constatado que Celso Roberto Ananias de Araújo infringiu o 
disposto no Decreto Municipal 11.689/2011, Artigo 40 – Os Transportadores de Resíduos da Construção 
Civil deverão ser conveniados para constar no cadastro específico na SEMMA, cabendo-lhes a atender as 
seguintes obrigações, sob pena de suspensão ou cassação cadastral, em caso de falta ou reincidência no 
descumprimento das obrigações do transportador, conforme aplicação das penalidades.
Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Observação: O prazo para apresentação do recurso no Poupatempo é de 20 (vinte) dias. Após este prazo o 
processo será encaminhado à Dívida Ativa.

AUTO DE INFRAÇÃO 51/18 – PROCESSO 1025/2018
Aos vinte e sete de novembro de dois mil e dezessete, às 09h30, no endereço Rua Capitão Gomes Duarte, 
21-0, Vila Nova Cidade Universitária, foi constatado que Celso Roberto Ananias de Araújo infringiu o 
disposto no Decreto Municipal 11.689/2011, Artigo 39, § 6º, Inciso II – Os Transportadores de Resíduos da 
Construção Civil ficam obrigados a utilizar dispositivos de cobertura de carga em caçamba ou containers 
metálicas estacionárias ou outros equipamentos de coleta, durante o transporte dos resíduos.
Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais).
Observação: O prazo para apresentação do recurso no Poupatempo é de 20 (vinte) dias. Após este prazo o 
processo será encaminhado à Dívida Ativa.

AUTO DE INFRAÇÃO 52/18 – PROCESSO 1025/2018
Aos vinte e sete de novembro de dois mil e dezessete, às 09h30, no endereço Rua Capitão Gomes Duarte, 
21-0, Vila Nova Cidade Universitária, foi constatado que Celso Roberto Ananias de Araújo infringiu o 
disposto no Decreto Municipal 11.689/2011, Artigo 39, § 6º, Inciso III – fornecer documento simplificado 
de orientação aos geradores, usuários de seus equipamentos, quando operarem com caçambas ou containers 
metálicas estacionárias, ou outros tipos de dispositivos, e veículos automotores, conforme o disposto no 
item 06 do Anexo I a este Decreto.
Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais).
Observação: O prazo para apresentação do recurso no Poupatempo é de 20 (vinte) dias. Após este prazo o 
processo será encaminhado à Dívida Ativa.

 COMUNICADO 57/18 – PROCESSO 71355/2017
Informamos o Senhor Valdenir Ruzon, em resposta ao processo 14540/2018, que a advertência 003/18 será 
mantida, e em caso de reincidência será lavrado um Auto de Infração, conforme o artigo 3º do Decreto 
Municipal 13.134/2016: “Para áreas de terreno acima de 400 m², a multa será de R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais)”.

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

NOTIFICAÇÃO  OF Nº 187/17
Referente processo 34674/2012, notificamos ao responsável, senhora Regina Toyoko Kawamoto Kondo, 
residente à Rua Patagonia, 4-46, Terra Branca, para remover o muro refazendo o raio na esquina, de 
acordo com a matrícula do imóvel (raio de 9 m), cadastrado na P.M.B. 3/3509/017, para a realização de 
pavimentação asfáltica através do PAC, pela Secretaria de Obras.

NOTIFICAÇÃO  OF Nº 34/2018
Referente processo 12381/2018, informamos ao Condomínio Edifício Vila Real, sito a Rua Rio Branco, 
23-34, Vila Samaritana, o INDEFERIMENTO da solicitação de prorrogação de prazo e cancelamento do 
auto de infração  multa nº 13210, solicitados através do processo 11127/2018, pois até a presente data não 
foi apresentado Laudo de Regularidade.

NOTIFICAÇÃO  OF Nº24611/18
Informamos à senhora Marinez Aparecida Boaventura Belai, representante da AMVC  Associação de 
Moradores do Village Campo Novo, residente à Rua Carlo Amedeu Negrato, D-7, que tome ciência que 
o condomínio deverá dar cumprimento dos itens 3 e 4 do processo 16353/08, referente ao Convênio que 
autoriza o fechamento das vias públicas do Residencial Village Campo Novo, referente ao acesso livre de 
pedestres e veículos, e a conservação do mesmo. 

DESEMBARGO - 494/17
Vimos, pelo presente instrumento, comunicar ao senhor Gilberto Ferrari, referente imóvel cadastrado 
PMB 4/1391/005, Rua Miguel Morad, o deferimento da solicitação de cancelamento do auto de infração 
- embargo nº 494/17, através do processo 62007/2016, conforme parecer do Departamento responsável, 
tendo em vista a apresentação do Projeto Aprovado.

COMUNICADO
Referente processo 16259/17, informamos a senhora Rita de Cassia Simões, com imóvel situado à Rua 
Militino Martins, 7-18, Vila Independência, que mediante a denúncia protocolada no processo em epígrafe, 
o local em questão foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização, verificado que o imóvel 5/0594/009 possui 
Projeto de regularização aprovado. Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais 
providências cabíveis serão tomadas de acordo com a legislação municipal vigente.

Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PUBLICAÇÃO DE: 19/04/2018  a  23/04/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
   63719/15 CLÍNICA RENAISSANCE S/S LTDA
   41362/16 EB  SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP
   66894/17 SIMONE FLEURY CORREA DE MORAES
   65522/17 RAUL ALBERTO VIDELA FILHO
     5047/17 ADRIANA BEI FORELLI MARTINS
   23259/16 DEBORAH MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA CELULARE
     3924/17 JOSIANE APARECIDA SUDARI PAULINO ME
   52330/16 DANIEL ROCCO KIRCHNER
     6454/17 CLINICA DE OLHOS DR. FLÁVIO RODRIGUES E SILVA LTDA EPP
   52334/17 SAMIR FUED SALMEN
   44155/16 MEJIA AVANZZI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME
   13592/17 CLÍNICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR DE BAURU LTDA
    8769/17 THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS
   17036/12 CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM
   66853/17 GIOVANA EMY HASHIMOTO OLIVIER
   15793/17 CINTIA STABILE DE MELLO
   28021/15 NORMA KAZUE TOTSUGUI OBARA
   49577/16 I.O.T. INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE BAURU
   62919/17 PAULO FLAVIO BITTAR SADDI
   19136/18 HELENA CURI PENNA
   26012/10 LI & LO CONFEITARIA LTDA ME

   55994/17 SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAURU LTDA
R. RAFAEL PEREIRA MARTINI, 12-66 – JD. REDENTOR

   27436/18 MIO SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
   37513/17 MOREIRA PESSUTTO E CIA LTDA
   55930/17 JORGE FERNANDES MUNHOZ BAURU – ME
   55918/17 JORGE FERNANDES MUNHOZ BAURU – ME
   56987/14 PÃO NATURAL LIMITADA EPP
   53049/17 MOREIRA PESSUTTO EIRELEI – ME
   53057/17 MOREIRA PESSUTTO EIRELEI – ME
   15744/18 V Z F  FARMACOS PREMIUM EIRELI EPP
     8380/18 FLORARICA FARMÁCIA HOMEOPÁTICA LTDA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO         N°/SÉRIE
   30797/18 JOVINA DE OLIVEIRA DE SOUZA – ME     41511/C-1
   30801/18 JOVINA DE OLIVEIRA DE SOUZA – ME     41513/C-1
   30805/18 JOVINA DE OLIVEIRA DE SOUZA – ME     41512/C-1
   30016/18 CASA DO BISCOITO DE BAURU LTDA – ME     40577/C-1
   30024/18 CASA DO BISCOITO DE BAURU LTDA – ME     40576/C-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS        N°/SÉRIE
   21530/18 ARTEXTRATOS COSMÉTICOS LTDA – ME   60   002531/F-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO  DIAS       N°/SÉRIE
  25586/18 SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA    30  41252/C-1
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RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO           N°/SÉRIE
  22920/18 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A     40840/C-1

COMUNICAÇAO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO         N°/SÉRIE
  71120/17 MARCOS AUGUSTO DA SILVA      2331/E-1

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA  ALTERADO PARA  AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO       N°/SÉRIE
   55930/17 JORGE FERNANDES MUNHOZ BAURU – ME   22078/E-1
   55918/17 JORGE FERNANDES MUNHOZ BAURU – ME   22077/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO       N°/SÉRIE
  62737/17 ALAÍDE APARECIDA FAGIAN    0379/F-1
    6787/18 GONÇALVES & SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA    0530/F-1
  57571/17 EBRX  RESTAURANTE LTDA – EPP    1322/E-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 40328/17
INTERESSADO GRACE CRISTINA FERREIRA DONATI
ATIVIDADE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA
REQUERENTE GRACE CRISTINA FERREIRA DONATI
CPF 268.868.518-02
CRFA/SP 2-10.311

PROCESSO 41560/17
INTERESSADO CAMILA TOMAZI RISSATO
ATIVIDADE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA
REQUERENTE CAMILA TOMAZI RISSATO
CPF 405.367.888-98
CRFA/SP 2-19.708

PROCESSO 59660/14
INTERESSADO ANDREZA FERNANDA DA SILVA SANTOS
ATIVIDADE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA
REQUERENTE ANDREZA FERNANDA DA SILVA SANTOS
CPF 039.480.914-98
CRP/SP 119.133

PROCESSO 57241/17
INTERESSADO MAURICÉIA QUINHONEIRO
ATIVIDADE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA
REQUERENTE MAURICÉIA QUINHONEIRO
CPF 171.877.428-19
CRP/SP 06/48759

PROCESSO 26997/17
INTERESSADO CARINA CATARINA FAZZOLARI
ATIVIDADE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
REQUERENTE CARINA CATARINA FAZZOLARI
CPF 182.453.258-05
CRO/SP 113.205

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 14538/99
INTERESSADO RAIA DROGASIL S/A
ENDEREÇO R. PRIMEIRO DE AGOSTO, 4-85 - CENTRO
REQUERENTE LUCIANA ALVES ARAUJO DE SOUZA
CPF 170.423.718-10
CRF/SP 82.364

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 14538/99
INTERESSADO RAIA DROGASIL S/A
ENDEREÇO R. PRIMEIRO DE AGOSTO, 4-85 - CENTRO
REQUERENTE PAULA VANESSA DE OLIVEIRA VECHETTI
CPF 170.469.288-19
CRF/SP 36992

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:
PROCESSO 30130/08
RAZÃO SOCIAL CAETANO E ALEXANDRE LTDA ME
ATIVIDADE ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CNPJ 02.098.856/0001-77
CEVS 350600301-871-000008-1-7

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
48133/17 ADRIANE APARECIDA BARBOSA DALL AGLIO

36910/17 GONÇALO D AMAR FERREIRA
19936/18 HAROLDO FLAVIO RIBEIRO

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
48133/17 ADRIANE APARECIDA BARBOSA DALL AGLIO 42377/C-1
36910/17 GONÇALO D AMAR FERREIRA 000545/F-1

 CANCELAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
48133/17 ADRIANE APARECIDA BARBOSA DALL AGLIO 16299/E-1
36910/17 GONÇALO D AMAR FERREIRA 3902/E-1

CANCELAMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
48133/17 ADRIANE APARECIDA BARBOSA DALL AGLIO 1694/F-1
36910/17 GONÇALO D AMAR FERREIRA 1528/F-1

NOTIFICAÇÃO 
Conforme Art.1º, incisos I, II e parágrafo único da Lei Municipal nº 6809 de 29 junho de 2016, notificamos 
os proprietários dos terrenos baldios(TB), terrenos baldios murados(TBM), terrenos com construção 
inacabadas ou abandonadas(CA), imóvel com quintal de residência desocupada ou abandonada(QR) 
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

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA TB

RUA JOAO BAPTISTA 
DE ALMEIDA QD 4 
IMPAR – JD CENTRAL

05 0612 006

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA TB

RUA JOAO BAPTISTA 
DE ALMEIDA QD 3 
IMPAR – JD CENTRAL

05 1129 004

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA TB

RUA JOAO BAPTISTA 
DE ALMEIDA QD 3 
IMPAR – JD CENTRAL

05 0612 007

CRISTIANE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA TB

RUA JOAO BAPTISTA 
DE ALMEIDA QD 3 
IMPAR – JD CENTRAL

05 0612 005

ZELINDA MARTINS 
GRIGOLETI DA SILVEIRA TB

RUA WALTER 
RODOLPHO 
ANTINGO Nº 7-57 – V 
INDUSTRIAL

05 0833 012

JAD ZOGHEIB TB
RUA CHARLES 
LINDEMBERG QD 4 – 
JD EUROPA

02 0521 015

JAD ZOGHEIB TB
RUA CHARLES 
LINDEMBERG QD 4 – 
JD EUROPA

02 0521 011

JAD ZOGHEIB TB
RUA CHARLES 
LINDEMBERG QD 4 – 
JD EUROPA

02 0521 012

JAD ZOGHEIB TB
RUA CHARLES 
LINDEMBERG QD 4 – 
JD EUROPA

02 0521 013

JAD ZOGHEIB TB
RUA CHARLES 
LINDEMBERG QD 4 – 
JD EUROPA

02 0521 014

MARIANA CRISTINA DA 
SILVA TBM

RUA HORTON 
HOOVER QD 5 IMPAR 
– JD EUROPA

02 0492 023

ANTONIO SERGIO 
TICIANELLI TB

RUA ANTONIO 
PEREIRA QD 12 
IMPAR – VILA ROCHA

05 0833 005

ANTONIO SERGIO 
TICIANELLI TB

RUA ANTONIO 
PEREIRA QD 12 
IMPAR – VILA ROCHA

05 0833 004

JORGE LUIS ROBLES 
OSPINO QR

RUA ANTONIO 
ALVES Nº 35-48 – V 
AEROPORTO

02 0311 014

WALDEREZ DOS SANTOS 
COSTA FERNANDES TB

RUA ANTONIO 
XAVIER DE 
MENDONÇA QD 7 PAR 
– JD DONA SARAH

02 0227 016

EMILIA MITIKO 
TAKAHAMA ACIOLI TB

RUA LAZARO 
RODRIGUES QD 7 PAR 
– V AVIAÇÃO

02 0742 006

JOSE BOTELHO DE 
FIGUEIREDO TB

RUA LAVINIA MARIA 
DE JESUS QD 1 IMPAR 
– V AVIAÇÃO

02 0749 003

MARIANE DE RICIO 
TANAMACHI CARDOSO TB

RUA LAVINIA MARIA 
DE JESUS QD 1 IMPAR 
– V AVIAÇÃO

02 0749 004

KASUKO SAITO 
TANAMACHI TB

RUA LAVINIA MARIA 
DE JESUS QD 1 IMPAR 
– V AVIAÇÃO

02 0749 005
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IESO BRAZ SAGGIORO TB
RUA LAVINIA MARIA 
DE JESUS QD 1 PAR – 
V AVIAÇÃO

02 0748 014

IESO BRAZ SAGGIORO TB
RUA LAVINIA MARIA 
DE JESUS QD 1 PAR – 
V AVIAÇÃO

02 0748 012

ESPOLIO DE ANNA 
JAMPAULO PLACIDO TB

RUA LAVINIA MARIA 
DE JESUS QD 1 PAR – 
V AVIAÇÃO

02 0748 004

ESPOLIO DE ANNA 
JAMPAULO PLACIDO TB

RUA VERALDO 
MAZIERO QD 1 
IMPAR – V AVIAÇÃO

02 0748 018

MARIA HELENA FALCO 
SALLES TB

RUA JOSE FRANCO 
NETTO QD 1 PAR – V 
AVIAÇÃO

02 0748 016

GABRIEL ROBLES MOLINA TB
RUA LAVINIA MARIA 
DE JESUS QD 1 PAR – 
V AVIAÇÃO

02 0748 002

JAQUELINE MURAKAMI 
KOKITSU TB

RUA LAVINIA MARIA 
DE JESUS QD 1 PAR – 
V AVIAÇÃO

02 0748 008

OLGA Y HAYASHIDA 
YAMAMOTO TB

RUA LAVINIA MARIA 
DE JESUS QD 1 PAR – 
V AVIAÇÃO

02 0748 006

ROBERTO GARCIA DE LIMA TB
RUA LAVINIA MARIA 
DE JESUS QD 1 PAR – 
V AVIAÇÃO

02 0748 010

NATHAN FERANDES TB

RUA DR ANTONIO 
XAVIER DE 
MENDONÇA QD 6 PAR 
– V SANTA TEREZA

02 0228 008

MARIA MORETI DE 
OLIVEIRA TB

RUA CELIO DAIBEM 
QD 4 IMPAR - 
CENTRO

02 0039 023

MARIA HELENA BASTOS 
MARTINHO TB

RUA CELIO DAIBEM 
QD 4 IMPAR - 
CENTRO

02 0039 022

JOAO GERALDO SILVA TBM
RUA QUINTINO 
BOCAIUVA QD 9 PAR 
– JD ESTORIL

02 0050 017

ROBERTO DE LIMA 
BARBOSA TB

RUA LUIS FERRARI 
QD 4 IMPAR – PQ DAS 
NAÇÕES

02 3013 001

BAURU NAÇÕES UNIDAS 
EMPREEND.IMOBILIARIOS 
LTDA

TBM RUA SÃO GONÇALO 
QD 1 PAR - CENTRO 03 0192 015

JULIA NANNETTI DE 
ALMEIDA CA

RUA MARQUES DE 
PINEDO QD 15 PAR – 
V AVIAÇÃO

02 0751 006

REINALDO MATEUS TB
RUA SEVERINO 
LINS QD 5 IMPAR – V 
AVIAÇÃO

02 0572 020

PAULO HENRIQUE 
MACHUCA DOS SANTOS TB

RUA CHRISTOVAM 
LOPES PADILHA QD 1 
IMPAR – V ZILLO

02 0645 002

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TURISMO - COMTUR (BIÊNIO 2017-2019)

Convocamos os nomeados do CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO COMTUR (BIÊNIO 2017-2019), 
para Reunião Ordinária Dia 02/05/2018, às 9h na “Casa dos Conselhos”, localizada à Rua Antônio Prudente 
nº 1-148 no Jardim Estoril, Bauru/SP. Pauta: Regimento interno. As ausências deverão ser justificadas com 
a Presidente deste Conselho. Caso o titular não possa comparecer, favor comunicar o seu suplente.

Juliana Ellen Vitorino – Presidente do Conselho Municipal de Turismo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL - FUNDEB (BIÊNIO 2016-2018)
Convocamos os nomeados do CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 
SOCIAL - FUNDEB (BIÊNIO 2016-2018), para Reunião Ordinária Dia 26/04/2018, às 14 horas no Núcleo 
de aperfeiçoamento Profissional da educação Municipal (NAPEM), localizado na Avenida Duque de Caxias 
nº 16-55, Vila Santo Antônio Bauru/SP, telefone (14) 3227 7362.
Pauta: Emissão do Parecer ao Tribunal de Contas referente ao Primeiro trimestre de 2018; Elaboração e 
solicitação de documentos referente ao Processo número 27.784/2018.
As ausências devem ser justificadas com a Presidente deste Conselho: julianagoda@bauru.sp.gov.br

INFORMATIVO:
Considerando que a etapa que precede a Conferência Intermunicipal deve ser realizada por meio de 
Conferência Municipal, Fórum ou Audiência Pública, conforme estabelecem as Diretrizes Nacionais da 
Educação, 
Considerando o inciso VIII do art. 1º do Decreto de 03 de janeiro de 2018 que Regulamenta o Fórum 
Municipal de Educação – FME, previsto na Lei Municipal nº 6250 de 20 de agosto de 2012, designando 
Membros, Coordenador, Secretaria Executiva e Comissões Permanentes, Gestão 2017/2021,
O FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TORNA PÚBLICA A RELAÇÃO DOS DELEGADOS 
ELEITOS NO FÓRUM COM ASSEMBLEIA ESPECÍFICA OCORRIDO DIA 11/04/2018, quarta-
feira, na OAB, Avenida Nações Unidas 30-30, PARA ELEGER OS DELEGADOS DE BAURU PARA 
A ETAPA INTERMUNICIPAL DO POLO 4 – REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BAURU: 

Gestores Estaduais
1 – Érica Cristina de Bessa Nakano
2 – Maristela Bárbara R. De Lima Silva
Gestores Municipais
3 – Luciana Chiti Pinheiro
4 – Luciana Navarro F. Santineli
5 – Rogéria Cristina T. O. Silva
6 – Denise dos Santos R. Ramirez
7 – Michelle Caroline F. dos Santos
Trabalhadores da Educação Básica Pública
8 – Silvia dos Santos
9 – Suzi da Silva
10 – Solange dos Santos Mesquita
11 – Maria Cristina de Andrade Silva
12 – Adriane Diorio Telli
13 – André Luiz Zambelo
14 – Cláudia Lopes Pereira de Abreu
15 – Ana Cristina Melancieri Simão
16 – Juliana Goda Ferraz
17 – Daniela Ferraz Vallim de Oliveira
Conselheiros Municipais da Educação
18 – Eliane Maria Rocha Dias
19 – Iara Cristina da Costa
Pais
20 – Lázara Alessandra Deliberal Lima
21 – Maria Cristina D. Fernandes
Trabalhadores da Educação Profissional Pública
22 – Lucilene Maranho
Conselheiros Municipais de Educação da Educação Profissional
23 – Sebastião Gândara Vieira
Docentes da Educação Superior Pública
24 – Thais Cristina R. Tezani
25 – Flávia da Silva Ferreira Asbahr
Estudantes
26 – Stefani Giacomini Paes
27 – Maria de Fátima de A. Cavalcante
28 – Vinícius Neves de Assis
Movimento de Afirmação da Diversidade
29 – Idenilde de Almeida Conceição
Movimento em Defesa da Educação
30 – Caio Cesar Portella Santos
31 – Kelly Silvania Andrade Correia
32 – Antonio Cícero de Oliveira
Movimento Sindical  
33 – Vera Cristina Spinelli
34 – Tauan Mateus Gobbi Grossi
35 – Gilda Ap. Severino Braite
36 – Ricardo Epifânio de Santana
Instituições Religiosas
37 – Lucia Helena Felício da Silva
Representantes dos Empresários, Confederações Patronais e Representantes do Sistema “S”
38 – Sandra Regina Freitas F. e Silva
Parlamentares
39  – Sergio Pereira Brum
Órgãos de Fiscalização e Controle
40 – Carlos Eduardo de Oliveira
41 – Casemiro de Abreu Neto

AVISOS

NOTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – Edital nº 
413/17 - Processo n.º 26.699/15 – Modalidade: Convite nº 027/17 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
EMPRESAS ENQUADRADAS COMO ME / EPP, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 
nº 123/06 - Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS D’AGUA DE CONCRETO ARMADO POR 
RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO “TUBULAR ALTO CILÍNDRICO” – CAPACIDADE 30.000 
LITROS – INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE NOVA BASE E NOVO ABRIGO PARA BOMBAS, 
NA EMEF “MARIA CHAPARRO COSTA”, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos 
e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução, em conformidade com as especificações 
da Secretaria Municipal de Planejamento. Interessada: Secretaria Municipal da Educação. A Comissão 
Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Educação, ao analisar as documentações 
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apresentadas pelo único proponente e, considerando o parecer da Seplan quanto à Qualificação-Técnica, 
resolve HABILITAR a licitante DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA EPP, por ter atendido 
integralmente o edital. Abre-se prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, conforme determina o subitem 18.2. 
do edital. Bauru, 23/04/2018 – Ana Paula Marques – Dir. da Divisão de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital n.º 266/17 - Processo n.º 26.616/16 – Modalidade: 
Concorrência Pública nº 005/17 - Regime de Empreitada Por Preço Global – Tipo: Menor Preço global 
– Objeto: CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO TÉRREO COM EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS 
URBANIZADOS PADRÃO DO FNDE PRO-INFANCIA TIPO 1, PARA ABRIGAR UMA CRECHE 
E ESCOLA INFANTIL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.510,23 M² NO NÚCLEO 
HABITACIONAL FORTUNATO ROCHA LIMA. Interessada: Secretaria da Educação. Notificamos 
aos interessados no presente certame que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente 
Homologados pelo Sr. Prefeito, em 19/04/2018, conforme segue: 1ª ECCO NATURA CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP, no valor global de R$ 2.369.785,20; 2ª HIDROAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 
– ME, no valor global de R$ 2.497.794,22; 3ª GOMES & BENEZ ENGENHARIA LTDA EPP, no valor 
global de R$ 2.620.000,00 e 4ª IMPREJ, no valor global de R$ 2.670.221,06. Bauru, 23/04/2018 – Ana 
Paula Marques – Dir. da Divisão de Compras e Licitações – SME.

AVISO DE ERRATA
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Publicação realizada no Diário Oficial de Bauru em 
14/04/2018.
NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 07.092/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 29/2018 – Sistema de Registro de 
Preço – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de 
diversos medicamentos para o Município
Onde se Lê:
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
Leia-se: 
FARMA VISION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA 
Bauru, 23/04/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S 

AVISO DE ERRATA
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Publicação realizada no Diário Oficial de Bauru em 
14/04/2018.
AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 07.092/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 29/2018 – Sistema de Registro de 
Preço – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto aquisição estimada anual de 
vários medicamentos para o Município. 
Onde se Lê:
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
Leia-se: 
FARMA VISION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA 
Bauru, 23/04/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S 

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 06.408/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 28/2018 – Sistema de Registro de 
Preço – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição estimada anual de vários medicamentos para 
o Município. Aberto no dia: 03/04/2018 às 08h00. Notificamos aos interessados no Processo licitatório 
epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 20/04/2018 
e devidamente Homologado pelo Sr. Prefeito Municipal de Bauru em 20/04/2018, às empresas abaixo:
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Item 39 - Unidade de comprimidos contendo 500 mg de divalproato de sodio ER, á R$ 1,90 unitário, 
Marca: ABBOTT/DEPAKOTE ER – Caixa com 30 unidades;
Item 59 - Unidade de capsulas contendo glicosamina, sulfato de 500mg + condroitina, sulfato de 400mg, 
á R$ 1,50 unitário, Marca: ZODIAC/ CONDROFLEX – Caixa com 60 unidades;
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
Item 04 – Unidade de comprimidos de ácido tioctico 600 mg, á R$ 2,99 unitário, Marca: MERCK/
THIOCTACID 600MG – Caixa com 30 comprimidos;
Item 05 – Unidade de comprimidos de ácido tioctico 600 mg, á R$ 2,99 unitário, Marca: MERCK/
THIOCTACID 600MG – Caixa com 30 comprimidos;
Item 55 – Unidade de comprimidos contendo gliclazida mr 30 mg, á R$ 0,40 unitário, Marca: TORRENT 
/ AZUKON MR – Caixa com 30 comprimidos;
CM HOSPITALAR S.A.
Item 02 – Unidade de comprimidos contendo 100 mg de ácido acetilsalicílico, á R$ 0,34 unitário, Marca: 
BAYER/ASPIRINA PREVENT – Caixa com 30 comprimidos revestidos;
Item 46 – Unidade de comprimidos contendo ezetimiba + sinvastatina 10/20mg, á R$ 2,78 unitário, Marca: 
MERCK SHARP E DOHME / VYTORIN – Caixa com 30 comprimidos;
Item 47 – Unidade de comprimidos contendo ezetimiba + sinvastatina 10/40mg, á R$ 4,88 unitário, Marca: 
MERCK SHARP E DOHME / VYTORIN – Caixa com 30 comprimidos;
Item 48 – Unidade de comprimidos contendo fingolimode 0,5mg, á R$ 196,99 unitário, Marca: NOVARTIS 
/ GILENYA - Caixa com 28 cápsulas;
Item 49 – Unidade de comprimidos contendo cápsulas para inalação contendo 12+400mcg de fumarato 
de formoterol + budesonida, á R$ 1,01 unitário, Marca: NOVARTIS / FORASEQ 12/400 MCG - Caixa 
com 60+60CAP + INALADOR;  
Item 57 – Unidade de cápsulas para inalação contendo 50 mcg de glicopirronio, á R$ 4,24 unitário, 
Marca: NOVARTIS/SEEBRI 50 MCG – Caixa com 30 cápsulas;  
Item 71 – Unidade de solucao oftalmica esteril com 50mcg/ml de latanoprost e 5mg/ml de timolol, á R$ 

110,78 unitário, Marca: PFIZER / XALACOM 2,5MG – FRASCO 2,5ML;  
Item 79 – Unidade de comprimidos contendo montelucaste sodico 10mg, á R$ 0,42 unitário, Marca: 
MERCK SHARP E DOHME / SINGULAIR – Caixa com 30 comprimidos revestidos;  
Item 86 – Unidade de comprimidos contendo sitagliptina 50mg, á R$ 2,46 unitário, Marca: MERCK 
SHARP E DOHME / JANUVIA - Caixa com 28 comprimidos;  
Item 87 – Unidade de comprimidos contendo sitagliptina 100mg, á R$ 4,93 unitário, Marca: MERCK 
SHARP E DOHME / JANUVIA - Caixa com 28 comprimidos revestidos;  
Item 89 – Unidade de comprimidos contendo succinato de solifenacina 10mg, á R$ 4,02 unitário, Marca: 
ASTELLAS / VESICARE 10MG - Caixa com 30 comprimidos;
DAKFILM COMERCIAL LTDA   
Item 63 – Unidade de solução análoga de insulina detemir 100 ui/ml - carpule de 03 ml, á R$ 54,15 
unitário, Marca: NOVO NORDISK / LEVEMIR PENFILL - Caixa com 5 unidades;
Item 67 – Unidade de insulina humana aspart, concentracao/dosagem de 100 ui/ml, forma farmaceutica 
injetavel, forma de apresentacao em refil com 3,0 ml, á R$ 30,44 unitário, Marca: NOVO NORDISK / 
NOVORAPID FLEXPEN - Caixa com 5 unidades;
Item 68 – Unidade de caneta contendo 6mg/ml de solucao injetavel de liraglutida, á R$ 147,93 unitário, 
Marca: NOVO NORDISK / VICTOZA -  Caixa com 2 unidades;
Item 69 – Unidade de caneta de 3ml cada contendo solucao injetavel de liraglutida 6mg/ml, á R$ 147,93 
unitário, Marca: NOVO NORDISK / SAXENDA 6MG -  Caixa com 3 unidades;
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
Item 23 – Unidade de comprimidos contendo clobazam 20 mg, á R$ 0,563 unitário, Marca: SANOFI / 
URBANIL – Caixa com 20 comprimidos;  
Item 24 – Unidade de comprimidos contendo clobazam 20 mg, á R$ 0,563 unitário, Marca: SANOFI / 
URBANIL – Caixa com 20 comprimidos;  
Item 36 – Unidade de capsulas contendo diacereina 50mg, á R$ 3,24 unitário, Marca: TRB / ARTRODAR 
– Caixa com 30 comprimidos;  
Item 64 – Unidade de solucao analoga de insulina glargina (lantus) 100 ui/ml - 10 ml, á R$ 157,51 
unitário, Marca: SANOFI / LANTUS 10 ML – Caixa com 1 unidade;  
Item 65 – Unidade de solucao analoga de insulina glargina (lantus) 100 ui/ml - carpule (refil) 03 ml, á R$ 
50,76  unitário, Marca: SANOFI / LANTUS 3 ML – Caixa com 1 unidade;  
Item 66 – Unidade de insulina glulisina 100 ui/ml, caneta descartavel com 3 ml de solucao injetavel, á R$ 
19,645  unitário, Marca: SANOFI / APIDRA SOLOSTAR – Caixa com 1 unidade;  
Item 72 – Unidade de comprimidos contendo levotiroxina sodica 112 mcg, á R$ 0,4595  unitário, Marca: 
SANOFI / PURAN T4 – Caixa com 30 comprimidos;  
Item 73 – Unidade de comprimidos contendo levotiroxina sodica 75 mcg, á R$ 0,30  unitário, Marca: 
SANOFI / PURAN T4 – Caixa com 30 comprimidos;  
Item 75 – Unidade de canetas (seringa) preenchidas descartáveis de 3ml de solução (0,1mg/ml) contendo 
14 doses cada de lixisenatida, á R$ 135,685  unitário, Marca: SANOFI / LYXUMIA – Caixa com 2 
unidades;  
Item 80 – Unidade de frasco contendo 20 ml de periciazina 40mg/ml, á R$ 11,567  unitário, Marca: 
SANOFI / NEULEPTIL – Caixa com 1 unidade;  
Item 92 – Unidade de frascos de 40 ml de solucao oral de 200 mg de valproato de sodio, á R$ 9,145  
unitário, Marca: SANOFI / VALPAKINE – Caixa com 1 unidade;  
ELFA MEDICAMENTOS LTDA 
Item 15– Unidade de comprimidos contendo canaglifozina 300 mg, á R$ 4,18  unitário, Marca: JANSSEN 
CILAG / INVOKANA – Caixa com 30 comprimidos;  
Item 16– Unidade de comprimidos contendo canaglifozina 300 mg, á R$ 4,18  unitário, Marca: JANSSEN 
CILAG / INVOKANA – Caixa com 30 comprimidos;  
EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI 
Item 06– Unidade de comprimidos contendo agomelatina 25mg, á R$ 4,09  unitário, Marca: SERVIER / 
VALDOXAN – Caixa com 28 comprimidos;  
Item 38– Unidade de comprimidos contendo 450mg de diosmina com 50mg de hesperidina, á R$ 0,38  
unitário, Marca: SERVIER / DAFLON – Caixa com 30 comprimidos;  
GERAIS, COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS 
LTDA - EPP
Item 19– Unidade de comprimidos contendo cinacalcete 30 mg, á R$ 13,66 unitário, Marca: DR. REDDYS 
/ GENERICO – Caixa com 30 comprimidos;  
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 
Item 03 – Unidade de comprimidos contendo ácido ascórbico 1g, á R$ 0,89  unitário, Marca: CIFARMA / 
VITERGYL C – Caixa com 10 comprimidos efervescentes;  
Item 08 – Unidade de comprimidos contendo alprazolam 2mg, á R$ 0,72 unitário, Marca: BRAINFARMA 
/ APRAZ – Caixa com 30 comprimidos;  
Item 18 – Unidade de ampola IM contendo cianocobalamina 5000mcg + piridoxina 100mg + tiamina 
100mg, á R$ 3,49 unitário, Marca: ARESE PHARMA / NEVRIX 5000 MCH – Caixa com 3 ampolas;  
Item 20 – Unidade de comprimidos contendo ciprofibrato 100mg, á R$ 1,06 unitário, Marca: BRAINFARMA 
/ GENERICO – Caixa com 30 comprimidos;  
Item 26 – Unidade de comprimidos contendo clopidogrel 75mg, á R$ 0,48 unitário, Marca: AUROBINDO 
/ GENERICO – Caixa com 30 comprimidos;  
Item 40 – Unidade de frasco de 100ml contendo 1mg/ml de domperidona suspensao, á R$ 8,72 unitário, 
Marca: MEDLEY / GENERICO – Caixa com 1 unidade;  
Item 43 – Unidade de comprimidos contendo escitalopram 10mg, á R$ 0,20 unitário, Marca: BRAINFARMA 
/ GENERICO – Caixa com 30 comprimidos;  
Item 45 – Unidade de comprimidos contendo ezetimiba 10mg, á R$ 1,68 unitário, Marca: ALTHAIA / 
GENERICO – Caixa com 60 comprimidos;  
Item 51 – Unidade de capsulas contendo 400 mg de gabapentina, á R$ 0,56 unitário, Marca: RANBAXY 
/ GENERICO  – Caixa com 30 comprimidos; 
Item 52 – Unidade de bisnaga de gel hidroativo a base de hidrocoloide e alginato, á R$ 19,15  unitário, 
Marca: CASEX / ALLY GEL - Caixa com 1 bisnaga 85 gramas; 
Item 53 – Unidade de comprimidos contendo gingko biloba 120 mg, á R$ 1,60 unitário, Marca: 
BRAINFARMA / GINKOTAB – Caixa com 30 comprimidos;
Item 54 – Unidade de comprimidos contendo gliclazida MR 60 mg, á R$ 1,32 unitário, Marca: SERVIER 
/ DIAMICRON MR – Caixa com 30 comprimidos;
Item 56 – Unidade de comprimidos contendo gliclazida MR 60 mg, á R$ 1,32 unitário, Marca: SERVIER 
/ DIAMICRON MR – Caixa com 30 comprimidos;
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Item 60 – Unidade de comprimidos contendo clindamicina 300mg, á R$ 1,83 unitário, Marca: UQFM/
GENERICO – Caixa com 16 comprimidos;
PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Item 58 – Unidade de capsulas contendo glicosamina, sulfato de 500mg + condroitina, sulfato de 400mg, 
á R$ 1,933 unitário, Marca: ACHE / ARTROLIVE – Caixa com 90 cápsulas;
Item 81– Unidade de comprimidos contendo ramipril + hidroclorotiazida 5/12,5 mg, á R$ 1,2673 unitário, 
Marca: LIBBS / NAPRIX D – Caixa com 30 comprimidos;
PORTAL LTDA 
Item 17– Unidade de comprimidos contendo capecitabina 500mg, á R$ 8,79 unitário, Marca: SUN  – Caixa 
com 120 comprimidos;
Item 41– Unidade de cápsulas contendo duloxetina 30mg, á R$ 1,5925 unitário, Marca: EMS/CYMBI 
Caixa com 30 comprimidos;
Item 42– Unidade de cápsulas contendo duloxetina 60mg, á R$ 2,4074 unitário, Marca: EMS/CYMBI 
Caixa com 30 comprimidos;
LOTES DESERTOS: 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 44, 50, 61, 62, 
70, 74, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 88, 90, 91.
LOTES FRACASSADOS: 21, 22, 85.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 23/04/2018 - compras _saude@bauru.sp.gov.br 
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 06.408/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 28/2018 – Sistema de Registro de 
Preço – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto aquisição estimada anual de 
vários medicamentos para o Município, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis a contar da data desta 
publicação. 
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
CM HOSPITALAR S.A.
DAKFILM COMERCIAL LTDA   
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
ELFA MEDICAMENTOS LTDA 
EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI 
GERAIS, COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. MEDICOS LTDA - EPP
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 
PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
PORTAL LTDA 
Bauru, 23/04/2018 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 139/2018 – Processo nº 70.048/2017 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 108/2018 – Do Tipo Menor Preço por Lote – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO. Objeto: CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA A 
REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS E ADMISSIONAIS, SENDO: 14.000 UNIDADES DE 
EXAMES DE LABORATÓRIO, 1.000 UNIDADES DE EXAMES DE RAIO-X, 1.000 UNIDADES DE 
EXAMES DE AUDIOMETRIA, 1.000 UNIDADES DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, 
500 UNIDADES DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, 500 UNIDADES DE EXAMES 
DE TOMOGRAFIA, 500 UNIDADES DE EXAMES DE ULTRASSOM. PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. Interessados: Todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito. 
Data do Recebimento das Propostas: até às 8h do dia 09/05/2018. Abertura da Sessão: 09/05/2018 
às 8h. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 09/05/2018 às 9h. Informações e edital na Secretaria da 
Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 
- CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1337 ou 
(14) 3235-1113 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.
licitacoes-e.com.br, licitação 716700, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes 
devidamente credenciados. 
Bauru, 23/04/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 162/2018 – Processo nº 65.472/2017 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 128/2018 – Do Tipo Menor Preço por Lote – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO. Objeto: AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PACOTES CONTENDO 20 (VINTE) 
SEMENTES DE FLOR DE CARDEAL ANÃ (SÁLVIA) VERMELHA CADA; 100 (CEM) PACOTES 
CONTENDO 15 (QUINZE) SEMENTES DE VERBENA SORTIDA CADA; 100 (CEM) PACOTES 
CONTENDO 15 (QUINZE) SEMENTES DE AMOR PERFEITO MINI SCOTCH SORTIDO CADA; 
100 (CEM) PACOTES CONTENDO 20 (VINTE) SEMENTES DE VINCA SORTIDA CADA; 100 
(CEM) PACOTES CONTENDO 10 (DEZ) SEMENTES DE GRAMA AZUL – FESTUCA GLAUCA 
CADA. Interessados: Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Data do Recebimento das Propostas: 
até às 15h do dia 09/05/2018. Abertura da Sessão: 09/05/2018 às 15h. INÍCIO DA DISPUTA DE 
PREÇOS: 09/05/2018 às 16h. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, 
sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no 
horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1337 ou (14) 3235-1113 ou através de download 
gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.licitacoes-e.com.br, licitação 716721, onde 
se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 23/04/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 115/2018 – Processo 
nº 60.892/17 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 086/2018 – Do Tipo Menor Preço por Lote – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA 381 VEÍCULOS – Interessados: Gabinete do 
Prefeito e Todas as Secretarias. Notificamos que a abertura da sessão pública designada para às 14h30min 
do dia 25/04/2018, foi SUSPENSA para análise e decisão de impugnação do edital.
Bauru, 23/04/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO - Edital nº 112/2018 - Processo nº 
46.120/2017 – Modalidade: Concorrência Pública nº 006/2018 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BOSQUE “MIGUEL 
MOISÉS INETE” ´LOCAL BOSQUE MIGUEL MOISÉS INETE, RUA DULCE DUARTE 
CARRIJÓ, QT. 03,04,05 X RUA MANOEL RODRIGUES MADURO QT. 02, NÚCLEO EDSON 
FRANCISCO DA SILVA, SITUADO NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA, CEP. 17065-360 SETOR 
04 QUADRA 1937 - BAURU/SP, com o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o 
mais que se fizer bom e necessário para a execução dos serviços em conformidade com as especificações 
e normas oferecidas pela Secretaria Municipal de Obras, projeto pertencente ao Convenio nº 159/17 – 
Processo 594427/17, firmado com a CASA CIVIL/SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM 
MUNICÍPIOS E O MUNICÍPIO DE BAURU - Interessado: Gabinete do Prefeito. A COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÕES, analisando os documentos apresentados no processo em epígrafe 
e o parecer técnico da Arq. Pérola Mota Zanotto da Secretaria Municipal de Obras e membro suplente da 
Comissão, anexo à fl. 273/275, RESOLVE:
A observação feita em ata pela empresa PLAW CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA EPP, no dia 18/04/2018:
Em relação às empresas: DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA EPP: 
a.1) ACATAR A OBSERVAÇÃO, pois a mesma não apresentou a Certidão Negativa de Débitos relativos 
a Créditos tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) ou, Certidão Positiva com efeito de 
Negativa de Créditos tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) conforme exigência do subitem 
7.1.2 -  alínea “c” do edital 112/2018. Por todo o exposto acima, fica INABILITADO a empresa: DP 
CHRISTIANINI CONSTRUTORA EPP. Ficando HABILITADA a empresa: PLAW CONSTRUÇÕES 
E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, por comprovar a capacidade técnica operacional 
da empresa e do profissional, conforme determina no subitem 7.1.3. – Qualificação Técnica, do Edital 
112/18.
Abre-se prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, nos termos do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93.
Bauru, 23/04/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 517/17 – Processo nº 23.320/17 Apensados 45.06817, 
45.070/17, 45.071/17, 47.208/17 e 32.430/17 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 370/17 – Do Tipo 
Menor Preço por Lote - Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS, SENDO: 
ARGAMASSA, MASSA CORRIDA, ESMALTES SINTÉTICOS, LIXAS, SENSORES, ESPELHOS, 
REJUNTES, VASOS SANITÁRIOS, ASSENTOS, TORNEIRAS, REVESTIMENTOS, PISOS, PORTAS 
DE ALUMÍNIO, PAINÉL, ADAPTADORES, BÓIA, TÊS, JOELHOS, REGISTROS, LUVAS, TUBOS, 
REPARO, POTE DE COLA, FOLHA DE SERRA, VEDA ROSCA, FORRO, PREGOS, CAIBROS, 
ÁGUA RÁZ, FUNDO NIVELADOR, MASSAS ACRÍLICAS, PINCÉIS, ROLOS DE LÃ, TINTAS, 
MELHORES DESCRITOS NO ANEXO I DO EDITAL – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E 
EPP - Interessadas: Secretarias Municipais da Cultura e Bem Estar Social. Notificamos aos interessados 
no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havido foi devidamente Homologado 
pelo Sr. Secretário de Administração em 19/04/2018, conforme abaixo:
LOTE 01- FRACASSADO.
LOTE 02 – DESERTO.
LOTE 03 – FRACASSADO.
LOTE 04 – FRACASSADO.
LOTE 05 – FRACASSADO.
LOTE 06 – FRACASSADO.
LOTE 07 – DESERTO.
LOTE 08 – MASSAS CORRIDAS, TINTAS, ESMALTES, LIXAS, ÁGUA RÁZ, FUNDOS 
NIVELADORES, MASSAS ACRÍLICAS, PINCÉIS, ROLOS DE LÃ. 

EMPRESA: ADRIANA PATULSKI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

ITEM PRODUTO UN. QTDE. MARCA VALOR 
UN. R$

01 Massa Corrida (lata 27 quilos) kg 1 Ciacollor 60,00
02 Tinta latex - cor palha (lata 18 litros) Lt. 5 Sudacor 169,33

03 Esmalte sintético - cor tabaco (galão 3,6 
litros) Lt. 3 Líder 64,00

04 Lixa para parede 150 Un. 35 Worker 0,87

05 Latas de tinta látex acrílico 18 litros (cor a 
definir) Un. 5 Sudacor 175,80

06 Latas de tinta látex acrílico 18 litros (cor a 
definir) Un. 2 Sudacor 175,80

07 Latas de tinta para piso 18 litros, base de 
água, cor chumbo Un. 4 Ciacollor 155,00

08 Latas de tinta acrílico 18 litros (cor a definir) Un. 5 Sudacor 162,00

09 Galões de tinta esmalte sintético brilhante 3,6 
litros (cor a definir) Un. 5 Líder 67,00

10 Litros de água ráz Un. 10 Itaquá 11,00
11 Galão de fundo nivelador 3,6 litros Un. 1 Líder 72,50
12 Galões de massa acrílica 3,6 litros Un. 3 Ciacollor 29,13
13 Pincel 2” Un. 6 Roma 5,12
14 Pincel 2 ½” Un. 6 Roma 6,94

15 Rolos de lã de carneiro de 23 cm com suporte 
(100% lã de carneiro) Un. 4 Roma 24,50

16 Rolos de lã de carneiro de 9cm com suporte 
(100% lã de carneiro) Un. 3 Roma 8,36

Bauru, 23/04/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 091/2018 - Processo nº 
69.497/2017 - Pregão Eletrônico nº 066/2018 - Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA 
VIATURA PREFIXOS 268 - VW GOL FLEX ANO 2010 – PLACA 0185 - Interessado: Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o 
julgamento e a classificação havida foi devidamente Adjudicada em 18/04/2018 e Homologada pelo 
Secretário Municipal da Administração em 20/04/2018 a empresa abaixo:
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LOTE 01 – PEÇAS – VIATURA PREFIXO 268. 
EMPRESA: BAURU COMÉRCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP 

Item Qtd Unid. ESPECIFICAÇÕES MARCA VA L O T 
UNIT. 

V A L O T 
TOTAL

1 2 Unid. Amortecedor dianteiro NAKATA R$ 88,40 R$ 176,80
2 2 Kit Kit do amortecedor dianteiro NAKATA R$ 50,16 R$ 100,32
3 2 Unid. Amortecedor traseiro NAKATA R$ 102,20 R$ 204,40
4 2 Kit Kit do amortecedor traseiro S4 R$ 17,15 R$ 34,30

5 2 Unid. Bandeja da Suspensão 
dianteira DI NOVA R$ 45,69 R$ 91,38

6 2 Unid. Pivô da bandeja DI NOVA R$ 32,93 R$ 65,86

7 2 Unid. Bieleta da Suspensão 
dianteira DI NOVA R$ 31,72 R$ 63,44

8 2 Unid. Disco freio (ventilado) H I P E R 
FREIOS R$ 42,53 R$ 85,06

9 1 Jg Jogo de Pastilha freio H I P E R 
FREIOS R$ 50,67 R$ 50,67

10 2 Kit Kit de rolamento do cubo 
traseiro COBRA R$ 39,00 R$ 78,00

11 2 Unid. Rolamento dianteiro do cubo 
de roda COBRA R$ 42,00 R$ 84,00

12 2 Unid. Cubo de roda dianteiro H I P E R 
FREIOS R$ 41,00 R$ 82,00

13 1 Jg Jogo de velas WEGA R$ 65,28 R$ 65,28
14 1 Jg Jogo de cabo de velas WF R$ 106,24 R$ 106,24
15 1 Unid. Bobina de Ignição (4 Pinos) WF R$ 193,28 R$ 193,28
16 1 Unid. Correia dentada GATES R$ 43,52 R$ 43,52
17 1 Unid. Tensor da correia dentada COBRA R$ 80,52 R$ 80,52
18 2 Unid. Aditivo para radiador RADNAQ R$ 12,80 R$ 25,60
19 2 Unid. Fluído de freio RADNAQ R$ 11,31 R$ 22,62

TOTAL DO LOTE 1: R $ 
1.653,00

Bauru, 23/04/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
COHAB - Companhia de Habitação 
Popular de Bauru

Edison Bastos Gasparini Júnior
Diretor Presidente

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU, torna público o 
contrato firmado com a empresa ASSERTIVA SOLUÇÕES EM MARKETING E CRÉDITO LTDA, para 
a prestação de serviços de acesso a consulta e checagem de dados e identificações de pessoas físicas e 
jurídicas. PRAZO:  06 meses. VALOR: R$.270,00 mensal (1000 consultas) mais R$.0,27 por consulta 
excedente. Processo PI nº 798/16, assinatura em 23/03/2018.

ADITAMENTO CONTRATUAL (Processo PI nº 823/2018) – Aditamento ao contrato de prestação de 
serviços de limpeza e conservação, de 10/03/2017 – pregão presencial nº 01/2017. CONTRATANTE: 
Companhia de Habitação Popular de Bauru. CONTRATADA: VVS Express Terceirização Ltda. ME. 
OBJETO: prorrogação do contrato por mais 12 meses e reajuste de 1,87% no valor mensal, passando a 
R$.7.995,86. ASSINATURA: 10/03/2018.

DAE
Departamento de Água e Esgoto

Eric Édir Fabris
Presidente

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8666/93

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – DAE

Processo Administrativo nº 6.133/2017 - DAE
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações, notificamos os 
interessados que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru formalizará a contratação da empresa 
Bauko Máquinas S/A, para execução de serviço de manutenção preventiva e corretiva na escavadeira 
hidráulica PC200 Komatsu, conforme especificações contidas no processo em epígrafe.
Valor Total: R$ 46.169,07 (quarenta e seis mil, cento e sessenta e nove reais e sete centavos).
Base legal: Art. 25, I da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações. 

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO – DAE
Processo Administrativo nº 6.858/2017 - DAE
Pregão Eletrônico nº 037/2018 - DAE
Objeto: Aquisição de arroz, agulhinha, tipo 1, longo e fino, 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 19/04/2018 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 – Nori Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli EPP

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP

Informações:

Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, no 
horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146, 3235-6172, 3235-6173 ou 3235-6168. Os Editais 
do DAE estão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br.

Processo Administrativo nº 4.666/2017 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 052/2018 - DAE
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para eventual fornecimento 
de peças e acessórios genuínos e/ou originais, novos para caminhões da marca Agrale, com maior 
percentual de desconto sobre a tabela de peças fornecida pelo DAE, conforme especificações contidas 
no Anexo I do Edital.
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 15/05/2018 às 09:00 
horas.
Pregoeiro Titular: Renan Sampaio Oliveira 
Pregoeiro Substituto: Hilda Cardoso da Silva

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 020/2018

Processo Administrativo nº 2.940/2017 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 022/2018 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de peças e acessórios novos, de acordo com a 
NBR 15.296/2005 – item 2.5, para máquinas JCB, com maior percentual de desconto sobre a tabela 
fornecida pelo fabricante, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Ferrarini Comércio de Peças para Tratores Ltda. EPP
Cota Principal:
Lote nº 01  - Taxa de Desconto: 15 % (quinze por cento)
Cota Reservada:
Lote nº 02  - Taxa de Desconto: 15 % (quinze por cento) 
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 17/04/2018

 
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2018

Processo Administrativo nº 6.031/2017 – DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 031/2018 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de areia fina, areia grossa, pedra britada nº 01 e 
pedrisco, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Pontepedras Mineração e Britagem Ltda. 
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 02 – Itens nº 01 ao 02:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

01 300 m3
Pedra britada natural graduada nº 01, conforme 
especificações no Anexo I do Edital.
Procedência: Pontepedras/Pederneiras

R$ 64,00

02 75 m3
Pedrisco, conforme especificações no Anexo I do 
Edital.
Procedência: Pontepedras/Pederneiras

R$ 64,00

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 12/04/2018

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP, COM O OBJETIVO EM 
CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 15 § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, 

DISPONIBILIZAMOS ABAIXO:

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067/2017

Processo Administrativo nº 1.639/2017 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 084/2017 - DAE
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Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Fita de vedação não sinterizada de PTFE, 
Adesivo plástico para tubos e conexões de PVC rígido, Luva de correr em PVC Defofo, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: HG Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda - ME 
Lote nº 01 – Itens nº 01 ao 02:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário Valor Total

01 2.500 Rolo

Fita de vedação não sinterizada de PTFE 
(politetrafluoretileno).
Utilização: Vedação de junta roscada em 
instalações prediais hidráulicas.
Nota(s): O material deverá ter o 
dimensional conforme a norma, sendo 
que a espessura deverá ser de 0,07 mm 
(afastamento máximo de + 0,02 mm). A 
fita não deve apresentar descontinuidade 
ao longo de seu comprimento.
Rolo: 18 mm x 50 m
Norma: ABNT – NBR 13124
Marca: PolyFitas

R$ 2,99 R$ 7.475,00

02 1.500 Rolo

Adesivo plástico para tubos e conexões de 
PVC rígido, em bisnagas com 75 gramas.
Utilização: Instalações prediais de água 
fria.
Aplicação: Execução de junta soldável de 
tubos/conexões de PVC rígido - Norma: 
ABNT NBR 5648.
Nota: Na embalagem do produto deverá 
constar: O nome do fabricante, instrução 
de utilização, capacidade do recipiente, 
número do lote e data de validade.
Obs.: No recebimento será verificado 
o número do lote, data de fabricação e 
data de validade. Não será recebido com 
validade inferior a 12 (doze) meses.
Marca: Pisafix

R$ 2,35 R$ 3.525,00

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 12/12/2017

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 068/2017

Processo Administrativo nº 1.639/2017 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 084/2017 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Fita de vedação não sinterizada de PTFE, 
Adesivo plástico para tubos e conexões de PVC rígido, Luva de correr em PVC Defofo, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Uniconexões Indústria e Comércio de Plástico Ltda. EPP 
Lote nº 02 – Itens nº 01 ao 05:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário

01 50 Peça

Luva de correr em PVC Defofo, com bolsas, com anel de 
borracha tipo JEI (junta elástica integrada) para tubo de 
PVC defofo, DN: 100 mm (4”) - DE: 118 mm.
Diâmetro interno da luva: Di: 118,8 mm
Norma: ABNT – NBR 7665/2007.
Marca: Unitubos

R$ 29,38

02 40 Peça

Luva de correr em PVC Defofo, com bolsas, com anel de 
borracha tipo JEI (junta elástica integrada) para tubo de 
PVC defofo, DN: 150 mm (6”) - DE: 170 mm.
Diâmetro interno da luva: Di: 171 mm
Norma: ABNT – NBR 7665/2007
Marca: Unitubos

R$ 61,61

03 40 Peça

Luva de correr em PVC Defofo, com bolsas, com anel de 
borracha tipo JEI (junta elástica integrada) para tubo de 
PVC defofo, DN: 200 mm (8”) - DE: 222 mm.
Diâmetro interno da luva: Di: 223 mm
Norma: ABNT – NBR 7665/20077665/2007
Marca: Unitubos

R$ 104,27

04 30 Peça

Luva de correr em PVC Defofo, com bolsas, com anel de 
borracha tipo JEI (junta elástica integrada) para tubo de 
PVC defofo, DN: 250 mm (10”) - DE: 274 mm.
Diâmetro interno da luva: Di: 275 mm
Norma: ABNT – NBR 7665/2007
Marca: Unitubos

R$ 172,51

05 10 Peça

Luva de correr em PVC Defofo, com bolsas, com anel de 
borracha tipo JEI (junta elástica integrada) para tubo de 
PVC defofo, DN: 300 mm (12”) - DE: 326 mm.
Diâmetro interno da luva: Di: 327 mm
Norma: ABNT – NBR 7665/2007 Marca: Unitubos

R$ 272,05

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 12/12/2017

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 069/2017

Processo Administrativo nº 5513/2017 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 095/2017 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Massa Asfáltica CBUQ (Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente), conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Fortpav-Pavimentação e Serviços Ltda.
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 01 - Item nº 01:
Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário

01 5.400 Tonelada

CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado à Quente, com 
traço da faixa “C” da especificação do DER – SP, para 
reparação de asfalto nas ruas pavimentadas, de acordo 
com a Norma ABNT NBR 12949.
Procedência: Fortpav/Pederneiras-SP

R$ 242,00

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 21/12/2017

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 070/2017

Processo Administrativo nº 5513/2017 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 095/2017 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Massa Asfáltica CBUQ (Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente), conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: M.S Azuaga e Cerigatto Ltda - ME.
COTA RESERVADA:
Lote nº 02 - Item nº 01:
Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário

01 1.800 Tonelada

CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado à Quente, com 
traço da faixa “C” da especificação do DER – SP, para 
reparação de asfalto nas ruas pavimentadas, de acordo 
com a Norma ABNT NBR 12949.
Procedência: Nacional (Mais Fácil)

R$ 266,20

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 21/12/2017

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 071/2017

Processo Administrativo nº 4.079/2017 - DAE
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 086/2017 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de diversos cortes de carne bovina, peixes, suínos, 
embutidos e aves, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Carlos Alberto Rocha Açougue ME
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 01 – Itens nº 01 ao nº 07 – “COTA PRINCIPAL”

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 1.125 Kg

CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM 
BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE 
SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR 
PRÓPRIO;
EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRASNPARENTE A 
VÁCUO, ATOXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; E SUAS 
CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA – 3 
(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 
01/09/98 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO 
DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP ou SIMB
Procedência/Marca: Fribordogue

R$ 16,50

02 825 Kg

CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA 
EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MAXIMO 10% 
DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO,COR,CHEIRO 
E SABOR PROPRIO; EMBALADA EM SACO PLASTICO 
TRANSPARENTE À VÁCUO, ATOXICO; PESANDO ENTRE 
5 E 10 KG; E SUAS CONDICOES DEVERÃO ESTAR DE 
ACORDO COM A NTA- 3(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E 
(MA.2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES 
ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO 
ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO 
COMPETENTE: SIF, SISP ou SIMB 
Procedência/Marca: Fribordogue

R$ 21,00

03 1.125 Kg

CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM 
BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MAXIMO 10% 
DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO,COR,CHEIRO 
E SABOR PROPRIO; EMBALADA EM SACO PLASTICO 
TRANSPARENTE À VÁCUO, ATOXICO; PESANDO ENTRE 
5 E 10 KG; SUAS CONDICOES DEVERÃO ESTAR DE 
ACORDO COM A NTA- 3(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E 
(MA.2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES 
ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO 
ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO 
COMPETENTE: SIF, SISP ou SIMB. 
Procedência/Marca: Fribordogue

R$ 17,50
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Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

04 1.050 Kg

CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO; PECA INTEIRA; 
FRESCA E RESFRIADA; E NO MAXIMO 10% DE 
SEBO E GORDURA, COM ASPECTO,COR,CHEIRO E 
SABOR PROPRIO; EMBALADA EM SACO PLASTICO 
TRANSPARENTE À VÁCUO, ATOXICO; PESANDO ENTRE 
5 E 10 KG; E SUAS CONDICOES DEVERÃO ESTAR DE 
ACORDO COM A NTA- 3(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E 
(MA.2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES 
ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO 
ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO 
COMPETENTE: SIF, SISP ou SIMB. 
Procedência/Marca: Fribordogue

R$ 15,90

05 450 Kg

CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO; PECA 
INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MAXIMO 10% 
DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO,COR,CHEIRO 
E SABOR PROPRIO; EMBALADA EM SACO PLASTICO 
TRANSPARENTE À VÁCUO, ATOXICO; PESANDO ENTRE 
5 E 10 KG; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE 
ACORDO COM A NTA- 3(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E 
(MA.2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES 
ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO 
ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO 
COMPETENTE: SIF, SISP ou SIMB. 
Procedência/Marca: Fribordogue

R$ 12,99

06 742,5 Kg

CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PECA INTEIRA; FRESCA E 
RESFRIADA; E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, 
COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; 
EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE À 
VÁCUO, ATOXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; E SUAS 
CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-
3(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA.2244/97); PORT. 
145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; 
PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA. 
NÚMERO DE REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE: SIF, 
SISP ou SIMB. 
Procedência/Marca: Fribordogue

R$ 20,90

07 1.125 Kg

BIFE A ROLÊ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA 
FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA 
EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE CEBO 
E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR 
PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E 
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, EMBALADOS EM 
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO 
ENTRE 4 E 6 KG. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE 
ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO 12486, DE 20/10/78) E 
(MA 2244/97), PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES 
ALTERAÇÕES. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO 
ATO DA ENTREGA, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO 
COMPETENTE.
Procedência/Marca: Fribordogue

R$ 16,50

Lote nº 03 – Itens nº 01 ao nº 07 – “COTA PRINCIPAL”

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 750 Kg

LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, 
QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, 
POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5KG CADA 
PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, CONGELADAS A 18 GRAUS 
CELCIUS (-), ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS 
ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO 
CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS 
NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), 
INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. 
EMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO EM PERFEITAS 
CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, PADRONIZADAS E 
LACRADAS. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO 
COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. Procedência/Marca: 
Frigorífico Raja

R$ 11,50

02 22,5 Kg

BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, 
EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM 
MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, RESFRIADAS, ISENTAS DE 
ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, 
QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM 
SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS 
E ORGANOLÉPTICAS) INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA. EMBALADAS EM CAIXAS DE 
PAPELÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, 
PADRONIZADAS E LACRADAS. NÚMERO DE REGISTRO 
NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. 
Procedência/Marca: Frigorífico Raja

R$ 17,80

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

03 22,5 Kg

CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, 
EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO 
PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 10 KG, E SUAS CONDIÇÕES 
DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DEC. 12486 
DE 20/10/78), (MA.2244/97), (LEI 8.208/92 PORT. 1210/06 
SMS.G) E SUAS ALTERAÇÕES, PRODUTO SUJEITO A 
VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE 
REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. 
Procedência/Marca: Frigorífico Raja

R$ 10,98

04 18,75 Kg

COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM 
CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS 
PLÁSTICOS TRANSPARENTES, COM 5 KG, DEVIDAMENTE 
LACRADOS E IDENTIFICADOS. NÚMERO DE REGISTRO 
NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. 
Procedência/Marca: Frigorífico Raja

R$ 6,96

05 22,5 Kg

PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM 
CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS 
PLÁSTICOS TRANSPARENTES, COM 5 KG, DEVIDAMENTE 
LACRADOS E IDENTIFICADOS. NÚMERO DE REGISTRO 
NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. 
Procedência/Marca: Frigorífico Raja

R$ 5,98

06 15 Kg

RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA 
PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS 
TRANSPARENTES, COM 5 KG, DEVIDAMENTE LACRADOS 
E IDENTIFICADOS. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO 
COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. 
Procedência/Marca: Frigorífico Raja

R$ 6,99

07 450 Kg

PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, 
SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 
3 A 5 KG CADA PEÇA, EMBALADAS À VÁCUO, ISENTA 
DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO 
PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE 
ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, 
QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), INSPECIONADAS PELO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EMBALADOS EM CAIXA 
DE PAPELÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, 
PADRONIZADAS E LACRADAS. NÚMERO DE REGISTRO 
NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. Procedência/
Marca: Frigorífico Raja

R$ 7,99

Lote nº 04 – Item nº 01 – “COTA PRINCIPAL”

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 157,5 Kg

BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS DE 5 CM X 1 CM, 
CONGELADO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, 
EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE A 
VÁCUO, PESANDO 10 KG, DEVIDAMENTE LACRADO 
E IDENTIFICADO. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO 
COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. Procedência/Marca: 
Fribordogue

R$ 12,90

Lote nº 05 – Item nº 01 – “COTA PRINCIPAL”

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 360 Kg

CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA 
QUALIDADE, LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA 
GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3 
KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, RESFRIADAS, 
ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO 
PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE 
ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, 
QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), INSPECIONADAS PELO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, EMBALADAS EM CAIXAS 
DE PAPELÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, 
PADRONIZADAS E LACRADAS. NÚMERO DE REGISTRO 
NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. Procedência/
Marca: Fribordogue

R$ 16,90

Lote nº 07 – Item nº 01 ao nº 02 – “COTA PRINCIPAL”

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 600 Kg

LINGUICA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA; 
PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E 
CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM 
UMIDADE, NÃO PEGAJOSA; ISENTA DE SUJIDADES, 
PARASITAS E LARVAS; MANTIDA EM TEMPERATURA 
E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA; ACONDICIONADA EM 
SACO DE POLIETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 
90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA ENTREGA; E SUAS 
CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-
5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), INST. NORMATIVA N° 4, 
DE 31/03/00, SDA, E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; 
PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, 
SISP OU SIMB. Procedência/Marca: Sulita

R$ 9,70
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Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

02 525 Kg

LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, 
SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS 
E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF, SIMB OU 
SISP. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 2 A 5 KG, ATÓXICA, 
COM INFORMAÇÃO DE PESO, DATA DE VALIDADE E 
FABRICAÇÃO, LOTE, PRODUTO E MARCA. NÚMERO DE 
REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. 
Procedência/Marca: Própria

R$ 8,50

Lote nº 09 – Itens nº 01 ao nº 06 – “COTA RESERVADA”

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 375 Kg

CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM 
BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE 
SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR 
PRÓPRIO;
EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRASNPARENTE A 
VÁCUO, ATOXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; E SUAS 
CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA – 3 
(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 
01/09/98 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO 
DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP ou SIMB
Procedência/Marca: Fribordogue

R$ 16,50

02 275 Kg

CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA 
EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MAXIMO 10% 
DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO,COR,CHEIRO 
E SABOR PROPRIO; EMBALADA EM SACO PLASTICO 
TRANSPARENTE À VÁCUO, ATOXICO; PESANDO ENTRE 
5 E 10 KG; E SUAS CONDICOES DEVERÃO ESTAR DE 
ACORDO COM A NTA- 3(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E 
(MA.2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES 
ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO 
ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO 
COMPETENTE: SIF, SISP ou SIMB Procedência/Marca: 
Fribordogue

R$ 21,00

03 375 Kg

CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM 
BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MAXIMO 10% 
DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO,COR,CHEIRO 
E SABOR PROPRIO; EMBALADA EM SACO PLASTICO 
TRANSPARENTE À VÁCUO, ATOXICO; PESANDO ENTRE 
5 E 10 KG; SUAS CONDICOES DEVERÃO ESTAR DE 
ACORDO COM A NTA- 3(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E 
(MA.2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES 
ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO 
ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO 
COMPETENTE: SIF, SISP ou SIMB. 
Procedência/Marca: Fribordogue

R$ 17,50

04 350 Kg

CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO; PECA INTEIRA; 
FRESCA E RESFRIADA; E NO MAXIMO 10% DE 
SEBO E GORDURA, COM ASPECTO,COR,CHEIRO E 
SABOR PROPRIO; EMBALADA EM SACO PLASTICO 
TRANSPARENTE À VÁCUO, ATOXICO; PESANDO ENTRE 
5 E 10 KG; E SUAS CONDICOES DEVERÃO ESTAR DE 
ACORDO COM A NTA- 3(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E 
(MA.2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES 
ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO 
ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO 
COMPETENTE: SIF, SISP ou SIMB. Procedência/Marca: 
Fribordogue

R$ 15,90

05 150 Kg

CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO; PECA 
INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MAXIMO 10% 
DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO,COR,CHEIRO 
E SABOR PROPRIO; EMBALADA EM SACO PLASTICO 
TRANSPARENTE À VÁCUO, ATOXICO; PESANDO ENTRE 
5 E 10 KG; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE 
ACORDO COM A NTA- 3(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E 
(MA.2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES 
ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO 
ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO 
COMPETENTE: SIF, SISP ou SIMB. Procedência/Marca: 
Fribordogue

R$ 12,99

06 247,5 Kg

CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PECA INTEIRA; FRESCA E 
RESFRIADA; E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, 
COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; 
EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE À 
VÁCUO, ATOXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; E SUAS 
CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-
3(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA.2244/97); PORT. 
145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; 
PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA. 
NÚMERO DE REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE: SIF, 
SISP ou SIMB. 
Procedência/Marca: Fribordogue

R$ 20,90

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

07 375 Kg

BIFE A ROLÊ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA 
FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA 
EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE CEBO 
E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR 
PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E 
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, EMBALADOS EM 
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO 
ENTRE 4 E 6 KG. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE 
ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO 12486, DE 20/10/78) E 
(MA 2244/97), PORT. 145, DE 01/09/98 E SUAS POSTERIORES 
ALTERAÇÕES. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO 
ATO DA ENTREGA, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO 
COMPETENTE.
Procedência/Marca: Fribordogue

R$ 16,50

Lote nº 11 – Itens nº 01 ao nº 07 – “COTA RESERVADA”

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 250 Kg

LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, 
QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, 
POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5KG CADA 
PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, CONGELADAS A 18 GRAUS 
CELCIUS (-), ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS 
ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO 
CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS 
NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), 
INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. 
EMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO EM PERFEITAS 
CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, PADRONIZADAS E 
LACRADAS. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO 
COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB.
Procedência/Marca: Frigorífico Raja

R$ 11,50

02 7,5 Kg

BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, 
EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM 
MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, RESFRIADAS, ISENTAS DE 
ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, 
QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM 
SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS 
E ORGANOLÉPTICAS) INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA. EMBALADAS EM CAIXAS DE 
PAPELÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, 
PADRONIZADAS E LACRADAS. NÚMERO DE REGISTRO 
NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. Procedência/
Marca: Frigorífico Raja

R$ 17,80

03 7,5 Kg

CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, 
EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO 
PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 10 KG, E SUAS CONDIÇÕES 
DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DEC. 12486 
DE 20/10/78), (MA.2244/97), (LEI 8.208/92 PORT. 1210/06 
SMS.G) E SUAS ALTERAÇÕES, PRODUTO SUJEITO A 
VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. NÚMERO DE 
REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. 
Procedência/Marca: Frigorífico Raja

R$ 10,98

04 6,25 Kg

COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM 
CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS 
PLÁSTICOS TRANSPARENTES, COM 5 KG, DEVIDAMENTE 
LACRADOS E IDENTIFICADOS. NÚMERO DE REGISTRO 
NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. 
Procedência/Marca: Frigorífico Raja

R$ 6,96

05 7,5 Kg

PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM 
CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS 
PLÁSTICOS TRANSPARENTES, COM 5 KG, DEVIDAMENTE 
LACRADOS E IDENTIFICADOS. NÚMERO DE REGISTRO 
NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB.
Procedência/Marca: Frigorífico Raja

R$ 5,98

06 5 Kg

RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA 
PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS 
TRANSPARENTES, COM 5 KG, DEVIDAMENTE LACRADOS 
E IDENTIFICADOS. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO 
COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. 
Procedência/Marca: Frigorífico Raja

R$ 6,99

07 150 Kg

PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, 
SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 
3 A 5 KG CADA PEÇA, EMBALADAS À VÁCUO, ISENTA 
DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO 
PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE 
ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, 
QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), INSPECIONADAS PELO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EMBALADOS EM CAIXA 
DE PAPELÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, 
PADRONIZADAS E LACRADAS. NÚMERO DE REGISTRO 
NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. Procedência/
Marca: Frigorífico Raja

R$ 7,99

Lote nº 12 – Item nº 01 – “COTA RESERVADA”
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Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 52,5 Kg

BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS DE 5 CM X 1 CM, 
CONGELADO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, 
EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE À 
VÁCUO, PESANDO 10 KG, DEVIDAMENTE LACRADO 
E IDENTIFICADO. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO 
COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. Procedência/Marca: 
Fribordogue

R$ 12,90

Lote nº 13 – Item nº 01 – “COTA RESERVADA”

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 120 Kg

CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA 
QUALIDADE, LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA 
GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3 
KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, RESFRIADAS, 
ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO 
PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE 
ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, 
QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), INSPECIONADAS PELO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, EMBALADAS EM CAIXAS 
DE PAPELÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, 
PADRONIZADAS E LACRADAS. NÚMERO DE REGISTRO 
NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. Procedência/
Marca: Fribordogue

R$ 16,90

Lote nº 15 – Itens nº 01 ao nº 02 – “COTA RESERVADA”

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 200 Kg

LINGUICA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA; 
PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E 
CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM 
UMIDADE, NÃO PEGAJOSA; ISENTA DE SUJIDADES, 
PARASITAS E LARVAS; MANTIDA EM TEMPERATURA 
E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA; ACONDICIONADA EM 
SACO DE POLIETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 
90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA ENTREGA; E SUAS 
CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-
5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), INST. NORMATIVA N° 4, 
DE 31/03/00, SDA, E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; 
PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, 
SISP OU SIMB. Procedência/Marca: Sulita

R$ 9,70

02 175 Kg

LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, 
SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS 
E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF, SIMB OU 
SISP. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 2 A 5 KG, ATÓXICA, 
COM INFORMAÇÃO DE PESO, DATA DE VALIDADE E 
FABRICAÇÃO, LOTE, PRODUTO E MARCA. NÚMERO DE 
REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB.
Procedência/Marca: Própria

R$ 8,50

Vigência da Ata de Registro de Preços: 06 (seis) meses
Assinatura: 22/12/2017

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 072/2017

Processo Administrativo nº 4.079/2017 - DAE
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 086/2017 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de diversos cortes de carne bovina, peixes, suínos, 
embutidos e aves, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Belaris Alimentos Ltda - EPP
Lote nº 02 – Itens nº 01 ao nº 02 – “COTA PRINCIPAL”

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 630 Kg

PESCADO; MERLUZA; APRESENTAÇÃO EM FILÉ, 
SEM COURO/PELE; CONGELADO; LIMPO; COM 
COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS 
ESVERDEADAS E PARASITAS; ACONDICIONADO EM 
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 150G POR UNIDADE; EMBALADO 
EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM RÓTULO, 
CARIMBO DE INSPEÇÃO COM VAL. MIN. DE 90 
(NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E 
SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A 
NTA – 9 (DEC.12.428/78) E (MA. 2244/97) E ODEC.30.691, DE 
29/03/52 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS 
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS 
PELA SECRE. AGR.; UNIDADE DEVERÁ CONFERIR SE 
O PRODUTO ESTÁ CONFORME NOTA TÉCNICA 19/09 
– DPDC, EMB. DEVE CONSTAR PESO LIQ; (ANTES 
DO CONGELAMENTO) E O PESO BRUTO (APÓS O 
CONGELAMENTO). 
Procedência/Marca: Rogério Soares da Silva Eireli EPP

R$ 18,25

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

02 630 Kg

PESCADO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, 
SEM COURO/PELE; CONGELADO; LIMPO; COM COR, 
CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS 
E PARASITAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO 
TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 
150G POR UNIDADE; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO 
REFORÇADO COM RÓTULO, CARIMBO DE INSPEÇÃO COM 
VAL. MIN. DE 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE 
ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO 
COM A NTA – 9 (DEC.12.428/78) E (MA. 2244/97) E ODEC.30.691, 
DE 29/03/52 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO 
SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS 
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA 
SECRE. AGR.; UNIDADE DEVERÁ CONFERIR SE O PRODUTO 
ESTÁ CONFORME NOTA TÉCNICA 19/09 – DPDC, EMB. DEVE 
CONSTAR PESO LIQ; (ANTES DO CONGELAMENTO) E O PESO 
BRUTO APÓS O CONGELAMENTO
Procedência/Marca: Rogério Soares da Silva Eireli EPP 

R$ 18,25

Lote nº 06 – Item nº 01 – “COTA PRINCIPAL”

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 450 Kg

LINGUICA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO 
MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO 
NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA; 
ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; MANTIDA 
EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA; 
ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, COM 
VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A CONTAR DA ENTREGA; 
E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A 
NTA-5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), INST. NORMATIVA N° 
4, DE 31/03/00, SDA, E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; 
PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, 
SISP OU SIMB. Procedência/Marca: Copacol Cooperativa 
Agroindustrial Consolata / Copacol

R$ 9,33

Lote nº 08 – Itens nº 01 ao nº 03 – “COTA PRINCIPAL”

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 2.100 Kg

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. O PRODUTO 
DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 
(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA.22444/97, CONSTANDO 
OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; 
FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE 1ª QUALIDADE; COXA 
E SOBRE COXA, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO, 
CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: 
ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS; 
EMBALAGEM PRIMÁRIA ACONDICIONADO EM SACO 
PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE, PESANDO ENTRE 01 
(UM) KG OU 02 (DOIS) KG; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: 
CAIXA DE PAPELÃO LACRADA PESANDO ENTRE 10 KG E 20 
KG. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, 
SISP OU SIMB.
Procedência/Marca: Abatedouro de Aves Califórnia Ltda. / Gonzales

R$ 4,30

02 1.125 Kg

FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR 
DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 
20/10/78) E MA.22444/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE 
REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMI-PROCESSADO; 
DE 1ª QUALIDADE; PEITO; SEM OSSO E SEM PELE; PARTES 
INTEIRAS; SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS 
E PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, COR, SABOR E 
ODOR CARACTERÍSTICOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA: 
ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO; ATÓXICO; 
RESISTENTE; PESANDO ENTRE 01 (UM) KG OU 02 (DOIS) KG; 
EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO LACRADA 
PESANDO ENTRE 10 KG E 20 KG. NÚMERO DE REGISTRO NO 
ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. 
Procedência/Marca: Abatedouro de Aves Califórnia Ltda. / Gonzales

R$ 7,18

03 1.725 Kg

SOBRE COXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR 
DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 
20/10/78) E M.A 22444/97, CONSTANDO OBRIGATÓRIAMENTE 
REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMI-
PROCESSADO; DE 1ª QUALIDADE; PEITO; SEM OSSO E SEM 
PELE; PARTES INTEIRAS; SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM 
MANCHAS E PARASITAS. APRÊNCIA: ASPECTO, COR, SABOR 
E ODOR CARACTERÍSTICOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA: 
ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO; ATÓXICO; 
RESISITENTE; PESANDO ENTRE 01(UM) KG OU 02 (DOIS) KG. 
EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO LACRADA 
PESANDO ENTRE 10 KG E 20 KG. NÚMERO DE REGISTRO 
NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. Procedência/
Marca: Abatedouro de Aves Califórnia Ltda. / Gonzales

R$ 7,18

Lote nº 10 – Itens nº 01 ao nº 02 – “COTA RESERVADA”
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Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 210 Kg

PESCADO; MERLUZA; APRESENTAÇÃO EM FILÉ, 
SEM COURO/PELE; CONGELADO; LIMPO; COM 
COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS 
ESVERDEADAS E PARASITAS; ACONDICIONADO EM 
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 150G POR UNIDADE; EMBALADO 
EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM RÓTULO, 
CARIMBO DE INSPEÇÃO COM VAL. MIN. DE 90 
(NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E 
SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM 
A NTA – 9 (DEC.12.428/78) E (MA. 2244/97) E ODEC.30.691, 
DE 29/03/52 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; 
PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA 
ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
DETERMINADOS PELA SECRE. AGR.; UNIDADE DEVERÁ 
CONFERIR SE O PRODUTO ESTÁ CONFORME NOTA 
TÉCNICA 19/09 – DPDC, EMB. DEVE CONSTAR PESO LIQ; 
(ANTES DO CONGELAMENTO) E O PESO BRUTO APÓS O 
CONGELAMENTO. Procedência/Marca: Rogério Soares da 
Silva Eireli EPP 

R$ 18,25

02 210 Kg

PESCADO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM 
FILÉ, SEM COURO/PELE; CONGELADO; LIMPO; COM 
COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS 
ESVERDEADAS E PARASITAS; ACONDICIONADO EM 
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 150G POR UNIDADE; EMBALADO 
EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM RÓTULO, 
CARIMBO DE INSPEÇÃO COM VAL. MIN. DE 90 
(NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E 
SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM 
A NTA – 9 (DEC.12.428/78) E (MA. 2244/97) E ODEC.30.691, 
DE 29/03/52 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; 
PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA 
ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
DETERMINADOS PELA SECRE. AGR.; UNIDADE DEVERÁ 
CONFERIR SE O PRODUTO ESTÁ CONFORME NOTA 
TÉCNICA 19/09 – DPDC, EMB. DEVE CONSTAR PESO LIQ; 
(ANTES DO CONGELAMENTO) E O PESO BRUTO APÓS O 
CONGELAMENTO. Procedência/Marca: Rogério Soares da 
Silva Eireli EPP 

R$ 18,25

Lote nº 14 – Item nº 01 – “COTA RESERVADA”

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 150 Kg

LINGUICA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO 
MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO 
NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA; 
ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; MANTIDA 
EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA; 
ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, COM 
VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A CONTAR DA ENTREGA; 
E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A 
NTA-5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), INST. NORMATIVA N° 
4, DE 31/03/00, SDA, E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; 
PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. 
NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, 
SISP OU SIMB. Procedência/Marca: Copacol Cooperativa 
Agroindustrial Consolata / Copacol

R$ 9,33

Lote nº 16 – Itens nº 01 ao nº 03 – “COTA RESERVADA”

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 700 Kg

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. O PRODUTO 
DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 
(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA.22444/97, CONSTANDO 
OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; 
FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE 1ª QUALIDADE; COXA 
E SOBRE COXA, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO, 
CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: 
ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS; 
EMBALAGEM PRIMÁRIA ACONDICIONADO EM SACO 
PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE, PESANDO ENTRE 01 
(UM) KG OU 02 (DOIS) KG; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: 
CAIXA DE PAPELÃO LACRADA PESANDO ENTRE 10 KG E 
20 KG. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: 
SIF, SISP OU SIMB.
Procedência/Marca: Abatedouro de Aves Califórnia Ltda. / 
Gonzales

R$ 4,30

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

02 375 Kg

FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ 
ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO 
12.486 DE 20/10/78) E MA.22444/97, CONSTANDO 
OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; 
FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE 1ª QUALIDADE; PEITO; 
SEM OSSO E SEM PELE; PARTES INTEIRAS; SEM TEMPERO, 
CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: 
ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS; 
EMBALAGEM PRIMÁRIA: ACONDICIONADO EM SACO 
PLÁSTICO; ATÓXICO; RESISTENTE; PESANDO ENTRE 01 
(UM) KG OU 02 (DOIS) KG; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: 
CAIXA DE PAPELÃO LACRADA PESANDO ENTRE 10 KG E 
20 KG. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: 
SIF, SISP OU SIMB. 
Procedência/Marca: Abatedouro de Aves Califórnia Ltda. / 
Gonzales

R$ 7,18

03 575 Kg

SOBRE COXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ 
ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76 (DECRETO 
12.486 DE 20/10/78) E M.A 22444/97, CONSTANDO 
OBRIGATÓRIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; 
FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE 1ª QUALIDADE; PEITO; 
SEM OSSO E SEM PELE; PARTES INTEIRAS; SEM TEMPERO, 
CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APRÊNCIA: 
ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS; 
EMBALAGEM PRIMÁRIA: ACONDICIONADA EM SACO 
PLÁSTICO; ATÓXICO; RESISITENTE; PESANDO ENTRE 
01(UM) KG OU 02 (DOIS) KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: 
CAIXA DE PAPELÃO LACRADA PESANDO ENTRE 10 KG E 
20 KG. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: 
SIF, SISP OU SIMB. Procedência/Marca: Abatedouro de Aves 
Califórnia Ltda. / Gonzales

R$ 7,18

Vigência da Ata de Registro de Preços: 06 (seis) meses
Assinatura: 22/12/2017

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 073/2017

Processo Administrativo nº 4266/2017 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 091/2017 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual Aquisição de Refeições (marmitex), almoço, destinadas a atender 
aos servidores desta autarquia que estarão de plantão aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Bandolin Fornecimento de Refeições Ltda
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 01 - Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 11.250 Unidade Aquisição de Refeições (marmitex de alumínio nº 09) R$ 9,77

COTA RESERVADA:
Lote nº 02 - Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário

01 3.750 Unidade Aquisição de Refeições (marmitex de alumínio nº 09) R$ 9,77

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 28/12/2017

SERVIÇO DE RECEITA
PROCESSOS DE ANÁLISE DE CONTA DE ÁGUA

DEFERIDOS:
PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES
3979/2015 Aparecido Adriano da Silva Análise de Conta
569/2016 Leni de Lima Pereira Análise de conta
5490/2016 Ojair Marino Oliveira Análise de conta
3334/2017 Laura Fleury de Oliveira Gentil Croce Restituição
4452/2017 Luiz Roberto Tavares Análise de conta
6791/2017 Zenaide Barraviera Domingos Análise de conta
7296/2017 José Aparecido do Prado Análise de conta
7409/2017 Vanderlei Antonio Del Cazale Análise de conta
74/2018 Santo Pereira Saura Análise de conta

INDEFERIDOS:
PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES
3346/2006 Januaria Miranda Zabeu / Andre Fonseca 

Zabeu Análise de Vazamento
6044/2007 Aline Freitas Sabbag Certidão Negativa de Débito
6661/2012 Gilberto D Almeida Giberti Recurso de Auto de Infração
3881/2014 Natalino Ferraz Análise de Conta
4954/2014 Valquiria Rosemeire de Chechi Solicitação de Cópia
4966/2014 Gibran José Cury Análise de conta/vazamento - Recurso
5330/2014 Cláudio Aparecido Meca Análise de Conta - Recurso
6282/2014 Ação Comunitária Pousadense Redução de Tarifas
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7056/2014 Karla Neme Farha Análise de Conta
564/2015 Silvana Carlos dos Santos Religação
750/2015 Silvia Cristina Pereira Análise de Conta
935/2015 Neide Silva Spin Análise de conta - Recurso
3189/2015 Yocinobu Yogui Análise de vazamento
179/2016 Marcio Rogerio de Oliveira Análise de vazamento - Recurso
2064/2016 Danieli dos Santos Análise de conta - Recurso
3967/2016 Bruno de Oliveira Soares Análise de conta – Recurso
4415/2016 Maria Aparecida Alves Análise de conta - Recurso
5013/2016 Santo Ferreira de Araujo Análise de conta - Recurso
307/2017 Fernando Marcelo Taguchi Análise de conta  - Recurso
442/2017 Moises Candido da Silva Análise de conta - Recurso
1620/2017 João Ricardo Guedes Pereira da Silva Alteração Cadastral
1861/2017 Jonathan Nicholas dos Santos Pereira Solicitação de Ressarcimento
2849/2017 Laura Elisa Aronne Segura Gomes Análise de conta - Recurso
2942/2017 Osmair Crespi Diversos
3333/2017 Jonathan Alves Fonseca Solicitação de Cópia
3385/2017 Leila Tebet Análise de conta
3397/2017 Valter Cardoso Moreno Análise de vazamento
3563/2017 Renata Bastos Silva Análise de conta - Recurso
3777/2017 Nilda Pereira do Cabo de Oliveira Análise de conta - Recurso
3815/2017 Daniele Moura Zagatto Análise de conta - Recurso
5380/2017 Rita de Fatima Santos Análise de conta - Recurso
6057/2017 Camila Maria da Silva Caetano Análise de conta - Recurso
6123/2017 Maria Beatriz Domingos Análise de Conta
6421/2017 Bruno Rodini Filho Análise de conta - Recurso
7126/2017 Celso Pimentel Martha Análise de conta - Recurso
7176/2017 Luiz Carlos de Oliveira Souza Análise de conta
7237/2017 Inês da Silva Análise de conta - Recurso
7370/2017 Guilherme Cury Análise de conta
37/2018 Romildo Fernando Borges Análise de conta

SERVIÇO DE RECEITA
NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS

Em atendimento à Resolução DAE nº 21/2009 – artigo 3º, NOTIFICAMOS os responsáveis pelos 
imóveis dos endereços abaixo relacionados, DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO e para comparecerem no 
POUPA TEMPO, Posto de Atendimento - DAE, sito Avenida Nações Unidas, nº 04-44, esquina com a 
Rua Inconfidência, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da publicação desta, a fim de promoverem a 
regularização de DÉBITO, sob o Processo Administrativo e Códigos indicados. O não comparecimento 
implicará na Inscrição do Débito em Dívida Ativa e Execução Fiscal:

IDENTIFICAÇÃO PROCESSO ANO
3.658.828-49 2172 2015

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

1º Termo de Aditamento a Ata de Registro de Preços nº 006/2018-DAE
Processo Administrativo nº 2028/2017-DAE
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 079/2017-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Marcos Antonio Chaves Eireli EPP
Assinatura: 16/04/2018.
Objeto: Alteração da classificação do óleo lubrificante indicado no item 05 da Cota Principal e item 39 
da Cota reservada, constantes na Ata de Registro de Preços nº 006/2018, em razão da descontinuidade de 
fabricação dos produtos pela marca registrada na Ata, alterada conforme  Cláusula Primeira do Termo.

4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 017/2014 - DAE
Processo Administrativo nº 4980/2013-DAE
Pregão Eletrônico nº 001/2014-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Brasil Veículos Companhia de Seguros
Assinatura: 02/04/2018
Objeto: a-) Alteração no preâmbulo do Contrato no tocante ao representante legal e endereço da sede;
b-) Correção no prazo de vigência indicado no item 1.1.2 do 3º TA ao  Contrato 017/2014, sendo correto 
término previstao para 02/04/2018;
c-) Prorrogação do prazo de vigência estabelecido no 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 017/2014, por 
mais 12 (doze) meses, contados a partir do seu vencimento, sendo o seu término previsto para 02/04/2019, 
nos termos do artigo 57, inciso II, § 2º, da Lei nº 8.666/93 e ulteriores alterações, permanecendo inalteradas 
as condições de coberturas, prêmio anual e forma de pagamento. 
Nota de Empenho Ordinário nº 538, datada de 02 de abril de 2018 (fls. 1372), no valor de R$34.280,15 
(trinta e quatro mil duzentos e oitenta reais e quinze centavos).

1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 038/2018 - DAE
Processo Administrativo nº 181/2018-DAE
Dispensa de Licitação – Artigo 24, IV da Lei Federal nº 8666/93.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Fernando Rafael Alves Pereira EPP
Assinatura: 12/04/2018
Objeto: Correção da base legal indicada na página 01 e preâmbulo do Contrato nº 038/2018, por erro 
material, sendo correto Artigo 24, IV da Lei Federal nº 8666/93.

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

MOTOTÁXI
Convocamos os Autorizatários do Transporte Individual de MOTOTÁXI, a comparecerem na Empresa 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB – na sala 27 - Setor de Fiscalização 
de Transportes, localizada no Terminal Rodoviário, do dia 02/05/2018 ao dia 30/05/2018, das 08h30 às 
11h30 e das 13h00 às 16h30, para efetuarem o recadastramento para o exercício da atividade no período 
de 2018/2019, munidos de original e cópia dos seguintes documentos:
01 - Comprovante de endereço em caso de alteração;
02 - Documento indicando os condutores auxiliares, quando for o caso;
03 - Certidão negativa de débitos mobiliários (poupatempo) ou TUFE 2018 regularizada;
04 – Certidão Estadual de Distribuição Criminais – Ações Criminais (Fórum) (com menos de 30 dias);
05 - Recolher na EMDURB a taxa de recadastramento do Alvará no valor de R$ 63,22;
06 - Cópia do CRLV (categoria Aluguel) do veículo credenciado em vigência;
07 -  Cópia do DPVAT 2018 pago ou comprovante de isenção de IPVA; 
08 - Cópia da CNH (exerce atividade remunerada) que foi renovada;
09 – Prontuário da CNH / DETRAN (www.detran.sp.gov.br / Serviços Online /  Histórico – Certidão da 
CNH)
O recadastramento deverá ser efetuado pelo Autorizatário e na sua impossibilidade por meio de procuração 
com firma reconhecida. 
O titular que não for exercer a atividade no ano corrente deverá solicitar o resguardo da vaga, mediante 
recolhimento da taxa correspondente, no período do recadastramento, cujo pedido será apreciado pela 
Diretoria de Trânsito e Transporte.
Havendo inclusão de condutor auxiliar no sistema, além dos documentos acima mencionados que forem 
pertinentes ao condutor, deverá apresentar ainda CNH (exerce atividade remunerada e curso de Mototaxista), 
Certidão Negativa Criminal (Fórum), Inscrição Municipal completa e apresentar 01(uma) foto 3x4.
O veículo somente será aprovado na Vistoria Técnica da EMDURB se estiver em perfeito estado de 
funcionamento, segurança e higiene e não possuir qualquer dano em sua estrutura. 
No ato da vistoria, o autorizatário deverá apresentar 01 (um) jaleco aprovado pelo INMETRO na cor 
“AZUL” com  porta crachá no lado direito medindo no mínimo 10 x 7 cm  e 02 (dois) capacetes com 
dispositivo retrorrefletivo de segurança conforme resolução nº. 356 do CONTRAN. 
O profissional que não efetuar o recadastramento ou o resguardo da vaga no prazo estipulado neste edital, 
ficará sujeito ao recolhimento de uma multa correspondente a  10 UFESP’s.
A inércia total do titular no período do recadastramento, acarretará em penalidades previstas em legislação, 
e  inclusive a REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO.
Fica dispensado desta convocação os mototaxista regularmente cadastrados que efetuaram o cadastro e/ou 
alteração de cadastro na atividade neste ano de 2018.

Bauru,  17 de abril de 2018.
AUGUSTO FRANCISCO CAÇÃO

DIRETOR DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 1852/2018 – Pregão Presencial Registro de Preços nº 015/18
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento da habilitação e classificação 
havidos, foram devidamente homologados e adjudicados pelo Presidente da EMDURB às empresas 
ANDRADES MÁQUINAS AGRÍCOLAS EIRELI, para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84 e 85 da Ampla Participação e Cota Reservada; FLORESTA E 
JARDIM PIRACICABANO LTDA ME, para os itens 19, 26, 27, 36, 51 e 81 da Ampla Participação e Cota 
Reservada, e os itens 09 e 13 da Cota Reservada; e AGROPECUÁRIA SERRANO LTDA, para os itens 09 
e 13 da Ampla Participação. 
Objeto: Eventual AQUISIÇÃO de peças para roçadeiras Husqvarna 143 RII, conforme especificação 
abaixo descrita:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA VR.UNIT VALOR  
TOTAL

1 300 UN ANEIS DO PISTAO 5109179-01 Husqvarna R$ 8,50 R$ 2.550,00

2 150 UN ANEL DE SEGURANÇA DO PISTÃO 
505297201 Husqvarna R$ 1,31 R$ 196,50

3 75 UN ANEL TRAVA DO EIXO DO PINHÃO 
516124101 Husqvarna R$ 1,11 R$ 83,25

4 75 UN ANEL TRAVA ROLAMENTO DA COROA 
502849301 Husqvarna R$ 3,58 R$ 268,50

5 75 UN ANEL TRAVA ROLAMENTOS DO 
PINHÃO 506609901 Husqvarna R$ 1,13 R$ 84,75

6 225 UN ARRUELA DA SAPATA EMBREAGEM 
505298001 Husqvarna R$ 3,94 R$ 886,50

7 225 UN ARRUELA DA SAPATA EMBREAGEM 
505298101 Husqvarna R$ 4,35 R$ 978,75

8 150 UN ARRUELA DO ESPAÇADOR 
VIRABREQUIM 505297401 Husqvarna R$ 20,29 R$ 3.043,50

9 75 UN BOTÃO LIGA/DESLIGA 503718201 Husqvarna R$ 6,27 R$ 470,00
10 38 UN CABEÇOTE DO PINHÃO 5790762-01 Husqvarna R$ 56,90 R$ 2.162,20
11 375 UN CABO DE ACELERADOR 522036601 KNB R$ 28,50 R$ 10.687,50
12 128 PC CAMPANA EMBREAGEM 505293801 Husqvarna R$ 56,80 R$ 7.270,40
13 98 PC CARBURADOR COMPLETO 5871067-01 Husqvarna R$ 109,71 R$ 10.751,58

14 15 UN CARCAÇA CAMPANA DA EMBREAGEM 
505292901 Husqvarna R$ 57,00 R$ 855,00
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15 15 UN CARCAÇA DO AMORTECEDOR 
505293001 Husqvarna R$ 36,98 R$ 554,70

16 15 UN CARCAÇA DO CANO DO CARDAN 
505293201 Husqvarna R$ 43,80 R$ 657,00

17 15 UN CARCAÇA MOTOR 5052960-01 Husqvarna R$ 179,30 R$ 2.689,50
18 38 UN CARDAN - HUSQVARNA 505294401 Husqvarna R$ 48,80 R$ 1.854,40

19 45 UN CARENAGEM DO MOTOR (CAPA) Nº 
505300501 Husqvarna R$ 43,50 R$ 1.957,50

20 53 UN CHAVETA VIRABREQUIM 5066894-01 Husqvarna R$ 2,20 R$ 116,60
21 75 UN CHICOTE DA BOBINA 529252901 Husqvarna R$ 8,65 R$ 648,75
22 75 PC CILINDRO DE MOTOR 510064201 ITECE R$ 150,80 R$ 11.310,00

23 38 UN CONJUNTO DO SUPORTE DO GUIDÃO 
505294601 Husqvarna R$ 31,50 R$ 1.197,00

24 113 UN COPO PROTETOR PORCA DA LÂMINA 
528818101 Husqvarna R$ 34,40 R$ 3.887,20

25 375 UN CORDA DA PARTIDA 505302801 Husqvarna R$ 2,00 R$ 750,00
26 75 UN COROA DO PINHÃO 579076701 Husqvarna R$ 40,80 R$ 3.060,00

27 23 UN DEFLETOR DO ESCAPAMENTO - 
HUSQVARNA 505299601 Husqvarna R$ 23,40 R$ 538,20

28 75 UN ENGRENAGEM DA PARTIDA 504114401 Husqvarna R$ 11,55 R$ 866,25
29 38 UN ESCAPAMENTO 505299301 Husqvarna R$ 39,85 R$ 1.514,30
30 150 PC ESPUMA FILTRO AR 505309201 Husqvarna R$ 9,85 R$ 1.477,50

31 113 UN FACA PARA ROÇADEIRA 350 x 1,75mm 
x1” ARGON R$ 13,90 R$ 1.570,70

32 113 UN FILTRO DE AR 587930701 HUSQVARNA 
NOVA Husqvarna R$ 10,90 R$ 1.231,70

33 150 UN FILTRO DE GASOLINA 5034432-01 Husqvarna R$ 10,25 R$ 1.537,50

34 113 RL
FIO DE NYLON 3,0 MM PARA 
ROÇADEIRA COSTAL QUADRADO EM 
ROLOS DE 2 KG

Original Serras R$ 87,90 R$ 9.932,70

35 15 UN GUARDA-PÓ DA CARCAÇA 505294001 Husqvarna R$ 2,80 R$ 42,00
36 38 UN GUIDÃO LADO DIREITO 505315901 Husqvarna R$ 53,15 R$ 2.019,70
37 38 UN GUIDÃO LADO ESQUERDO 505312901 Husqvarna R$ 43,66 R$ 1.659,08
38 150 UN JUNTA CILINDRO 5100643-01 Vedamo-tors R$ 1,89 R$ 283,50

39 150 PC JUNTA DA CARCAÇA DO MOTOR 
505296401 Husqvarna R$ 1,89 R$ 283,50

40 75 UN KIT MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL 
505310301 Husqvarna R$ 8,85 R$ 663,75

41 38 UN MANICOTO COMPLETO 5371835-01 Husqvarna R$ 37,45 R$ 1.423,10
42 38 UN MÓDULO DE IGNIÇÃO 505298301 Husqvarna R$ 137,40 R$ 5.221,20

43 375 UN MOLA DA PARTIDA - HUSQVARNA 
504115001 Husqvarna R$ 17,60 R$ 6.600,00

44 113 UN MOLAS DE EMBREAGEM 505297701 Husqvarna R$ 3,54 R$ 400,02
45 300 PC PARAFUSO CILINDRO 503200778 Husqvarna R$ 4,15 R$ 1.245,00

46 150 UN PARAFUSO DA CARCAÇA DO MOTOR 
(CARTER) 505300201 Husqvarna R$ 2,44 R$ 366,00

47 225 UN PARAFUSO DA CARENAGEM M5 X 12 
505300601 Husqvarna R$ 2,47 R$ 555,75

48 75 UN PARAFUSO DO ESCAPAMENTO 
505299401 Husqvarna R$ 5,84 R$ 438,00

49 150 CT PARAFUSO DO SUPORTE DO TANQUE 
M5x25 505311001 Husqvarna R$ 2,38 R$ 357,00

50 188 UN PARAFUSOS DE SAPATAS EMBREAGEM 
505297801 Husqvarna R$ 13,38 R$ 2.515,44

51 75 UN PINHÃO DA COROA COD. 579076801 Husqvarna R$ 44,80 R$ 3.360,00
52 75 UN PINO DE PISTÃO 505297101 Husqvarna R$ 11,34 R$ 850,05
53 150 UN PISTÃO 505296901 ITECE R$ 55,80 R$ 8.370,00
54 113 UN PORCA DA LÂMINA - HUSQVARNA Husqvarna R$ 4,85 R$ 548,05

55 75 UN PRE FILTRO 587287602 HUSQVARNA 
NOVA Husqvarna R$ 16,47 R$ 1.235,25

56 75 UN PROTETOR 5373316-03 Husqvarna R$ 109,00 R$ 1.175,00
57 225 UN PUXADOR DA PARTIDA 5053034-01 Wireflex R$ 3,89 R$ 875,25

58 75 UN RETENTOR DE GRAXA DA COROA 
521522201 Husqvarna R$ 12,49 R$ 936,75

59 75 UN RETENTOR VIRABREQUIM LADO 
DIREITO 504121501 Husqvarna R$ 6,74 R$ 505,50

60 75 UN RETENTOR VIRABREQUIM LADO 
ESQUERDO 505296701 Husqvarna R$ 6,74 R$ 505,50

61 113 UN ROLAMENTO DO EIXO DA COROA 
(6202) 5161317-01 IMDEPA R$ 4,89 R$ 552,57

62 113 UN ROLAMENTO DO EIXO DA COROA 
INFERIOR (6000) 505170201 IMDEPA R$ 4,89 R$ 552,57

63 225 UN ROLAMENTO DO PINHÃO (6001) 
516127901 IMDEPA R$ 4,89 R$ 1.100,25

64 75 UN ROLAMENTO DO VIRABREQUIM 
(AGULHA) CÓD.505297301 Husqvarna R$ 18,89 R$ 1.416,75

65 150 UN ROLAMENTO DO VIRABREQUIM 
505296501 Husqvarna R$ 22,65 R$ 3.397,50

66 225 UN SAPATA EMBRAGEM MAQ. COSTAL- 
505297601 Husqvarna R$ 39,89 R$ 8.975,25

67 150 UN SUPORTE DA MOLA 5041147-01 Husqvarna R$ 18,59 R$ 2.788,50
68 38 UN SUPORTE DO CINTO COD. 505295301 Husqvarna R$ 35,69 R$ 1.356,22
69 23 UN SUPORTE DO ESCAPAMENTO 505299701 Husqvarna R$ 20,84 R$ 479,32

70 38 UN SUPORTE DO FILTRO DE AR 
HUSQVARNA NOVA Husqvarna R$ 32,10 R$ 1.219,80

71 30 UN SUPORTE DO TANQUE 505310901 Husqvarna R$ 57,45 R$ 1.723,50

72 75 UN SUPORTE ESPUMA DO FILTRO DE AR 
5053088-01 Husqvarna R$ 31,65 R$ 2.373,75

73 23 UN SUPORTE PROTETOR 528818501 Husqvarna R$ 20,89 R$ 480,47
74 60 UN TAMPA CARENAGEM 5053011-01 Husqvarna R$ 20,80 R$ 1.248,00
75 60 UN TAMPA DE PARTIDA 5053017-01 Husqvarna R$ 32,75 R$ 1.965,00

76 38 UN TAMPA DO FILTRO DE AR HUSQVARNA 
NOVA Husqvarna R$ 25,90 R$ 984,20

77 75 UN TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 
505309601 Husqvarna R$ 14,89 R$ 1.116,75

78 53 UN TAMPA FILTRO DE AR 505309301 Husqvarna R$ 25,94 R$ 1.374,82
79 23 UN TANQUE DE COMBUSTIVEL 586931501 Husqvarna R$ 154,49 R$ 3.553,27

80 300 UN TRIMMER DE RECORTE P/ ROÇADEIRA 
HUSQVARNA 143 RII Andrades R$ 34,90 R$ 10.470,00

81 38 UN TUBO CARDAN - HUSQVARNA 
5052940301 Husqvarna R$ 137,90 R$ 5.240,20

82 45 UN VEDADOR DA CARENAGEM - 
HUSQVARNA 505301301 Husqvarna R$ 5,09 R$ 229,05

83 375 UN VELA 5154974-01 NGK R$ 7,79 R$ 2.921,25
84 150 UN VIRABREQUIM 5851530-01 Husqvarna R$ 235,85 R$ 35.377,50
85 8 UN VOLANTE DO ROTOR 505298201 Husqvarna R$ 118,90 R$ 951,20

COTA RESERVADA ME/EPP

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA VR.UNIT VALOR 
TOTAL

1 100 UN ANEIS DO PISTAO 5109179-01 Husqvarna R$ 8,50 R$ 850,00

2 50 UN ANEL DE SEGURANÇA DO PISTÃO 
505297201 Husqvarna R$ 1,31 R$ 65,50

3 25 UN ANEL TRAVA DO EIXO DO PINHÃO 
516124101 Husqvarna R$ 1,11 R$ 27,75

4 25 UN ANEL TRAVA ROLAMENTO DA COROA 
502849301 Husqvarna R$ 3,58 R$ 89,50

5 25 UN ANEL TRAVA ROLAMENTOS DO 
PINHÃO 506609901 Husqvarna R$ 1,13 R$ 28,25

6 75 UN ARRUELA DA SAPATA EMBREAGEM 
505298001 Husqvarna R$ 3,94 R$ 295,50

7 75 UN ARRUELA DA SAPATA EMBREAGEM 
505298101 Husqvarna R$ 4,35 R$ 326,25

8 50 UN ARRUELA DO ESPAÇADOR 
VIRABREQUIM 505297401 Husqvarna R$ 20,29 R$ 1.014,50

9 25 UN BOTÃO LIGA/DESLIGA 503718201 Husqvarna R$ 6,55 R$ 163,75
10 12 UN CABEÇOTE DO PINHÃO 5790762-01 Husqvarna R$ 56,90 R$ 682,80
11 125 UN CABO DE ACELERADOR 522036601 KNB R$ 28,50 R$ 3.562,50
12 42 PC CAMPANA EMBREAGEM 505293801 Husqvarna R$ 56,80 R$ 2.385,60
13 32 PC CARBURADOR COMPLETO 5871067-01 Husqvarna R$ 116,45 R$ 3.726,40

14 5 UN CARCAÇA CAMPANA DA EMBREAGEM 
505292901 Husqvarna R$ 57,00 R$ 285,00

15 5 UN CARCAÇA DO AMORTECEDOR 
505293001 Husqvarna R$ 36,98 R$ 184,90

16 5 UN CARCAÇA DO CANO DO CARDAN 
505293201 Husqvarna R$ 43,80 R$ 219,00

17 5 UN CARCAÇA MOTOR 5052960-01 Husqvarna R$ 179,30 R$ 896,50
18 12 UN CARDAN - HUSQVARNA 505294401 Husqvarna R$ 48,80 R$ 585,60

19 15 UN CARENAGEM DO MOTOR (CAPA) Nº 
505300501 Husqvarna R$ 43,50 R$ 625,50

20 17 UN CHAVETA VIRABREQUIM 5066894-01 Husqvarna R$ 2,20 R$ 37,40
21 25 UN CHICOTE DA BOBINA 529252901 Husqvarna R$ 8,65 R$ 216,25
22 25 PC CILINDRO DE MOTOR 510064201 ITECE R$ 150,80 R$ 3.770,00

23 12 UN CONJUNTO DO SUPORTE DO GUIDÃO 
505294601 Husqvarna R$ 31,50 R$ 378,00

24 37 UN COPO PROTETOR PORCA DA LÂMINA 
528818101 Husqvarna R$ 34,40 R$ 1.272,80

25 125 UN CORDA DA PARTIDA 505302801 Husqvarna R$ 2,00 R$ 250,00
26 25 UN COROA DO PINHÃO 579076701 Husqvarna R$ 40,80 R$ 1.020,00

27 7 UN DEFLETOR DO ESCAPAMENTO - 
HUSQVARNA 505299601 Husqvarna R$ 23,40 R$ 163,80

28 25 UN ENGRENAGEM DA PARTIDA 504114401 Husqvarna R$ 11,55 R$ 288,75
29 12 UN ESCAPAMENTO 505299301 Husqvarna R$ 39,85 R$ 478,20
30 50 PC ESPUMA FILTRO AR 505309201 Husqvarna R$ 9,85 R$ 492,50

31 37 UN FACA PARA ROÇADEIRA 350 x 1,75mm 
x1” ARGON R$ 13,90 R$ 514,30

32 37 UN FILTRO DE AR 587930701 HUSQVARNA 
NOVA Husqvarna R$ 10,90 R$ 403.30

33 50 UN FILTRO DE GASOLINA 5034432-01 Husqvarna R$ 10,25 R$ 512,50

34 37 RL
FIO DE NYLON 3,0 MM PARA 
ROÇADEIRA COSTAL QUADRADO EM 
ROLOS DE 2 KG

Original Serras R$ 87,90 R$ 3.252,30

35 5 UN GUARDA-PÓ DA CARCAÇA 505294001 Husqvarna R$ 2,80 R$ 14,00
36 12 UN GUIDÃO LADO DIREITO 505315901 Husqvarna R$ 53,15 R$ 637,80
37 12 UN GUIDÃO LADO ESQUERDO 505312901 Husqvarna R$ 43,66 R$ 523,92
38 50 UN JUNTA CILINDRO 5100643-01 Vedamo-tors R$ 1,89 R$ 94,50

39 50 PC JUNTA DA CARCAÇA DO MOTOR 
505296401 Husqvarna R$ 1,89 R$ 94,50

40 25 UN KIT MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL 
505310301 Husqvarna R$ 8,85 R$ 221,25

41 12 UN MANICOTO COMPLETO 5371835-01 Husqvarna R$ 37,45 R$ 449,40
42 12 UN MÓDULO DE IGNIÇÃO 505298301 Husqvarna R$ 137,40 R$ 1.648,80

43 125 UN MOLA DA PARTIDA - HUSQVARNA 
504115001 Husqvarna R$ 17,60 R$ 2.200,00

44 37 UN MOLAS DE EMBREAGEM 505297701 Husqvarna R$ 3,54 R$ 130,98
45 100 PC PARAFUSO CILINDRO 503200778 Husqvarna R$ 4,15 R$ 415,00

46 50 UN PARAFUSO DA CARCAÇA DO MOTOR 
(CARTER) 505300201 Husqvarna R$ 2,44 R$ 122,00

47 75 UN PARAFUSO DA CARENAGEM M5 X 12 
505300601 Husqvarna R$ 2,47 R$ 185,25

48 25 UN PARAFUSO DO ESCAPAMENTO 
505299401 Husqvarna R$ 5,84 R$ 146,00

49 50 CT PARAFUSO DO SUPORTE DO TANQUE 
M5x25 505311001 Husqvarna R$ 2,38 R$ 119,00

50 62 UN PARAFUSOS DE SAPATAS EMBREAGEM 
505297801 Husqvarna R$ 13,38 R$ 829,56

51 25 UN PINHÃO DA COROA COD. 579076801 Husqvarna R$ 44,80 R$ 1.120,00
52 25 UN PINO DE PISTÃO 505297101 Husqvarna R$ 11,34 R$ 283,60
53 50 UN PISTÃO 505296901 ITECE R$ 55,80 R$ 2.790,00
54 37 UN PORCA DA LÂMINA - HUSQVARNA Husqvarna R$ 4,85 R$ 179,45

55 25 UN PRE FILTRO 587287602 HUSQVARNA 
NOVA Husqvarna R$ 16,47 R$ 411,75

56 25 UN PROTETOR 5373316-03 Husqvarna R$ 109,00 R$ 2.725,00
57 75 UN PUXADOR DA PARTIDA 5053034-01 Wireflex R$ 3,89 R$ 291,75

58 25 UN RETENTOR DE GRAXA DA COROA 
521522201 Husqvarna R$ 12,49 R$ 312,25
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59 25 UN RETENTOR VIRABREQUIM LADO 
DIREITO 504121501 Husqvarna R$ 6,74 R$ 168,50

60 25 UN RETENTOR VIRABREQUIM LADO 
ESQUERDO 505296701 Husqvarna R$ 6,74 R$ 168,50

61 37 UN ROLAMENTO DO EIXO DA COROA 
(6202) 5161317-01 IMDEPA R$ 4,89 R$ 180,93

62 37 UN ROLAMENTO DO EIXO DA COROA 
INFERIOR (6000) 505170201 IMDEPA R$ 4,89 R$ 180,93

63 75 UN ROLAMENTO DO PINHÃO (6001) 
516127901 IMDEPA R$ 4,89 R$ 366,75

64 25 UN ROLAMENTO DO VIRABREQUIM 
(AGULHA) CÓD.505297301 Husqvarna R$ 18,89 R$ 472,25

65 50 UN ROLAMENTO DO VIRABREQUIM 
505296501 Husqvarna R$ 22,65 R$ 1.132,50

66 75 UN SAPATA EMBRAGEM MAQ. COSTAL- 
505297601 Husqvarna R$ 39,89 R$ 2.991,75

67 50 UN SUPORTE DA MOLA 5041147-01 Husqvarna R$ 18,59 R$ 929,50
68 12 UN SUPORTE DO CINTO COD. 505295301 Husqvarna R$ 35,69 R$ 428,28
69 7 UN SUPORTE DO ESCAPAMENTO 505299701 Husqvarna R$ 20,84 R$ 145,88

70 12 UN SUPORTE DO FILTRO DE AR 
HUSQVARNA NOVA Husqvarna R$ 32,10 R$ 385,20

71 10 UN SUPORTE DO TANQUE 505310901 Husqvarna R$ 57,45 R$ 574,50

72 25 UN SUPORTE ESPUMA DO FILTRO DE AR 
5053088-01 Husqvarna R$ 31,65 R$ 791,25

73 7 UN SUPORTE PROTETOR 528818501 Husqvarna R$ 20,89 R$ 146,23
74 20 UN TAMPA CARENAGEM 5053011-01 Husqvarna R$ 20,80 R$ 416,00
75 20 UN TAMPA DE PARTIDA 5053017-01 Husqvarna R$ 32,75 R$ 655,00

76 12 UN TAMPA DO FILTRO DE AR HUSQVARNA 
NOVA Husqvarna R$ 25,90 R$ 310,80

77 25 UN TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 
505309601 Husqvarna R$ 14,89 R$ 372,25

78 17 UN TAMPA FILTRO DE AR 505309301 Husqvarna R$ 25,94 R$ 440,98
79 7 UN TANQUE DE COMBUSTIVEL 586931501 Husqvarna R$ 154,49 R$ 1.081,43

80 100 UN TRIMMER DE RECORTE P/ ROÇADEIRA 
HUSQVARNA 143 RII Andrades R$ 34,90 R$ 3.490,00

81 12 UN TUBO CARDAN - HUSQVARNA 
5052940301 Husqvarna R$ 137,90 R$ 1.654,80

82 15 UN VEDADOR DA CARENAGEM - 
HUSQVARNA 505301301 Husqvarna R$ 5,09 R$ 763,50

83 125 UN VELA 5154974-01 NGK R$ 7,79 R$ 973,75
84 50 UN VIRABREQUIM 5851530-01 Husqvarna R$ 235,85 R$ 11.792,50
85 2 UN VOLANTE DO ROTOR 505298201 Husqvarna R$ 118,90 R$ 237,80

Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Bauru, 24 de abril de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055302
Processo nº 4647/17  - Registro de Preço nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU TRUCK LTDA ME 
Objeto: 01 un Tampa reservatório de água 
Valor Total: R$ 120,00
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 18/04/2018
Bauru, 24 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055303
Processo nº 4892/17  - Registro de Preço nº 029/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: ARPOADOR COM. DE PROD. AUT. MANUT. E SERV. LTDA ME 
Objeto: 01 un Coroa e pinhão 29 x 9
Valor Total: R$ 1.893,45
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 18/04/2018
Bauru, 24 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055304
Processo nº 4892/17  - Registro de Preço nº 029/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria:TEKCOM-IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP 
Objeto: 04 un  Amortecedor da cabine, 02 un Batente
Valor Total: R$ 835,22
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 18/04/2018
Bauru, 24 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055305
Processo nº 4892/17  - Registro de Preço nº 029/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria:TEKCOM-IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP 
Objeto: 04 un Coxim da cabine, 02 un Amortecedor da cabine 
Valor Total: R$ 113,16

Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 18/04/2018
Bauru, 24 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055306
Processo nº 4647/17 - Registro de Preço nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME 
Objeto: 06 un Bico injetor, 01 jg Jogo de arruelas, 01 jg Calço de bico injetor 
Valor Total: R$ 2.823,60
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 18/04/2018
Bauru, 24 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055307
Processo nº 4647/17 - Registro de Preço nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME 
Objeto: 04 un Bico injetor 
Valor Total: R$ 2.261,80
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 18/04/2018
Bauru, 24 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055308
Processo nº 4647/17 - Registro de Preço nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU TRUCK LTDA ME 
Objeto: 01 Mão de obra mecânica (Licitação), 01 Mão de obra funilaria (Funilaria)
Valor Total: R$ 1.406,27
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 18/04/2018
Bauru, 24 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055318
Processo nº 1147/17 - Registro de Preço nº 006/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: FABIANO NADOTI MOLINA ME 
Objeto: 08 un Camisa  social got- M 
Valor Total: R$ 240,00
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 18/04/2018
Bauru, 24 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055319
Processo nº 1147/17 - Registro de Preço nº 006/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: UNIFORMES CAMPINAS EIRELI- EPP
Objeto: 50 un Calça operacional poliester P, 80 un  Calça operacional poliester M, 100 un  Calça operacional 
poliester G, 100 un  Calça operacional poliester GG, 60 un  Calça operacional poliester EGG
Valor Total: R$ 7.020,00
Condição Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal 
Assinatura: 19/04/2018
Bauru, 24 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055320
Processo nº 4647/17 - Registro de Preço nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU TRUCK LTDA ME 
Objeto: 01 Mão de obra mecânica (Licitação) 
Valor Total: R$ 1.139,95
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 19/04/2018
Bauru, 24 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055321
Processo nº 5529/17 - Registro de Preço nº 041/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME
Objeto: 111 M2 Revestimento cerâmico 
Valor Total: R$ 1.653,90
Condição Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal 
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Assinatura: 19/04/2018
Bauru, 24 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055322
Processo nº 4892/17 - Registro de Preço nº 029/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI- ME 
Objeto: 02 un Maquina de vidro LD 5801711799 (Daily), 02 un Maquina de vidro LE 580171197 (Daily)
Valor Total: R$ 272,56
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 19/04/2018
Bauru, 24 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 05532
Processo nº 4026/17 - Registro de Preço nº 022/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: CARMEN LUCIA REQUENA- ME 
Objeto: 12 un Contator 3TS3411- 0AN20 INA- 1NF 32A 220V 
Valor Total: R$ 1.076,40
Condição Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal 
Assinatura: 19/04/2018
Bauru, 24 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055324
Processo nº 4647/17 - Registro de Preço nº 027/17
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU TRUCK LTDA ME 
Objeto: 01 pc Compressor de ar 
Valor Total: R$ 1.425,22
Condição Pagamento: 30 dias 
Assinatura: 19/04/2018
Bauru, 24 de abril  de 2018
Presidente da EMDURB

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

Donizete Carmo dos Santos
Presidente 

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 17014-037

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

- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento presencial:
Segunda, Quarta e Sexta-Feira:

Período da Manhã das 8h Às 12h.
Terça e Quinta-Feira:

Período da Tarde das 13h Às 16h30min.
- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento telefônico:

Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- Seção de Perícia Médica e Serviço Social:

Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.
www.funprevbauru.sp.gov.br

TELEFONE
(14) 3009-5500

EMAILS
Presidência

-donizetesantos@funprevbauru.sp.gov.br

Controladoria Interna
-tamiriscardoso@funprevbauru.sp.gov.br

Procuradoria
-eduardorala@funprevbauru.sp.gov.br
-marcossilva@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Administrativa
-louisecandido@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Previdenciária
-robertamoraes@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Financeira
-diogopereira@funprevbauru.sp.gov.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.sp.gov.br – Canal condutor de opiniões, reclamações e denúncias, garantindo o 
princípio da ética, da eficiência e da transparência.!!!

ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!
RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO” Informamos que todos 
os aposentados e pensionistas que recebem provento (pagamento) através da FUNPREV, deverão realizar 
o recadastramento (prova de vida) no mês de aniversário, devendo comparecer na sede da Fundação – Rua 
Rio Branco nº 19-31, Vila América, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, munidos 
dos seguintes documentos: RG/CPF/Comprovante de residência, sob pena de suspensão do pagamento 
(provento).

COMUNICADOS
A FUNPREV a partir do mês de julho de 2016 suspenderá a impressão de holerites, devido à baixa procura, 
continuará fornecendo o holerite de forma eletrônica pelo site, e, disponibilizará um computador com 
impressora na recepção para impressão do mesmo.
A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru comunica que a partir 
de 19 de março de 2018 o horário de atendimento ao público, presencial, na Divisão Previdenciária (Seção 
de Aposentadorias e Pensões e na Seção de Benefícios) se dará da seguinte forma:

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA:
PERÍODO DA MANHÃ DAS 8h às 12h.

TERÇA E QUINTA-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 da Seção de Perícia Médica e do Serviço Social, 
permanecendo, portanto, de Segunda a Sexta-Feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA
Informamos que os aposentados/pensionistas abaixo relacionados aniversariantes do mês de março, não 
realizaram o recadastramento anual, portanto terão os benefícios suspensos: proventos (pagamento), até a 
regularização da situação junto a FUNPREV.

Matrícula Nome
17161 HAROLDO RODRIGUES DE SANT ANNA
23687 RINALDO RIBEIRO
9595 VALDIR ANTÔNIO DE CARVALHO

Bauru, 23 de abril 2018

PODER LEGISLATIVO
Alexssandro Bussola

Presidente

Editais e Avisos
PROCESSO DA nº 07/2016
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO nº 03/2016
Objeto: SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO E DE STREAMING DE ÁUDIO E 
VÍDEO.
Fundamento legal: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
CONTRATADA: PAULO VINÍCIUS HÚNGARO INFORMÁTICA - ME
Valor do Contrato: R$ 5.153,88 (cinco mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos).
Vigência: 11 de abril de 2018 a 10 de abril de 2019.
Data da assinatura: 11 de abril de 2018.
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