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PODER EXECUTIVO

Clodoaldo Armando Gazzetta
Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete doMaria
Prefeito
José Majô Jandreice

Chefe de Gabinete

PROJETOS DE LEI
Enviados à Câmara Municipal

PROJETO DE LEI Nº 84/18
P. 54.150/18
Autoriza a suplementação de recursos, através de transposição, no orçamento do
Município, exercício de 2.018.
		
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º
Fica autorizada a suplementação de recursos, através de transposição, no Orçamento
vigente do Município de Bauru, até o valor de R$ 2.260.000,00 (dois milhões,
duzentos e sessenta mil reais), da seguinte forma:
IDotação orçamentária 10.3010006.2028 (Aquisição e Reposição de
Insumos para Atendimento da Clientela SUS), categoria econômica
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 321 no valor de R$
2.260.000,00 (dois milhões, duzentos e sessenta mil reais).
Art. 2º
Os recursos necessários, para atender o art. 1º, decorrem de anulação parcial nas
dotações orçamentárias:
IDotação orçamentária 10.3010006.2029 (Contratos Complementares
de Assistência), categoria econômica 3.3.50.39 (Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 332 no valor de R$
2.260.000,00 (dois milhões, duzentos e sessenta mil reais).
Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, ...
=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
28, agosto, 18

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,
Temos a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, a fim de ser apreciado pelos Membros
dessa Casa Legislativa, o projeto de lei que versa sobre transposição de recursos no orçamento vigente para
atender as despesas da Secretaria Municipal de Saúde.
Tal ajuste visa suprir o orçamento para atender os valores referentes:
· Suplementação das Fichas de Material de Consumo no valor total de R$ 2.260.000,00
(dois milhões, duzentos e sessenta mil reais), para compras de medicamentos, medicamentos de
ordem judicial, materiais hospitalares e materiais hospitalares de ordem judicial.
Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
Atenciosas Saudações,
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

OUVIDORIA GERAL
A OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (criada pelo Decreto nº 13787 de 23 de maio de 2018)
recebe manifestações referentes aos serviços prestados pelas secretarias municipais (exceto Secretaria da
Saúde), EMDURB e DAE nos seguintes tipos: ELOGIO; SUGESTÃO; RECLAMAÇÃO; DENÚNCIA.
Acesse a OUVIDORIA GERAL pelos seguintes canais:
Site da prefeitura: www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria
email: ouvidoria@bauru.sp.gov.br
Telefone: 3235-1156 (segunda a sexta das 8h as 18h)
Correspondência enviadas para o seguinte endereço:
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Praça das Cerejeiras 1-59 - Vila Noemy - Bauru - SP
CEP 17014-500

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

EXTRATOS
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7.763/15 - PROCESSO N° 10.578/15 CONTRATANTE: Município de Bauru - CONTRATADA: JOSÉ WILLIAN PLÉTTI 32077493801 OBJETO: Alterar a Cláusula Primeira, item 1.2. do contrato, para acrescentar mais 12 (doze) meses de
vigência ao prazo do contrato anteriormente firmado, passando de 36 (trinta e seis) para 48 (quarenta e
oito) meses, razão pela qual o referido item passa a ter a seguinte redação: “1.2. O contrato terá vigência
de 48 (quarenta e oito) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso haja interesse das
partes.” 2. Por via de consequência, alteram o item 4.1. da Cláusula Quarta, para o fim de acrescer ao valor
do contrato a importância de R$ 30.000,24 (trinta mil reais e vinte e quatro centavos), passando o valor total
de R$ 90.000,72 (noventa mil reais e setenta e dois centavos) para R$ 120.000,96 (cento e vinte mil reais e
noventa e seis centavos) razão pela qual o item 4.1. do contrato original passa ter a seguinte redação: “4.1.
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento descrito na Cláusula Primeira, o valor
total de R$ 120.000,96 (cento e vinte mil reais e noventa e seis centavos), que será suportada pelas dotações
orçamentárias do Município de Bauru, do Gabinete do Prefeito.” - ASSINATURA: 27/08/18, conforme art.
61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993.
CONTRATO Nº 9.009/18 - PROCESSO Nº 67.161/17 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU
- CONTRATADA: ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OBJETO: A CONTRATADA
obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 67.161/17, a
prestar ao CONTRATANTE serviço de ACESSO A INTERNET DEDICADA e BANDA LARGA, melhor
descrito no Anexo X do Edital nº 161/18. - VALOR TOTAL: R$ 510.439,68 - PRAZO: 24 meses –
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 127/18 – PROPONENTES: 07 - ASSINATURA: 29/08/18,
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) 32351062 / (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
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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.
Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010
PROGRESSÕES POR MÉRITO PROFISSIONAL (PMP) – INDEFERIMENTO
Informamos o indeferimento da Progressão por Mérito Profissional (PMP) do servidor abaixo.
Ressaltamos que, de acordo com o artigo 68 do Decreto Municipal nº 11.627/2011, o servidor que não
concordar com as decisões da Comissão de Desenvolvimento Funcional, (CDF) bem como com os
resultados da Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento, poderá, justificadamente, apresentar pedido
de reconsideração no prazo de 15(quinze) dias, contados a partir da ciência do mesmo.
MATR
30.948

SITUAÇÃO
INDEFERIDO

MOTIVO
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES
DE DESEMPENHO E
DESENVOLVIMENTO
INSATISFATÓRIO.

LEGISLAÇÃO

A partir de

Lei 5.975/10, art. 15 e 17; Dec.
11.627/11, art. 8; Lei 6.423/13
art. 3.

17/10/2017

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 1719/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito
no Diário Oficial nº 3016, a PORTARIA N.º 1664/2018 que nomeou o (a) Sr(a). DENYON WILLYAN
ADVENTO CRUZ, portador(a) do RG nº 417333432, classificação 106º lugar, no cargo efetivo de
“AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE”, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA.
PORTARIA Nº 1720/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito
no Diário Oficial nº 3016, a PORTARIA N.º 1148/2018 que nomeou o (a) Sr(a). LUCAS FERNANDO
TIZIANEL, portador(a) do RG nº 477413353, classificação 40º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE EM
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA”, DECURSO DE PRAZO.
PORTARIA Nº 1721/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito no
Diário Oficial nº 3016, a PORTARIA N.º 1566/2018 que nomeou o (a) Sr(a). FELIPE ALVAREZ DOS
SANTOS, portador(a) do RG nº 48781647X, classificação 51º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE EM
GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO”, EM RAZÃO DE
DESISTÊNCIA.
PORTARIA Nº 1722/2018: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito
no Diário Oficial nº 3016, a PORTARIA N.º 1464/2018 que nomeou o (a) Sr(a). RAFAELA CARDOSO
RIBEIRO DE BARROS, portador(a) do RG nº 356969071, classificação 15º lugar, no cargo efetivo de
“ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO CLÍNICO”, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA.
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 1723/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE
EDUCACIONAL- AUXILIAR DE CRECHE, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial
nº 3016 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta
publicação, o(a) Sr(a) SAMANTHA WELLEN MARTINS DA SILVA, portador(a) do RG nº 255389528,
em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 109º lugar, no concurso público para AGENTE
EDUCACIONAL- AUXILIAR DE CRECHE, edital nº 02/2016 para exercer as funções do cargo
COMPARECER EM 05/09/2018 ÀS 14h30min.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1724/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE
EM MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA, no quadro de servidores
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desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3016 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) RODRIGO RODRIGUES ALVES DA SILVA, portador(a)
do RG nº 467601690, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 64º lugar, no concurso público
para AGENTE EM MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA, edital nº
03/2014 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 05/09/2018 ÀS 14h30min.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1725/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS_AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, no quadro de
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3016 após o cumprimento das exigências legais, num prazo
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) CIBELE PIRES DA SILVA MOREIRA,
portador(a) do RG nº 345302722, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 68º lugar, no
concurso público para AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS_AGENTE DE
ADMINISTRAÇÃO, edital nº 01/2016 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 05/09/2018 ÀS 14h30min.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1726/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de
ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO CLÍNICO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário
Oficial nº 3016 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar
desta publicação, o(a) Sr(a) FERNANDA PILON SACCARO, portador(a) do RG nº 342082826, em
virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 18º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA
EM SAÚDE - MÉDICO CLÍNICO, edital nº 13/2017 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 05/09/2018 ÀS 14h30min.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1727/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de
ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO VETERINÁRIO, no quadro de servidores desta Prefeitura,
Diário Oficial nº 3016 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a
contar desta publicação, o(a) Sr(a) MURILO JOSE VENDRAMINI CUOGHI, portador(a) do RG nº
43681092X, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 01º lugar, no concurso público para
ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO VETERINÁRIO, edital nº 08/2018 para exercer as funções
do cargo.
COMPARECER EM 05/09/2018 ÀS 14h30min.
Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1728/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de
ESPECIALISTA EM SAÚDE - CIRURGIÃO DENTISTA, no quadro de servidores desta Prefeitura,
Diário Oficial nº 3016 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a
contar desta publicação, o(a) Sr(a) CAMILA MOREIRA MACHADO, portador(a) do RG nº 5118405,
em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 01º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA
EM SAÚDE - CIRURGIÃO DENTISTA, edital nº 06/2018 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 05/09/2018 ÀS 14h30min.
Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1729/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de
ESPECIALISTA EM SAÚDE - CIRURGIÃO DENTISTA, no quadro de servidores desta Prefeitura,
Diário Oficial nº 3016 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a
contar desta publicação, o(a) Sr(a) RAQUEL SILVA POLETTO, portador(a) do RG nº 434555897, em
virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 02º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA
EM SAÚDE - CIRURGIÃO DENTISTA, edital nº 06/2018 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 05/09/2018 ÀS 14h30min.
Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1730/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de
ESPECIALISTA EM SAÚDE - CIRURGIÃO DENTISTA, no quadro de servidores desta Prefeitura,
Diário Oficial nº 3016 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a
contar desta publicação, o(a) Sr(a) KELLEN CRISTINA DA SILVA GASQUE, portador(a) do RG nº
232764256, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 03º lugar, no concurso público para
ESPECIALISTA EM SAÚDE - CIRURGIÃO DENTISTA, edital nº 06/2018 para exercer as funções
do cargo.
COMPARECER EM 05/09/2018 ÀS 14h30min.
Observação: Nomeação motivada por APOSENTADORIA de Marcia Oberleitner Lenharo, matrícula
15.985, cargo efetivo de Especialista em Saúde –Cirurgião Dentista, publicado no Diário Oficial do
Município em 11 de março de 2017.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1731/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de
ESPECIALISTA EM SAÚDE - CIRURGIÃO DENTISTA, no quadro de servidores desta Prefeitura,
Diário Oficial nº 3016 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar
desta publicação, o(a) Sr(a) GUIDA PAOLA GENOVEZ TEREZA, portador(a) do RG nº 278034986,
em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 04º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA
EM SAÚDE - CIRURGIÃO DENTISTA, edital nº 06/2018 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 05/09/2018 ÀS 14h30min.
Observação: Nomeação motivada por APOSENTADORIA de Katia Giana Jacob, matrícula 17.303,
cargo efetivo de Especialista em Saúde –Cirurgião Dentista, publicado no Diário Oficial do Município em
16 de dezembro 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. Título de eleitor (com estado civil atualizado) e comprovantes da última votação (2016) ou Certidão da
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Justiça Eleitoral que comprove que está QUITE (http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidaode-quitacao-eleitoral);
4. CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado);
5. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado) (https://www.receita.fazenda.gov.br/
Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp);
6. Comprovante de endereço atual;
7. 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;
8. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente);
9. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br);
10. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
11. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
12. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados);
13. Declaração ou certidão negativa de débitos para os cargos que possuem registros em seus respectivos
conselhos;
14. 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).
EXONERAÇÃO/ POSSE
PORTARIA N.º 1732/2018 A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993 resolve: Exonerar, a pedido, o(a)
servidor(a) DANIELA CRISTINA COELHO, portador(a) do RG n.º 27779383X, matrícula 33804 cargo
efetivo de AUXILIAR EM SAÚDE - AUXILIAR DE ENFERMAGEM e dar posse no cargo efetivo de
ESPECIALISTA EM SAÚDE - ENFERMEIRO, a partir de 04/09/2018.
EDITAL Nº 16/2018
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 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E
TRANSPORTE – BORRACHEIRO, 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 Administração (Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais
disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Luiz
Felipe Gilli Fabiano, Bruno Luiz Ayres de Abreu, Oeni Custódio Marins, Arianne Vellasco Gomes,
Carla Cabogrosso Fialho e sob a coordenação de Mariana Felix Bueno Belone e Sandra Marquezi
Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 1630/2018, obedecidas as normas
deste Edital.
2. O concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de outubro de 2018.
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase - Prova Prática serão divulgados no Edital de
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 05 (cinco) de janeiro de 2019.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.
CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS
INSCRIÇÕES:

Cargo

3
Vaga(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito

Vencimentos¹

Benefícios²

Jornada
Básica de
Trabalho

Valor
Inscrição

Técnico em
Manutenção,
Conclusão do
40 horas /
Conservação e
02
R$ 1.681,71
R$ 451,00
R$ 35,00
Ensino Médio
semanais
Transporte –
BORRACHEIRO
Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Técnicos da Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações
posteriores.
Lei Municipal nº 7.056/2018
Benefícios²: Vale Compra (R$ 451,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal
nº 7.056/2018.
Vale transporte - Lei Municipal nº 4.214/97, Decretos Municipais nº 11.637/11 e nº 12.449/14.
CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração).
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de
Conclusão do Ensino Médio, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular,
devidamente reconhecido pelo órgão competente - MEC) e os documentos necessários à investidura do
cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa
decorrente de sua nomeação.
CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições
exigidos para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 18
(dezoito) de setembro de 2018 às 19h59min do dia 02 (dois) de outubro de 2018, (horário de Brasília/
DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar
“Fazer Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Técnico em Manutenção,
Conservação e Transporte – BORRACHEIRO e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 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.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de
transferência, DOC, ordem de pagamento,
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital.
Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados
no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento
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bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo
até as 19h59min do dia 02 (dois) de outubro de 2018, quando este recurso será retirado do site, para
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) 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.
a) 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.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o
Departamento de Recursos Humanos, 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.
b) 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.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando
sua participação no certame.
4. 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.
5. 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.
6. 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:
1. 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.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para 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 18 (dezoito), 19 (dezenove) e 20
(vinte) de setembro 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 encontrase disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição:
Declaração firmada em papel timbrado do 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).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário
Oficial de Bauru em 25 (vinte e cinco) de setembro de 2018.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1°
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do
Capítulo IV, Item 2.7.
11. 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.
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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 DAS PROVAS:
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos com necessidades especiais
temporárias ou permanentes poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando
pedido detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio
para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou
outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico,
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.
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900,
no período de 18 (dezoito) de setembro a 02 (dois) de outubro de 2018.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas, serão publicadas no
Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de outubro de 2018.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas 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:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala reservada, além
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 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 18 (dezoito) de setembro a
13 (treze) de novembro de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 14 (quatorze) de novembro
de 2018.
1.2) 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 14 (quatorze) de novembro 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.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. 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.
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, 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.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei
Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de
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Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua
prova, informando ainda, o nome do candidato, sua Carteira de Identidade (RG), número do CPF, conforme
modelo do Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser
requeridos 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 18 (dezoito) de setembro a 02 (dois) de outubro de
2018.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá,
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma,
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.
13.3) 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.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de
Bauru em 16 (dezesseis) de outubro de 2018.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1°
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site www.bauru.
sp.gov.br
CAPÍTULO IX – DAS PROVAS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:
Cargo

Provas
Conhecimentos
Específicos
Prova
Objetiva

Técnico em
Manutenção,
Conservação
e Transporte BORRACHEIRO

Prova
Prática

Língua
Portuguesa
Matemática
Legislação
Demonstrar
habilidade no uso
de ferramentas
e equipamentos
referentes
a
remoção
e
instalação
de
rodas de veículos
leves e pesados
(incluindo
máquinas
de
construção),
reparos em pneus
e câmaras de ar,
alinhamento
e
balanceamento
em um veículo
leve, utilizando os
EPI’s pertinentes
à
função
de
borracheiro

Nº
Questões

Peso

Caráter

Duração
da Prova

40

Eliminatório e
Classificatório

03 horas

60

Eliminatório e
Classificatório

-

15
08
10
07

-
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2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Manutenção, Conservação
e Transporte - BORRACHEIRO será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, nos termos abaixo
descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 40 (quarenta) pontos,
prevista para realizar-se no dia 18 (dezoito) de novembro 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 habilitados nesta fase os
candidatos que obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase – Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 60 (sessenta) pontos,
consistirá na demonstração de habilidade no uso de ferramentas e equipamentos referentes a remoção e
instalação de rodas de veículos leves e pesados (incluindo máquinas de construção), reparos em pneus e
câmaras de ar, alinhamento e balanceamento em um veículo leve, utilizando os EPI’s pertinentes à função
de borracheiro.
2.2.1) Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª
Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 40 (quarenta) primeiros colocados, conforme descrito no
Capítulo XI.
CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de outubro de 2018.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Prova Prática serão publicados no Edital de
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 05 (cinco) de janeiro de 2019.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática,
nas respectivas datas, locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados no
Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova
Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática.
5. 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.
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com
clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva ou 2ª Fase - Prova Prática, 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.
8. Ao adentrar ao local de aplicação das Provas, o candidato não poderá ausentar-se do mesmo antes de
seu início.
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala/local em que serão aplicadas as Provas, após o início das
mesmas, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. 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 das provas.
11. 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) testemunhas(as) e mediante
assinatura de Ata de Ocorrência/Termo de Compromisso.
12. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. 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.
14.1. 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.
14.2. 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.
15. 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 de realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences
em embalagem plástica fornecida pela organização deste concurso, 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.
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. 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
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material transparente e 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 DAS PROVAS E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Manutenção, Conservação
e Transporte - BORRACHEIRO terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,00 (um
ponto) a cada questão correta. Será considerado habilitado nesta fase aquele que obtiver, no mínimo,
60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que
constará os dados do candidato.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
9. 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.
10. A 2ª Fase – Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Manutenção, Conservação
e Transporte - BORRACHEIRO terá caráter eliminatório e classificatório. A nota final corresponderá a
soma do número de acertos do candidato na 1ª Fase – Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase –
Prova Prática, sendo aprovado no Concurso Público regulado no presente edital, o candidato que obtiver
60% (sessenta por cento) de aproveitamento. Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova
Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 40 (quarenta)
primeiros colocados.
10.1) Em caso de igualdade de pontuação na 40ª classificação, todos serão convocados para
a Prova Prática.
10.2) Todos os candidatos descritos como deficientes aprovados na 1ª Fase - Prova Objetiva conforme
Capítulo VII deste edital também serão considerados habilitados para a 2ª Fase - Prova Prática.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Prova Prática serão publicados oportunamente
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. 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.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados 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 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no
item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a este
critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior nota na Prova Prática;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
h) tiver a maior idade entre os candidatos.
CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n°
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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.
4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição
Federal de 1988.
13. 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.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru
www.bauru.sp.gov.br.
15. 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 CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO,
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital,
nos termos prescritos no Capítulo XIII.
CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.
CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF),
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) 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;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
k) 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);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:

TERÇA, 04 DE SETEMBRO DE 2.018

DIÁRIO OFICIAL DE BAURU

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.
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) 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.
b) 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.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.
CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário
oficial de Brasília – DF.
4. 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.
5. 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.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível
na Internet pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e no endereço www.bauru.sp.gov.br/concursos não se
aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1630/2018.
ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - BORRACHEIRO
Realizar manutenção e conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneu e alinhamento. Calçar rodas
dianteiras e traseiras. Posicionar o macaco e cavalete de segurança. Retirar cônicos e porcas. Erguer o
veículo. Retirar o pneu e roda. Colocar cônicos e porcas nos prisioneiros. Fixar com parafusos, castanhas
e porcas em redes raiadas. Apertar porcas. Retirar cavalete e macaco hidráulico. Receber notificação (por
telefone) do local onde o carro ficou parado. Solicitar veículo da Prefeitura para atender a emergências.
Ir até o local com veículo disponibilizado pela Prefeitura. Analisar o estrago ocorrido no pneu. Realizar
o procedimento de retirada do pneu. Conduzir o pneu até o local onde serão realizados os reparos. Levar
o pneu consertado ou substituto ao local da emergência e colocá-lo. Detectar o dano ocorrido no pneu.
Analisar e selecionar, de acordo com o dano e especificações do pneu, os procedimentos para realizar
o reparo. Selecionar material para realizar o reparo. Em caso de furo: Localizar o furo. Retirar objeto
perfurante. Aplicar cimento vulcanizante. Fixar manchão e remendo com rolete. Introduzir refil de vedação
no furo. Examinar se o procedimento foi realizado com sucesso. Reparos em câmara de ar: Inflar câmera
de ar com válvula. Mergulhar em caixa de água. Localizar vazamento. Secar e lixar com estéril ao redor
do furo. Passar cola e fixar borracha de vedação. Resfriar e verificar se o procedimento ocorreu com
sucesso. Realizar rodízios nos pneus. Calibrar os pneus. Controlar os serviços realizados e serviços a serem
feitos. Avaliar o estado do pneu. Separar os pneus a serem consertados, recapeados e inutilizados. Levar
os pneus inutilizados para o depósito. Organizar os pneus a serem consertados e os aptos para o uso.
Solicitar materiais de borracharia, quando necessário. Controlar e marcar a entrada, saídas e baixas dos
pneus. Limpar e manter em ordem os pneus e equipamentos utilizados. Solicitar leilão quando houver
acúmulo de pneus inutilizados. Realizar alinhamento e balanceamento de rodas. Eventualmente auxilia em
outras atividades afins.
ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho.
2. Conhecimento de ferramentas, equipamentos e materiais utilizados nas atividades inerentes ao cargo.
3. Conhecimento das técnicas de montagem e desmontagem de pneus e dos diferentes processos de
execução.
4. Calibragens.
5. Medidas e tipos de pneus e rodas, vida útil.
6. Diagnóstico e reparação de danos apresentados nos pneus e/ou câmaras de ar.
7. Conhecimento sobre a geometria do sistema de suspensão e direção de veículos automotores.
8. Conhecimento de técnicas de alinhamento e balanceamento.
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9. Medidas de segurança.
10. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos.
11. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de
segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção.
12. Noções básicas de atendimento ao público.
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Compreensão/ Interpretação de textos.
1.2. Gêneros Textuais e suas características.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Acentuação gráfica - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
4. Uso dos Porquês.
5. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição,
conjunção, interjeição e numeral.
5.1. Uso do verbo – flexão verbal – compreensão das pessoas e tempos verbais.
6. Sintaxe - (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto
indireto).
6.1. Período Simples e Período Composto.
6.2. Uso da Crase.
7. Concordância nominal e Verbal.
8. Emprego dos sinais de pontuação.
9. Denotação e conotação – Figuras de linguagem
10. Pontuação.
MATEMÁTICA
1. Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, operações, cálculo
algébrico, representação geométrica, divisibilidade, números primos, expressão algébrica (operações
e fatoração). Operações com números inteiros e fracionários. Raiz Quadrada. Máximo Divisor Comum
(MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC).
2. Funções: definição, tipos de funções, propriedades, representações, aplicações, equações do 1º e 2º graus
4. Sistema de medidas para cálculo de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo
5. Razão, proporção, números e grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem
e juros simples.
6. Sequência e Progressões – progressões aritméticas e geométricas. Aplicações.
7. Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação fundamental.
8. Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras
9. Matrizes: conceitos, aplicações e operações. Determinantes e sistemas lineares.
10. Noções de Probabilidade. Análise Combinatória
11. Estatística: Média aritmética simples e ponderada, moda, mediana, tabelas de frequência, medidas de
dispersão e análise de dados, tabelas e gráficos.
12. Matemática Financeira. Razão e proporção, regra de três simples e composta, porcentagem.
13. Geometria: medidas de comprimento, área, volume, capacidade e massa. Áreas e perímetros de figuras
planas.  Volume e área de sólidos geométricos.
14. Interpretação de tabelas e gráficos para tratamento da informação.
15. Resolução de situações-problema.
16. Problemas de raciocínio lógico e dedutivo
LEGISLAÇÃO
1. 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
2. Lei Orgânica Municipal.
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
3. 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
4. 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
5. 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
6. 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
7. 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
8. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário
– PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição de jornadas
especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, sobre a extinção de
adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, exceto os cargos específicos
da área de saúde e de educação.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf
9. Lei Municipal nº 6.423, de 17 de outubro de 2.013 - Transforma cargos efetivos e alteram vários
dispositivos da Lei nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei6423.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:
1. paraplegia
2. paraparesia
3. monoplegia
4. monoparesia
5. tetraplegia
6. tetraparesia
7. triplegia
8. triparesia
9. hemiplegia
10. hemiparesia
11. ostomia
12. amputação ou ausência de membro
13. paralisia cerebral
14. nanismo
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica.
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica.
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que
60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________
ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS
Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____, promovido
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente.
Bauru/SP, _____ de __________ de 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)
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Datas
25/08/2018
04/09/2018
13/09/2018
18/09/2018
02/10/2018
18, 19 e 20/09/2018
25/09/2018
18/09/2018 a 02/10/2018
18/09/2018 a 14/11/2018
16/10/2018
30/10/2018
08/11/2018
17/11/2018
18/11/2018
20/11/2018
05/01/2019
24/01/2019
21/02/2019
24/02/2019
26/02/2019
28/03/2019
09/04/2019

ANEXO VI
CRONOGRAMA
Eventos
1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
Abertura das Inscrições
Encerramento das Inscrições
Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa
de Inscrição
Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de
Deficiente
Período para Solicitar Condição Especial para Lactante
Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição
Especial e Vaga de Deficiente
1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
Previsão da Realização da Prova Objetiva
Previsão de Divulgação do Gabarito
Previsão de Resultado e 1º Edital de Convocação Prova Prática
2º Edital de Convocação Prova Prática
3º Edital de Convocação Prova Prática
Previsão da Realização Prova Prática
Previsão de Publicação de Critérios Prova Prática
Previsão de Classificação Final
Previsão de Homologação

Bauru/SP, 25 de agosto de 2018.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 17/2018
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 –
PEDIATRA, 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:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por:
Eli Roberto Garcia Filho, Geraldo Henrique Soares da Silva, Heloisa Ferrari Lombardi e sob
a coordenação de Mariana Félix Bueno Belone e Beatriz Rabello Gobbo, sendo todos os membros
nomeados pela Portaria nº 1631/2018, obedecidas as normas deste Edital.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho
prevista no Capítulo II deste Edital.
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II
deste Edital.
8. 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 30 (trinta) de outubro de 2018.
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva,
antes do início da mesma.
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.
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CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS
INSCRIÇÕES:
Jornada
Vaga
Escolaridade/
Valor
Cargo
Vencimentos¹ Benefícios² Básica de
(s)
Pré-Requisito
Inscrição
Trabalho³
Conclusão
do Ensino
Superior em
Medicina e
Registro no
Conselho
Regional de
Especialista
Medicina
em Saúde
(CRM) e
15 horas /
01
R$ 4.450,72
R$ 451,00
R$ 80,00
– MÉDICO Residência
semanais³
PEDIATRA
Médica ou
Título de
Especialista em
Pediatria ou
estar cursando
Residência ou
Especialização
em Pediatria
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 Compra (R$ 451,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal
nº 7.056/18.
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$ 4.450,72+ R$ 1.483,42 de jornada suplementar.(33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.450,72+ R$ 2.670,43 de jornada suplementar.(60%)
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.450,72+ R$ 4.450,72 de jornada suplementar.(100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.450,72+ R$ 6.231,00 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.450,72+ R$ 7.418,01 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$ 1.589,80 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:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração).
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão
do Ensino Superior em Medicina, devidamente registrado no órgão competente – MEC e Residência
Médica em Pediatria concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título de Especialista
em Pediatria concedido pela Sociedade Brasileira de Pediatria/Associação Médica Brasileira ou Declaração
informando estar cursando Residência Médica ou Especialização em Pediatria, bem como Registro no
Conselho Regional de Medicina – CRM, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular para
o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIV,
Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da
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apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa
decorrente de sua nomeação.
CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições
exigidos para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 18
(dezoito) de setembro de 2018 ate às 19h59min do dia 02 (dois) de outubro de 2018, (horário de Brasília/
DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar
“Fazer Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – MÉDICO
- PEDIATRA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo
até as 19h59min do dia 02 (dois) de outubro de 2018, quando este recurso será retirado do site, para
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) 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.
a) 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.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o
Departamento de Recursos Humanos, 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.
b) 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.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando
sua participação no certame.
4. 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.
5. 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.
6. 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:
1. 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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2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para 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 18 (dezoito), 19 (dezenove) e 20
(vinte) de setembro 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 encontrase disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição:
Declaração firmada em papel timbrado do 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).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário
Oficial de Bauru em 25 (vinte e cinco) de setembro de 2018.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1°
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do
Capítulo IV, Item 2.7.
11. 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):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico,
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.
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900,
no período de 18 (dezoito) de setembro a 02 (dois) de outubro de 2018.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no
Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de outubro de 2018.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível
no site: www.bauru.sp.gov.br
CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 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 18 (dezoito) de setembro
de 2018 a 13 (treze) de novembro de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 14 (quatorze) de
novembro de 2018.
1.2) 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 14 (quatorze) de novembro 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.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará
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submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. 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.
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, 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.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo
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.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme
modelo do Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser
requeridos 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 18 (dezoito) de setembro a 02 (dois) de outubro de
2018.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá,
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma,
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.
13.3) 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.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de
Bauru em 16 (dezesseis) de outubro de 2018.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1°
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial 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:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:
Nº
Duração
Cargo
Prova
Peso
Caráter
Questões
da Prova

Especialista em
Saúde – MÉDICO
- PEDIATRA

Prova
Objetiva
Análise
de
Títulos

Conhecimentos
Específicos
Legislação SUS
Apresentação de
Títulos

30
10
-

90

Eliminatório e
Classificatório

03 horas

10

Classificatório

-

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO PEDIATRA 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 18 (dezoito) de novembro 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) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data,
local e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início ou após a entrega da mesma,
em sala indicada pela Coordenação do Concurso;
c) 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;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos
originais ou cópias autenticadas em Cartório;
f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) 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.
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capítulo I, item 8 deste
edital;
j) 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 1631/2018;
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:
Título
Comprovantes
Valor Unitário Valor Máximo
Diploma, Certificado ou Declaração
de conclusão de curso de pósgraduação em nível de Doutorado, em
Doutorado
qualquer área médica, devidamente
4,0 pontos
4,0 pontos
reconhecido pelo órgão competente.
Diploma, Certificado ou Declaração
de conclusão de curso de pósgraduação em nível de Mestrado, em
Mestrado
qualquer área médica, devidamente
3,0 pontos
3,0 pontos
reconhecido pelo órgão competente.
Diploma, Certificado ou Declaração de
conclusão de curso de pós-graduação
em nível de especialização - lato
sensu/Residência/Aprimoramento,
Especialização/
com carga horária mínima de 360
Título de Especialista/
horas/aula ou Título de Especialista
Residência/
em qualquer área médica (exceto
3,0 pontos
Aprimoramento
o
exigido
no
pré-requisito),
1,0 ponto
devidamente reconhecido pelo órgão
competente.
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:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos serão
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publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de outubro de 2018.
2. 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.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova
Objetiva.
4. 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.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 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.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. 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.
10. 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) testemunhas e mediante assinatura
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. 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:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO
- PEDIATRA, 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.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que
constará os dados do candidato.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
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6. 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.
9. 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.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO
- PEDIATRA, 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.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. 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.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018)
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados 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 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no
Item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a este
critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação do SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) tiver maior idade entre os candidatos.
CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e
cópia), no 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.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os
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recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru
www.bauru.sp.gov.br.
15. 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:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.
CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF),
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) 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;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
k) 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);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
m) 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.
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) 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.
b) 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.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. 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.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.
CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário
oficial de Brasília – DF.
4. 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
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Público, aos comunicados, às Instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. 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.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. 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.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1631/2018.
ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO
ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - PEDIATRA
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,
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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
1. Infecções de vias Aéreas, Pneumonias, Bronquiolite
2. Sepse/ Choque Séptico
3. Meningite
4. Infecções do Trato Urinário
5. Glomerulopatias
6. Desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos
7. Intoxicações exógenas
8. Acidentes por animais peçonhentos
9. Asma
10. Atendimento a criança politraumatizada/ traumatismo crânio-encefálico
11. Patologias Cirúrgicas
12. Convulsões
Bibliografia
1. Guia prático de diagnóstico e tratamento da Alergia às Proteínas do Leite de Vaca mediada pela
imunoglobulina E. Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia. Rev. bras. alerg. imunopatol. –
Vol. 35. N° 6, 2012. Disponível em: http://asbai.org.br/revistas/vol356/guia-35-6.pdf
2. Conselho Federal de Medicina. Código de Ética Médica 2009.
3. Diretrizes na Reanimação Cardio Respiratória Pediátrica (AMERICAN HEART ASSOCIATION)
Disponível em:
https://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317343.pdf
4. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma – 2012. J.
Bras. Pneumol. v. 38, Supl. 1, p. S1-S46 Abril 2012. Disponível em:
http://www.jornaldepneumologia.com.br/PDF/Suple_200_70_38_completo_versao_corrigida_04-09-12.
pdf
5. Guia de Referências Técnicas e Programáticas para as ações do Plano de Eliminação da Sífilis
Congênita. São Paulo, Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS. 2010. Disponível em: http://
www3.crt.saude.sp.gov.br/tvhivsifilis/guia_versao_digital/Guia_Integrado_versao_digital.pdf
6. Ministério da saúde. Dengue: diagnóstico e manejo clínico adulto e criança. 5ª edição. Brasília, 2016.
Disponível em: http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/14/dengue-manejo-adultocrianca-5d.pdf
7. Ministério da Saúde. Protocolo de Tratamento de Influenza 2017. Brasília, 2018. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_tratamento_influenza_2017.pdf
8. Ministério da Saúde. Doença falciforme. Condutas básicas para o tratamento. Brasília. 2012.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doenca_falciforme_condutas_basicas.pdf
9. Murahovschi, Pediatria Diagnóstico + Tratamento. J. 6ª edição. 2006. Editora Sarvier.
10. Ministério da saúde. Programa Nacional de Suplementação do Ferro. Manual de condutas Gerais.
Brasília, 2013. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_suplementacao_ferro_
condutas_gerais.pdf
11. Sociedade de Pediatria de São Paulo. Pneumonias agudas na criança. Boletim da Sociedade de
Pediatria de São Paulo. pp 4-7; Nº 5, novembro de 2016. disponível em: http://www.spsp.org.br/site/asp/
boletins/AT5.pdf
12. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. III Diretrizes para Tuberculose da Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.
Disponível em: http://www.jornaldepneumologia.com.br/PDF/2009_35_10_11_portugues.pdf
13. Tratamento de Emergência das Queimaduras - Ministério da Saúde.
Disponível em: http://sbqueimaduras.org.br/wp/wp-content/uploads/2013/04/Cartilha_MS_2012.pdf
14. Pediatria Clínica/ Departamento de Pediatria, Faculdade de Medicina de Botucatu - 1ªed. Petrópolis, RJ. EPUB, 2006.
15. FIORETTO, J. R. Manual de Terapia Intensiva Pediátrica, Rio de Janeiro, RJ. Livraria e Editora
Revinter Ltda, 2003.
LEGISLAÇÃO SUS
I - SUS: LEGISLAÇÃO, FORMAÇÃO E FUNDAMENTOS DAS POLÍTICAS DE SAÚDE NO
BRASIL
1. 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
2. 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
3. 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
4. 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
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5. 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
6. 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
7. 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
8. 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.
1. 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
2. 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
3. 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
4. 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
5. 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
6. 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:
1. paraplegia
2. paraparesia
3. monoplegia
16. monoparesia
17. tetraplegia
18. tetraparesia
19. triplegia
20. triparesia
21. hemiplegia
22. hemiparesia
23. ostomia
24. amputação ou ausência de membro
25. paralisia cerebral
26. nanismo
27. 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):
6. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica.
7. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica.
8. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que
60° .
9. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
10. 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:
9. comunicação
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10. cuidado pessoal
11. habilidades sociais
12. utilização dos recursos da comunidade
13. saúde e segurança
14. habilidades acadêmicas
15. lazer
16. 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
25/08/2018
04/09/2018
13/09/2018
18/09/2018
02/10/2018
18, 19 e 20/09/2018
25/09/2018
18/09/2018 a 02/10/2018
18/09/2018 a 14/11/2018
16/10/2018
30/10/2018
08/11/2018
17/11/2018
18/11/2018
20/11/2018
11/12/2018
22/12/2018

Eventos
1ª Publicação Edital de Abertura de Inscrições
2ª Publicação Edital de Abertura de Inscrições
3ª Publicação Edital de Abertura de Inscrições
Abertura Inscrições
Encerramento Inscrições
Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de
Taxa de Inscrição
Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de
Deficiente
Período para Solicitar Condição Especial para Lactante
Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição
Especial e Vaga de Deficiente
1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
Previsão da Realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
Previsão de Divulgação do Gabarito
Previsão de Classificação Final
Previsão de Homologação

Bauru/SP, 25 de agosto de 2018.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 18/2018
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 CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA
– TOPÓGRAFO, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á
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pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações
posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº
3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores
da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais
disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por:
Alexandre Luis da Silva Felipe, Márcio Martins de Souza, Ana Maria Aparecida Ortensi dos Santos,
Elizabeth Matiazzo Cardia, Alexandre Luiz Fantin Carreira e sob a coordenação de Mônica Cristina
Pereira Santana e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº
1633/2018, obedecidas as normas deste Edital.
2. O concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de outubro de 2018.
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase - Prova Prática serão divulgados no Edital de
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 05 (cinco) de janeiro de 2019.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.
CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS
INSCRIÇÕES:
Jornada
Escolaridade/
Valor
Cargo
Vaga(s)
Vencimentos¹ Benefícios² Básica de
Pré-Requisito
Inscrição
Trabalho
Conclusão
do Ensino
Médio e
do
Curso
T é c n i c o
na área de
Agrimensura
ou
Agrícola
Técnico em
ou Edificações
Construção Civil/
40 horas /
01
ou
Estradas R$ 1.681,71
R$ 451,00
R$ 35,00
Infraestrutura –
semanais
ou Construção
TOPÓGRAFO
Civil
e
Registro
no
Conselho
Regional de
Engenharia
Arquitetura e
Agronomia
(CREA)
Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Técnicos da Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações
posteriores.
Lei Municipal nº 7.056/2018
Benefícios²: Vale Compra (R$ 451,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal
nº 7.056/2018.
Vale transporte - Lei Municipal nº 4.214/97, Decretos Municipais nº 11.637/11 e nº 12.449/14.
CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo
descritas:
a) ser brasileiro nato, ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração).
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
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f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de
Conclusão do Ensino Médio e do Curso Técnico de Agrimensura ou Agrícola ou Edificações ou Estradas
ou Construção Civil e Registro no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA),
devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente reconhecido
pelo órgão competente - MEC) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo
XIV, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa
decorrente de sua nomeação.
CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições
exigidos para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 18
(dezoito) de setembro de 2018 às 19h59min do dia 02 (dois) de outubro de 2018, (horário de Brasília/
DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar
“Fazer Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Técnico em Construção Civil/
Infraestrutura – TOPÓGRAFO e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 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.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de
transferência, DOC, ordem de pagamento,
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital.
Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados
no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo
até as 19h59min do dia 02 (dois) de outubro de 2018, quando este recurso será retirado do site, para
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) 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.
a) 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.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o
Departamento de Recursos Humanos, 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.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet,
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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.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando
sua participação no certame.
4. 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.
5. 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.
6. 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:
1. 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.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para 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 18 (dezoito), 19 (dezenove) e 20
(vinte) de setembro 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 encontrase disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição:
Declaração firmada em papel timbrado do 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).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário
Oficial de Bauru em 25 (vinte e cinco) de setembro de 2018.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1°
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do
Capítulo IV, Item 2.7.
11. 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 DAS PROVAS:
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos com necessidades especiais
temporárias ou permanentes poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando
pedido detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio
para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou
outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico,
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.
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900,
no período de 18 (dezoito) de setembro a 02 (dois) de outubro de 2018.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas, serão publicadas no
Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de outubro de 2018.
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1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas 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:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala reservada, além
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 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 18 (dezoito) de setembro a
13 (treze) de novembro de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 14 (quatorze) de novembro
de 2018.
1.2) 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 14 (quatorze) de novembro 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.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. 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.
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, 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.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei
Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme
previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua
prova, informando ainda, o nome do candidato, sua Carteira de Identidade (RG), número do CPF, conforme
modelo do Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser
requeridos 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 18 (dezoito) de setembro a 02 (dois) de outubro de
2018.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá,
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos
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oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma,
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.
13.3) 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.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de
Bauru em 16 (dezesseis) de outubro de 2018.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1°
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site www.bauru.
sp.gov.br
CAPÍTULO IX – DAS PROVAS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:
Nº
Duração
Cargo
Provas
Peso
Caráter
Questões
da Prova
Conhecimentos
Específicos
20
Prova
Objetiva

Técnico em
Construção Civil/
Infraestrutura –
TOPÓGRAFO

Prova
Prática

Língua
Portuguesa
Matemática
Legislação
Consistirá
na
identificação,
manuseio e uso
de ferramentas,
materiais
e
equipamentos
utilizados
nas
atividades
i n e r e n t e s
ao
cargo,
envolvendo:
estacionamento
e utilização dos
instrumentos,
leitura de ângulos
,
medições
utilizando
o
diastímetro.,
e
uso de EPI’s,
demonstrando
domínio
e
habilidade.

10

40

Eliminatório e
Classificatório

03 horas

60

Eliminatório e
Classificatório

-

10
10

-

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Construção Civil/
Infraestrutura – TOPÓGRAFO será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, nos termos abaixo
descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 40 (quarenta) pontos,
prevista para realizar-se no dia 18 (dezoito) de novembro 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 habilitados nesta fase os
candidatos que obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase – Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 60 (sessenta) pontos,
consistirá na identificação, manuseio e uso de ferramentas, materiais e equipamentos utilizados nas
atividades inerentes ao cargo, envolvendo: estacionamento e utilização dos instrumentos, leitura de ângulos,
medições utilizando o diastímetro, e uso de EPI’s, demonstrando domínio e habilidade.
2.2.1) Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª
Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 40 (quarenta) primeiros colocados, conforme descrito no
Capítulo XI.
CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de outubro de 2018.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Prova Prática serão publicados no Edital de
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 05 (cinco) de janeiro de 2019.
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3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática,
nas respectivas datas, locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados no
Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova
Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática.
5. 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.
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com
clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva ou 2ª Fase - Prova Prática, 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.
8. Ao adentrar ao local de aplicação das Provas, o candidato não poderá ausentar-se do mesmo antes de
seu início.
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala/local em que serão aplicadas as Provas, após o início das
mesmas, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. 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 das provas.
11. 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) testemunhas(as) e mediante
assinatura de Ata de Ocorrência/Termo de Compromisso.
12. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. 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.
14.1. 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.
14.2. 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.
15. 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 de realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences
em embalagem plástica fornecida pela organização deste concurso, 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.
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. 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 e 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 DAS PROVAS E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Construção Civil/
Infraestrutura – TOPÓGRAFO terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,00 (um
ponto) a cada questão correta. Será considerado habilitado nesta fase aquele que obtiver, no mínimo,
60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que
constará os dados do candidato.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese
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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.
9. 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.
10. A 2ª Fase – Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Construção Civil/
Infraestrutura – TOPÓGRAFO terá caráter eliminatório e classificatório. A nota final corresponderá a
soma do número de acertos do candidato na 1ª Fase – Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase –
Prova Prática, sendo aprovado no Concurso Público regulado no presente edital, o candidato que obtiver
60% (sessenta por cento) de aproveitamento. Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova
Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 40 (quarenta)
primeiros colocados.
10.1) Em caso de igualdade de pontuação na 40ª classificação, todos serão convocados para
a Prova Prática.
10.2) Todos os candidatos descritos como deficientes aprovados na 1ª Fase - Prova Objetiva conforme
Capítulo VII deste edital também serão considerados habilitados para a 2ª Fase - Prova Prática.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Prova Prática serão publicados oportunamente
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. 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.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados 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 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a
este critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior nota na Prova Prática;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
h) tiver a maior idade entre os candidatos.
CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e
cópia), no 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.
4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto
anteriormente.
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11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição
Federal de 1988.
13. 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.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru
www.bauru.sp.gov.br.
15. 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 CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO,
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital,
nos termos prescritos no Capítulo XIII.
CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.
CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF),
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) 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;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
k) 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);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
m) 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.
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) 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.
b) 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.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.
CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes
de:
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a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário
oficial de Brasília – DF.
4. 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.
5. 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.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível
na Internet pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e no endereço www.bauru.sp.gov.br/concursos não se
aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1633/2018.
ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO
TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA – TOPÓGRAFO
Realizar levantamentos planimétricos e altimétricos. Receber solicitações dos locais de serviços. Avaliar
os locais em que os serviços serão executados. Realizar medições planimétricas e altimétricas nos terrenos,
pavimentações, rios, etc. Fazer mapeamentos e demarcações. Fazer levantamentos das ruas, terrenos,
estradas municipais, rios, açudes, etc. Auxiliar no projeto de rede de galerias pluviais, canalização, drenagem,
pavimentação, rede de luz e esgoto, etc. Definir os alinhamentos das vias e terrenos públicos. Interpretar
plantas, dados cartográficos, mapas, etc. Determinar coordenadas geográficas e planoretangulares. Realizar
cálculos. Transportar coordenadas. Elaborar croquis. Confeccionar planilhas, gráficos, mapas, desenhos
em papel e no computador. Atualizar os dados obtidos, se possível, informatizando-os. Fazer atualizações
de plantas e dados da Prefeitura. Elaborar relatórios. Informar demais órgãos públicos acerca dos dados
coletados, quando solicitado. Notificar órgãos responsáveis de possíveis irregularidades. Verificar a
padronização e normas dos projetos. Avaliar se os instrumentos estão em bom estado para uso. Preparar os
instrumentos para realização dos serviços. Responder pelo uso e transporte adequado dos equipamentos.
Disponibilizar os instrumentos no local de serviço, segundo as necessidades. Solicitar consertos e compras
de instrumentos, quando necessário. Eventualmente auxilia em outras atividades afins.
ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Introdução a Topografia: Escalas, Unidades de medida, Cartas, mapas e plantas, Representação
cartográfica, Sistemas de coordenadas cartesianas, Modelo Esférico, Elipsoidal, Geoidal, Plano, Erros de
Medição, Precisão e Acurácia, Orientação, Azimute e Rumo, Aparelhos utilizados na Topografia, Medições
de distância: diretas e indiretas.
2. Levantamento Planimétrico: Método de Irradiação, Método de Caminhamento, Levantamento e
Cálculo de Poligonais Fechadas, Levantamento da Poligonal, Cálculo da Poligonal, Verificação do Erro
de Fechamento Angular, Azimutes, Cálculo das Coordenadas Parciais, Verificação do Erro de Fechamento
Linear, Correção do Erro Linear, Cálculo de Áreas.
3. Levantamento Altimétrico: Introdução ao Levantamento Topográfico Altimétrico, Nivelamento
Geométrico, Métodos de Nivelamento Geométrico, Representação do Relevo, Curvas de nível, Métodos de
Interpolação. Levantamento Planialtimétrico.
4. Terraplanagem. Locação de obras.
5. Introdução ao Georreferenciamento: Sistema GPS, Sistema GNSS Métodos de Posicionamento,
Receptores de GPS e GNSS, Datuns, Coordenadas Geográficas, Coordenas UTM.
6. Normas NBR 13.133 e NBR 14.144.
LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1.Compreensão/ Interpretação de textos.
1.2. Gêneros Textuais e suas características.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Acentuação gráfica - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
4. Uso dos Porquês.
5. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição,
conjunção, interjeição e numeral.
5.1. Uso do verbo – flexão verbal – compreensão das pessoas e tempos verbais.
6. Sintaxe - (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto
indireto).
6.1. Período Simples e Período Composto.
6.2. Uso da Crase.
7. Concordância nominal e Verbal.
8. Emprego dos sinais de pontuação.
9. Denotação e conotação – Figuras de linguagem
10. Pontuação.
MATEMÁTICA
Programa
1. Números reais: representações, comparações e cálculos.
2. Medidas de comprimento, de área, de volume, de ângulo, de massa, de peso: representações, relações,
conversões e cálculos.
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3. Razão, proporção, regra de três simples. Porcentagem.
4. Função como relação entre duas grandezas: função de 1º. grau, função de 2º. grau, função exponencial,
função logarítmica, funções trigonométricas. Aplicações, gráficos e estudo do crescimento e decrescimento.
5. Equações de primeiro e segundo graus, sistemas de equações lineares.
6. Equações exponenciais. Propriedades dos logaritmos. Equações logarítmicas.
7. Sequências, progressões aritméticas e progressões geométricas.
8. Matrizes: conceito, aplicações e operações de adição, subtração e produto.
9. Geometria plana: ângulos em um triângulo, relações métricas nos triângulos retângulos, polígonos
regulares, trapézios, circunferência e círculo, semelhança de figuras planas, cálculos de perímetros e áreas.
Retas paralelas, perpendiculares, transversais. Teorema de Tales.
10. Razões trigonométricas nos triângulos retângulos: seno, cosseno e tangente. Aplicações na resolução de
triângulos retângulos e não retângulos.
11. Geometria analítica: representação de pontos no plano cartesiano, distância entre dois pontos, ponto
médio de um segmento de reta, equação da reta, interpretação dos coeficientes na equação da reta, condições
de paralelismo e de perpendicularismo entre retas, distância entre ponto e reta, alinhamento de três pontos.
12. Princípio fundamental da contagem. Princípio aditivo de contagem. Arranjos, combinações e
permutações.
13. Noções de probabilidade: espaço amostral, evento, eventos mutuamente exclusivos, cálculo da
probabilidade de um evento num espaço amostral equiprovável.
14. Noções de estatística: leitura e interpretação de gráficos e índices estatísticos. Medidas de tendência
central como média, mediana e moda. Medidas de dispersão como desvio médio e desvio padrão.
15. Resolução de problemas utilizando o raciocínio lógico e quaisquer dos conteúdos do programa.
LEGISLAÇÃO
1. 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
2. Lei Orgânica Municipal.
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
3. 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
4. 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
5. 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
6. 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
7. 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
8. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário
– PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição de jornadas
especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, sobre a extinção de
adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, exceto os cargos específicos
da área de saúde e de educação.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf
9. Lei Municipal nº 6.423, de 17 de outubro de 2.013 - Transforma cargos efetivos e alteram vários
dispositivos da Lei nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei6423.pdf
ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999,
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual,
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1. paraplegia
2. paraparesia
3. monoplegia
28. monoparesia
29. tetraplegia
30. tetraparesia
31. triplegia
32. triparesia
33. hemiplegia
34. hemiparesia
35. ostomia
36. amputação ou ausência de membro
37. paralisia cerebral
38. nanismo
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39. 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):
11. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica.
12. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica.
13. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que
60° .
14. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
15. 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:
17. comunicação
18. cuidado pessoal
19. habilidades sociais
20. utilização dos recursos da comunidade
21. saúde e segurança
22. habilidades acadêmicas
23. lazer
24. 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
25/08/2018
04/09/2018
13/09/2018
18/09/2018
02/10/2018
18, 19 e 20/09/2018
25/09/2018
18/09/2018 a 02/10/2018
18/09/2018 a 14/11/2018
16/10/2018
30/10/2018
08/11/2018
17/11/2018
18/11/2018
20/11/2018
05/01/2019
24/01/2019

Eventos
1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
Abertura das Inscrições
Encerramento das Inscrições
Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa
de Inscrição
Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de
Deficiente
Período para Solicitar Condição Especial para Lactante
Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição
Especial e Vaga de Deficiente
1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
Previsão da Realização Prova Objetiva
Previsão de Divulgação do Gabarito
Previsão de Resultado e 1º Edital de Convocação Prova Prática
2º Edital de Convocação Prova Prática

09/02/2019
10/02/2019
12/02/2019
28/02/2019
14/03/2019
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3º Edital de Convocação Prova Prática
Previsão da Realização Prova Prática
Previsão de Publicação de Critérios Prova Prática
Previsão de Classificação Final
Previsão de Homologação
Bauru/SP, 25 de agosto de 2018.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 19/2018
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 ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E
TRANSPORTE – ZELADOR, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público regerse-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações
posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº
3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores
da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais
disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por:
Erivelto Brito Barbosa, Waldecir Antônio José da Cunha, Aparecida Inara Damacena, Ana Carolina
Reis Destefani, Donizete do Carmo dos Santos e sob a coordenação de Mariana Félix Bueno Belone
e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 1634/2018,
obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação
publicado no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de outubro de 2018.
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.
CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS
INSCRIÇÕES:
Jornada
Vaga Escolaridade/
Valor
Cargo
Vencimentos¹ Benefícios²
Básica de
(s)
Pré-Requisito
Inscrição
Trabalho
Assistente em
Manutenção,
Conclusão
40h/
Conservação e
01
Ensino
R$ 1.058,64
R$ 451,00
R$ 25,00
semanais
Transporte –
Fundamental
ZELADOR
Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1/Grade dos Assistentes da Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações
posteriores. Lei Municipal nº 7.056/18.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 451,00) – Lei Municipal nº 5.323/05, Lei Municipal nº 6.663/15 (artigos 7º
e 10) e Lei Municipal nº 7.056/18 (Art. 7º)
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:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração).
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
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d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão
do Ensino Fundamental) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIV,
Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa
decorrente de sua nomeação.
CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições
exigidos para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 18
(dezoito) de setembro de 2018 ate às 19h59min. do dia 02 (dois) de outubro de 2018, (horário de Brasília/
DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar
“Fazer Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Assistente em Manutenção,
Conservação e Transporte – ZELADOR, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), importância esta
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo
até as 19h59min do dia 02(dois) de outubro de 2018, quando este recurso será retirado do site, para
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) 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.
a) 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.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o
Departamento de Recursos Humanos, 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.
b) 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
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a transferência de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando
sua participação no certame.
4. 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.
5. 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.
6. 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:
1. 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.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para 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 18 (dezoito), 19 (dezenove) e 20
(vinte) de setembro 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 encontrase disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição:
Declaração firmada em papel timbrado do 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).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário
Oficial de Bauru em 25 (vinte e cinco) de setembro de 2018.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1°
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do
Capítulo IV, Item 2.7.
11. 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):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico,
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.
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900,
no período de 18 (dezoito) de setembro a 02 (dois) de outubro de 2018.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no
Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de outubro de 2018.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como
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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:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 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 18 (dezoito) de setembro
de 2018 a 13 (treze) de novembro de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 14 (quatorze) de
novembro de 2018.
1.2) 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 14 (quatorze) de novembro 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.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. 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.
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, 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.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo
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.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme
modelo do Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser
requeridos 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 18 (dezoito) de setembro a 02 (dois) de outubro de
2018.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá,
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da
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deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma,
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.
13.3) 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.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de
Bauru em 16 (dezesseis) de outubro de 2018.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1°
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
CAPÍTULO IX – DA PROVA E RESPECTIVA PONTUAÇÃO:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:
Nº
Duração
Cargo
Prova
Peso
Caráter
Questões
da Prova

Assistente em
Manutenção,
Conservação e
Transporte –
ZELADOR

Prova
Objetiva

Conhecimentos
Específicos

15

Língua
Portuguesa

10

Legislação
Atualidades

10

100

Eliminatório e
Classificatório

03 horas

05

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Assistente em Manutenção, Conservação
e Transporte – ZELADOR 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 18 (dezoito) de novembro 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.
CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no
Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de outubro de 2018.
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento
original: 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.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma
segunda chamada de prova.
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.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. 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.
10. 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) testemunhas(as) e mediante
assinatura de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido
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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.
14. 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.
15. 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.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. 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 E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Assistente em Manutenção,
Conservação e Transporte – ZELADOR, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,50
(dois pontos e meio) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo,
60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que
constará os dados do candidato.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
9. 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.
10. O resultado da Prova Objetiva será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
12. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
13. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018)
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados 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 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no
Item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a
este critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Atualidades da Prova Objetiva;
g) tiver a maior idade entre os candidatos.
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CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e
cópia), no 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.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição
Federal de 1988.
13. 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.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru
www.bauru.sp.gov.br.
15. 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:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.
CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF),
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) 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;

DIÁRIO OFICIAL DE BAURU

24

g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
k) 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);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
m) 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.
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) 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.
b) 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.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. 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.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.
CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário
oficial de Brasília – DF.
4. 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.
5. 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.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível
na Internet pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e no endereço www.bauru.sp.gov.br/concursos não se
aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1634/2018.
ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO
ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – ZELADOR
Executar serviços de zeladoria em próprios e instalações municipais, provendo a conservação. Conservar em
seu poder as chaves que permitam abrir e fechar portões do prédio nos horários estabelecidos pelo superior
imediato, percorrendo todas as dependências, inclusive após o encerramento das atividades. Receber
as pessoas/alunos que participarão das atividades a serem realizadas no espaço. Organizar a recepção
de pessoas/alunos no local, evitando tumultos. Comunicar a polícia nos casos de tumultos. Observar o
prédio, arredores e as pessoas/alunos durante a realização das atividades, evitando danos às pessoas e ao
patrimônio. Verificar a presença não autorizada de pessoas, não permitindo a entrada no local. Verificar a
presença não autorizada de pessoas nos vestiários e em outras localidades após o término das atividades.
Orientar a utilização do local durante as atividades e a utilização do vestiário, caso exista. Verificar carta de
autorização para utilização dos estabelecimentos em eventos como campeonatos esportivos, festividades,
encontros de grupos, etc. Orientar o coordenador dos eventos sobre as normas de uso. Comunicar seu
supervisor ao verificar irregularidades. Manter-se atento, mesmo na ausência de pessoas, verificando
invasões, infrações e depredações. Não autorizar nas dependências do prédio o consumo de drogas, álcool,
etc. Adotar providências cabíveis e legais em ocorrências verificados ao entorno do prédio. Cuidar da
vigilância da área interna do prédio, juntamente com os demais servidores. Zelar pela área verde do prédio.
Verificar, frequentemente (intervalos a serem combinados com o superior) as condições de instalações
hidráulicas, elétricas, fundação, corrosões em paredes, portas, portões, ferrugens, pintura, etc. Realizar
limpezas (locais, frequência e modo de executá-la a serem combinados com o superior. Comunicar ao
superior a necessidade de reparos. Executar pequenos reparos como pinturas, podas, capinação, consertar
vazamentos, dedetização, quando solicitado e dentro de suas capacitações. Solicitar ao superior a presença
de um especialista, ao constatar a impossibilidade em executar determinadas tarefas. Eventualmente auxilia
em outras atividades afins.
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Conhecimento em manutenção básica em prédios;
2. Relacionamento Interpessoal;
3. Postura Profissional;
4. Qualidade no atendimento ao cliente;
5. Atribuições funcionais, habilidades, responsabilidades de um Zelador;
6. A inspeção Predial, cuidados e rotina preventiva do Zelador;
7. Utilização das ferramentas apropriadas para cada etapa de serviço.
Material de apoio:
1. Postura Profissional: O que é Marketing Pessoal?
Disponível em: < https://www.significados.com.br/marketing-pessoal > Acesso em 30 de jul. de 2018.
2. Qualidade no Atendimento ao Cliente: ALMEIDA, P.A.A. Gestão de Conflitos e Técnica de
Negociação. Disponível em: <
http://www.marketing500.com.br/arquivos_internos/downloads/
GESTAODECONFLITOSETECNICASDENEGOCIACAO.pdf > Acesso em: 30 de jul. 2018
3. APOSTILA: Curso Zelador Predial, Cursosonlinesp.com.br. Disponivel em: < http://www.
cursosonlinesp.com.br/product_downloads/p/curso_zelador_predial_sp__29872.pdf >
Acesso em: 30 de jul. 2018
4. CHAVES.R., COMO CONSTRUIR UMA CASA. Concreto, Alvenaria, Pintura, Telhado e Instalações
12a ed. Rio de Janeiro: ediouro 1997
5. Associação Brasileira de Cimento Portland Mãos à Obra Orientação para construção ou reforma de sua
casa. Disponível em: < https://organizacaotc.files.wordpress.com/2014/04/cartilha-do-pedreiro1.pdf >
Acesso em: 30 de jul. 2018
6. CARVALHO. A. R. M., Relações Interpessoais E Desenvolvimento De Equipes. Recife, 2010.
SEBRAE. Disponivel em: < http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/salao-relinterpessoais.pdf > Acesso em: 30 de jul. 2018
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Compreensão/Interpretação de textos.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Acentuação gráfica e Ortografia – de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
4. Morfologia (classes de palavras) – substantivo,adjetivo,artigo,pronome,verbo,advérbio,preposição,conj
unção,interjeição e numeral.
5. Estudo da frase, oração e período simples. Termos essenciais da oração: Sujeito e Predicado.
Termos integrantes: Objeto direto, Objeto indireto, Complemento Nominal e Agente da passiva Termos
acessórios: Adjunto adnominal, Adjunto adverbial, Aposto. Vocativo. Concordância Verbal e Nominal.
6. Usos dos sinais de pontuação.
7. Denotação e Conotação: as figuras de linguagem.
Fonte: Ernani & Nicola – Gramática de Hoje – Editora Scipione (conforme o Acordo Ortográfico).
LEGISLAÇÃO
1. 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
2. Lei Orgânica Municipal.
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
3. 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
4. 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
5. 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
6. 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
7. 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
8. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário
– PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição de jornadas
especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, sobre a extinção de
adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, exceto os cargos específicos
da área de saúde e de educação.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf
9. Lei Municipal nº 6.423, de 17 de outubro de 2.013 - Transforma cargos efetivos e alteram vários
dispositivos da Lei nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei6423.pdf
ATUALIDADES
Notícias, acontecimentos, fatos e/ou versões ocorridos no Brasil e no mundo divulgado a partir de Janeiro
de 2017, nos meios de comunicação referente às áreas de: cidadania, ciência, cultura, arte, comunicação,
esporte, economia, educação, empregabilidade, ética, legislação, meio ambiente, negócios, novas
tecnologias, política, saúde, sustentabilidade e redes sociais.
ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número
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_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999,
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual,
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1. paraplegia
2. paraparesia
3. monoplegia
40. monoparesia
41. tetraplegia
42. tetraparesia
43. triplegia
44. triparesia
45. hemiplegia
46. hemiparesia
47. ostomia
48. amputação ou ausência de membro
49. paralisia cerebral
50. nanismo
51. 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):
16. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica.
17. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica.
18. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que
60° .
19. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
20. 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:
25. comunicação
26. cuidado pessoal
27. habilidades sociais
28. utilização dos recursos da comunidade
29. saúde e segurança
30. habilidades acadêmicas
31. lazer
32. 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)
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ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas
25/08/2018
04/09/2018
13/09/2018
18/09/2018
02/10/2018
18, 19 e 20/09/2018
25/09/2018
18/09/2018 a 02/10/2018
18/09/2018 a 14/11/2018
16/10/2018
30/10/2018
08/11/2018
17/11/2018
18/11/2018
20/11/2018
20/12/2018
05/01/2019

Eventos
1ª Publicação Edital de Abertura de Inscrições
2ª Publicação Edital de Abertura de Inscrições
3ª Publicação Edital de Abertura de Inscrições
Abertura das Inscrições
Encerramento das Inscrições
Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de
Taxa de Inscrição
Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga
de Deficiente
Período para Solicitar Condição Especial para Lactante
Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para
Condição Especial e Vaga de Deficiente
1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
Previsão da Realização da Prova Objetiva
Previsão de Divulgação do Gabarito
Previsão de Classificação Final
Previsão de Homologação

Bauru/SP, 25 de agosto de 2018.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 20/2018
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 MEIO AMBIENTE –
MÉDICO VETERINÁRIO, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público regerse-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações
posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº
3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores
da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais
disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por:
Tatiana Morosini de Andrade Cruvinel, Ciro Alexandre Teixeira Cruvinel, Claudia Fernanda
de Aguiar Pereira, Audrey do Nascimento Sabbatini Martins, e sob a coordenação de Karina Osti
e Walquiria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 1632/2018,
obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de outubro de 2018.
8. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva,
antes do início da mesma.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.
CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS
INSCRIÇÕES:
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Cargo

Vaga
(s)

Especialista em
Meio Ambiente
01
– MÉDICO
VETERINÁRIO

Escolaridade/
Pré-Requisito
Conclusão
do Ensino
Superior em
Medicina
Veterinária
e Registro
no Conselho
Regional de
Medicina
Veterinária
(CRMV)

Vencimentos¹

Benefícios²

Jornada
Básica de
Trabalho³

Valor
Inscrição

R$ 2.789,29

R$ 451,00

15 horas /
semanais

R$ 60,00

Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas, da Lei Municipal n° 5.975/10 e alterações
posteriores.
Lei Municipal nº 7.056/2018.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 451,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal
nº 7.056/18.
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
5.975/10, Lei Municipal nº 6.564/14 e alterações posteriores.
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 2.789,29 + R$ 929,76 de jornada suplementar.(33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 2.789,29 + R$ 1.673,57 de jornada suplementar.(60%)
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 2.789,29 + R$ 2.789,29 de jornada suplementar.(100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 2.789,29 + R$ 3.905,00 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 2.789,29 + R$ 4.648,82 de jornada suplementar.(166,67%)
CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração).
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de
Conclusão do Ensino 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;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa
decorrente de sua nomeação.
CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições
exigidos para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 20
(vinte) de setembro de 2018 ate às 19h59 do dia 02 (dois) de outubro de 2018, (horário de Brasília/DF),
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar
“Fazer Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o
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qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Meio Ambiente –
MÉDICO VETERINÁRIO, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), importância esta
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo
até as 19h59min do dia 02 (dois) de outubro de 2018, quando este recurso será retirado do site, para
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) 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.
a) 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.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o
Departamento de Recursos Humanos, 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.
b) 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.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando
sua participação no certame.
4. 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.
5. 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.
6. 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:
1. 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.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para 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 20 (vinte), 21 (vinte e um) e 24
(vinte e quatro) de setembro 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
5. 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).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos
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indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário
Oficial de Bauru em 27 (vinte e sete) de setembro de 2018.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1°
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do
Capítulo IV, Item 2.7.
11. 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):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico,
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.
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900,
no período de 20 (vinte) de setembro a 02 (dois) de outubro de 2018.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no
Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de outubro de 2018.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível
no site: www.bauru.sp.gov.br
CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da 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 20 (vinte) de setembro
de 2018 a 13 (treze) de novembro de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 14 (quatorze) de
novembro de 2018.
1.2) 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 14(quatorze) de novembro 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.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. 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.
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, 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.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
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(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo
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.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme
modelo do Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser
requeridos 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 20 (vinte) de setembro a 02 (dois) de outubro de 2018.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá,
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma,
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato
será eliminado do certame.
13.3) 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.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de
Bauru em 16 (dezesseis) de outubro de 2018.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1°
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
CAPÍTULO IX – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:
Nº
Duração
Cargo
Prova
Peso
Caráter
Questões
da Prova

Especialista em
Meio Ambiente
– MÉDICO
VETERINÁRIO

Prova
Objetiva

Conhecimentos
Específicos

30

Língua
Portuguesa

10

90

Eliminatório e
Classificatório

03 horas

10
Legislação
Análise
de
Apresentação de
10
Classificatório Títulos
Títulos
2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Meio Ambiente –
MÉDICO VETERINÁRIO será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo
descritos:
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2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos,
prevista para realizar-se no dia 18 (dezoito) de novembro 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) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data,
local e horário designados para a realização da Prova Objetiva, antes do início ou após a entrega da mesma,
em sala indicada pela Coordenação do Concurso;
c) 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;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos
originais ou cópias autenticadas em Cartório;
f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) 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;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capitulo I, Item 7 deste
edital;
j) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão
Examinadora nomeada pela Portaria nº 1632/2018;
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:
Comprovantes
Valor Unitário Valor Máximo
Título

Doutorado

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de
conclusão de curso de pós-graduação em
nível de Doutorado, na área de clínica
de animais selvagens, devidamente
reconhecido pelo órgão competente.
Diploma, Certificado ou Declaração de
conclusão de curso de pós-graduação em
nível de Mestrado, na área de clínica
de animais selvagens devidamente
reconhecido pelo órgão competente.

3,5 pontos

3,5 pontos

2,0 pontos

2,0 pontos

Diploma, Certificado ou Declaração de
conclusão de curso de pós-graduação
em nível de especialização - lato sensu/
Residência/Aprimoramento, com carga
Especialização/
horária mínima de 360 horas/aula na
Residência/
área de clínica de animais selvagens,
1,5 pontos
4,5pontos
Aprimoramento
devidamente reconhecido pelo órgão
competente.
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:
1. 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 30 (trinta) de outubro de 2018.
2. 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.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova
Objetiva.
4. 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.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 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
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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.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. 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.
10. 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) testemunha(s) e mediante assinatura
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. 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 e 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 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:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Meio Ambiente –
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.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que
constará os dados do candidato.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
9. 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.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Meio Ambiente
– 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.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente
no Diário Oficial de Bauru.
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12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. 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.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso,
conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018)
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em
até 30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo
correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados 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 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no
item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a
este critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões Legislação de da Prova Objetiva;
g) tiver maior idade entre os candidatos.
CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e
cópia), no 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.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição
Federal de 1988.
13. 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.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru
www.bauru.sp.gov.br.
15. 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:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.
CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação
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do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF),
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) 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;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
k) 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);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
m) 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.
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) 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.
b) 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.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. 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.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.
CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário
oficial de Brasília – DF.
4. 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.
5. 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.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível
na Internet pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e no endereço www.bauru.sp.gov.br/concursos não se
aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1632/2018.
ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE – MÉDICO VETERINÁRIO
Exercer clínica médica veterinária; realizar inspeções de alimentos de origem animal e executar
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atividades agropecuárias e de extensão rural. Receber denúncias ou solicitações de inspeção. Realizar
levantamento administrativo do estabelecimento. Solicitar veículo para realizar a inspeção. Ir até o local
do estabelecimento. Analisar a qualidade do produto (cor, odor, textura, etc.). Coletar, encaminhar e
analisar resultados de exames laboratoriais dos alimentos. Analisar junto ao estabelecimento ou fornecedor
a alimentação que foi oferecida aos animais, vacinas, doenças que apresentaram, modo de abate, etc.
Analisar as condições de transporte dos alimentos. Analisar condições de armazenamento dos alimentos.
Analisar o manuseio dos alimentos dentro do estabelecimento. Orientar, advertir e notificar quando
encontrar alguma irregularidade. Realizar acompanhamentos para fiscalizar se as ordens de advertência
e notificações foram cumpridas. Realizar atendimentos emergenciais, quando necessário. Realizar
atendimentos rotineiros. Realizar exame clínico. Coletar amostras (sangue, fezes, etc.) e conduzir para
análise laboratorial. Analisar dados dos exames laboratoriais. Analisar e acompanhar o estado de saúde dos
animais. Prescrever e solicitar medicação. Realizar pesquisas sobre os animais do zoológico (quando lotado
neste Setor) hábitos alimentares, reprodução, etc. Orientar funcionários no trato e alimentação dos animais.
Orientar e implementar o ambiente adequado aos animais. Auxiliar e orientar (quando lotado neste Setor)
o remanejamento dos animais para outros zoológicos. Receber e realizar exame de condições dos animais
recebidos pelo zoológico (quando lotado neste Setor). Realizar eutanásia e necropsia, quando julgar
necessário. Orientar acondicionamento e destino de lixo causador de danos à saúde pública. Supervisionar
atividades e sistema de produção pecuária. Diagnosticar, discutir, intermediar e propor soluções inerentes aos
conflitos ambientais. Fomentar produção animal. Dimensionar plantel. Estudar viabilidade econômica da
atividade. Estabelecer interface entre informática e produção animal. Realizar análise zootécnica. Realizar
diagnóstico de eficiência produtiva. Desenvolver programa de controle sanitário de plantéis. Desenvolver
programas de melhoramento genético. Avaliar características reprodutivas de animais. Elaborar programas
de nutrição animal. Projetar instalações para animais. Supervisionar implantação e funcionamento dos
sistemas de produção. Supervisionar a qualidade dos ingredientes utilizados na alimentação animal.
Orientar criação de animais silvestres em cativeiro. Controlar serviços de inseminação artificial. Atender
munícipes. Realizar visitas técnicas. Orientar sobre os cuidados nas vacinações e vermifugações dos
animais. Orientar sobre reprodução animal. Orientar sobre instalações. Orientar sobre pastagem. Orientar
administração/gestão de propriedade rural, extensão rural e sistemas de produção animal. Orientar cuidados
com a saúde e alimentação dos animais. Orientar planejamento, execução, controle e administração de
sistemas produtivos animal. Auxiliar nos aspectos burocráticos e administrativos referentes ao trabalho
executado.
Planejar, organizar e ministrar cursos e palestra. Coordenar treinamentos, programas e convênios
interinstitucionais. Elaborar e aprimorar projetos de instalações e equipamentos zootécnicos. Organizar
associações/ cooperativas de produtores rurais e eventos. Emitir pareceres, laudos, relatórios e etc. Elaborar
projetos. Elaborar normas e procedimentos técnicos. Eventualmente auxilia em outras atividades afins.
ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
Anestesiologia: conceito e mecanismo de ação da anestesia do neuroeixo; anestesia intravenosa,
anestésicos locais, bloqueadores neuromusculares, anestesia inalatória, anestesia dissociativa, agonistas
α2-adrenérgicos, benzodiazepínicos, fenotiazínicos e anticolinérgicos.
Dor e Analgesia: conceito, receptores e mecanismo de ação dos opioides, anti-inflamatórios não esteroidais
(AINE), agonistas α2-adrenérgicos e fisiologia da dor.
Medicina Veterinária Preventiva: epidemiologia das doenças infecciosas e parasitárias (tétano, raiva,
leishmaniose, tuberculose, febre amarela, leptospirose, herpesviroses, clamidioses, salmoneloses,
estreptococoses estafilococoses, doença de Lyme, pasteureloses, yersinioses, clostridioses, criptococose,
histoplasmose, dermatofitoses, toxoplasmoses, doença de Chagas, driptosporidiose, dirofilariose,
toxocaríase, teníase/cisticercose, equinococose, ancilostomíases, quarentena (mamíferos, aves e repteis),
vigilância epidemiológica da zoonoses, desinfetantes e desinfecção, biologia e controle de animais
sinantrópicos e imunoprofilaxia.
Diagnóstico: técnicas de coleta, conservação e transporte de material (amostras) biológico, técnicas
microbiológicas e sorológicas e patologia clínica.
Fios e Suturas: seleção de suturas para diferentes tipos de tecidos; características dos fios usados em
suturas.
Fluidoterapia: soluções cristaloides e coloides, eletrólitos e equilíbrio ácido-básico.
Métodos de marcação e identificação de animais silvestres: anilhas, brincos, colares, marcação eletrônica
(microchip) e tatuagens.
Bem-estar animal: as cinco liberdades e enriquecimento ambiental.
Fisiologia Animal: respiração, circulação, metabolismo energético, regulação da temperatura e estresse.
Neonatologia de mamíferos: problemas neonatais (tríade neonatal).
Neonatologia de aves: criação manual de filhotes, avaliação dos filhotes e problemas comuns em filhotes.
Odontologia veterinária em animais silvestres: conceitos, anatomia, periodontia, exodontia e endodontia.
Bibliografia
1. ANDRADE, S. F. Manual de terapêutica veterinária. 3ª edição. São Paulo: Roca, 2008. 912p.
2. CÔRTES, J.A. Epidemiologia: conceitos e princípios fundamentais. 1ª edição. Varela: São Paulo,
1993. 227p.
3. CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C. R.; DIAS, C. Tratado de Animais Selvagens: Medicina Veterinária. 1ª
edição. São Paulo: Roca, 2007. 1354p.
4. CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C. R.; DIAS, C. Tratado de Animais Selvagens: Medicina Veterinária, 2ª
edição. São Paulo: Roca, 2014. 2431p.
5. CUNNINGHAM, J.G. KLEIN, B.G. Tratado de Fisiologia Veterinária. 3ª edição. Elsevier: Rio de
Janeiro, 2008. 579p.
6. FANTONI, D.T., CORTOPASSI, S.R.G. Anestesia em Cães e Gatos. 2ª edição. São Paulo: Roca, 2010.
620p.
7. FOSSUM, T.W. Cirurgia de pequenos animais. 4ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 1619p.
8. GETTY, R. Sisson/Grosman anatomia dos animais domésticos. 5ª edição. Rio de Janeiro:
Interamericana, 1986. 2000p.
9. RUPLEY, A.E. Manual de clínica aviária. 1ª edição. São Paulo: Roca, 1999. 582p.
10. SCHMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia Animal Adaptação e meio ambiente. 5ª edição. São Paulo: Gen,
2010. 611p.
11. Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). Resolução nº 1000, de 11 de Maio de 2012. Dispõe
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sobre procedimentos e métodos de eutanásia em animais e dá outras providências.
Disponível em: http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/326
12. Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). Resolução nº 1138, de 16 de dezembro de 2016.
Aprova o Código de Ética do Médico Veterinário.
Disponível em: http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/508
13. IBAMA. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Instrução
Normativa n° 7, de 30 de abril de 2015. Institui e normatiza as categorias de uso e manejo da fauna silvestre
em cativeiro, e define, no âmbito do Ibama, os procedimentos autorizativos para as categorias estabelecidas.
Disponível em: http://www.ibama.gov.br/phocadownload/fauna/faunasilvestre/2015_ibama_in_07_2015_
autorizacao_uso_fauna_empreendimentos.pdf
LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1.Compreensão de textos.
1.2. Coerência e coesão textuais.
2. Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros textuais.
3. O sistema ortográfico do português - emprego de letras.
4. Acentuação gráfica e sinais diacríticos - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
5. Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal.
6. Reconhecimento e uso significativo de diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis:
morfológico, sintático, semântico e textual).
6.1. Formação de palavras - significado e sentido de morfemas.
6.2. Emprego de diferentes classes gramaticais na construção do texto escrito.
6.3. Flexão verbal - valor semântico dos tempos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e
formas nominais do verbo; correlação entre tempos verbais.
6.4. Relações de sentido entre orações e segmentos do texto - coordenação e subordinação - conectores
que conferem coerência e coesão ao texto.
6.5. Emprego dos sinais de pontuação.
6.6. Denotação e conotação - figuras de linguagem
Bibliografia
1. Dicionário on line Priberam.
Disponível em: https://www.priberam.pt/DLPO/
LEGISLAÇÃO
1. 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
2. Lei Orgânica Municipal.
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
3. 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
4. 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
5. 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
6. 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
7. 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
8. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Salário – PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição de
jornadas especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, sobre
a extinção de adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, exceto os
cargos específicos da área de saúde e de educação.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf
9. Lei Municipal nº 6.423, de 17 de outubro de 2.013 - Transforma cargos efetivos e alteram vários
dispositivos da Lei nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei6423.pdf
ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999,
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual,
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1. paraplegia
2. paraparesia
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3. 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:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________
ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS
Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____, promovido
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente.
Bauru/SP, _____ de __________ de 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
28/08/2018
04/09/2018
13/09/2018
20/09/2018
02/10/2018
20, 21 e 24/09/2018
27/09/2018

Eventos
1ª Publicação - Edital de Abertura de Inscrições
2ª Publicação - Edital de Abertura de Inscrições
3ª Publicação - Edital de Abertura de Inscrições
Abertura das Inscrições
Encerramento das Inscrições
Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de
Inscrição

20/09/2018 a
02/10/2018
20/09/2018 a
14/11/2018
16/10/2018
30/10/2018
08/11/2018
17/11/2018
18/11/2018
20/11/2018
20/12/2018
05/01/2019
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Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de
Deficiente
Período para Solicitar Condição Especial para Lactante
Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial
e Vaga de Deficiente
1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
Previsão da Realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
Previsão de Divulgação do Gabarito
Previsão de Classificação Final
Previsão de Homologação
Bauru/SP, 28 de agosto de 2018.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

RESPOSTA SOLICITAÇÃO
A Comissão Examinadora do Concurso Público realizado para provimento do cargo efetivo de
ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – FRENTISTA (Edital
nº 15/2018) informa que foram atendidos os esclarecimentos solicitados quanto ao CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO DE LEGISLAÇÃO.
O candidato solicitante fica CONVOCADO para tomar ciência do documento protocolado sob nº 57210/18,
no Departamento de Recursos Humanos – Secretaria Municipal de Administração, localizado na Praça das
Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, 2º andar – Bauru/SP.
Bauru/SP, 01 de setembro de 2018.
Comissão Examinadora
Portaria nº 1302/2018
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 3011, do(a) Sr(a) ), GIOVANNA
SANTOS CAMARGO, portador(a) do RG 45.611.442-7, classificado(a) em 49º lugar no Processo
Seletivo (Edital nº 02/2017), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “DIREITO”,
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 3012, do(a) Sr(a) LUISA THOMAZINI
DE FREITAS, portador(a) do RG 47.741.486-2, classificado(a) em 41º lugar no Processo Seletivo (Edital
nº 01/2016), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “PSICOLOGIA”, 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 3014, do(a) Sr(a) GIOVANNA
OLIVEIRA BOSQUEIRO, portador(a) do RG 49.956.418-2, classificado(a) em 41º lugar no Processo
Seletivo (Edital nº 01/2016), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS”, em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA.
CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA do(a) 49° classificado(a), fica convocado(a),
para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de DIREITO, na Prefeitura Municipal de Bauru, o(a)
Sr(a), DANDARA GABRIELE FELIPE VALLIN, portador(a) do RG 45.632.351-X, classificado(a)
em 50° 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) 41° classificado(a), fica
convocado(a), para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de PSICOLOGIA, na Prefeitura Municipal
de Bauru, o(a) Sr(a), ARIANE VIEIRA DE SOUZA, portador(a) do RG 45.442.337, classificado(a) em
42° 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) 41° classificado(a), fica
convocado(a), para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, na
Prefeitura Municipal de Bauru, o(a) Sr(a), MATHEUS VINICIUS DE PAULA MOURA, portador(a) do
RG 54.123.051-7, classificado(a) em 42° lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário
na área de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, 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: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais,
resolve convocar para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de ADMINISTRAÇÃO, na Prefeitura
Municipal de Bauru, o(a) Sr(a) SIDNEY DE JESUS RIBEIRO, portador(a) do RG 43.443.134-
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5, classificado(a) em 1º lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de
ADMINISTRAÇÃO, edital nº 02/2018. 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 ADMINISTRAÇÃO, na Prefeitura
Municipal de Bauru, o(a) Sr(a) MATEUS ARLINDO MENEGHEL CARNIATO, portador(a) do RG
41.985.724-2, classificado(a) em 2º lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área
de ADMINISTRAÇÃO, edital nº 02/2018. 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
CURSO: “ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO”
Ementa:
Objetivo do curso: Apresentar aos servidores, importância e aplicabilidade de técnicas de organização e
planejamento no desenvolvimento de suas funções.
Conteúdo programático:
Conceito e princípios de organização e planejamento;
Desmistificação de crenças relacionadas à organização e ao planejamento;
Organização de ideias;
Gestão do tempo;
Qualificação das tarefas;
Organização do trabalho;
Impactos positivos de planejamento;
Apresentação de ferramentas facilitadoras
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: 05/09/2018 –14h às 17h
Carga horária: 03 horas
Vagas: 120
Local: Auditório da Caixa Econômica Federal, Avenida Getúlio Vargas, 20-105 – 3º andar.
Palestrante:
Walessa Fernandes Rubim
Formada em Secretariado Executivo pela Universidade do Sagrado Coração – USC e especialista em
Gestão Empresarial pela FIB – Faculdades Integradas de Bauru.
Atualmente idealizadora da empresa Secre.Jur – Serviços e Treinamentos Secretariais, que tem como
missão, oferecer, de forma personalizada, para empresas de pequeno porte e escritórios de advocacia,
soluções práticas e eficazes de melhorias e correções em seus processos secretariais.
Experiência de mais de 20 anos nas áreas de atendimento e secretariado, sendo 13 destes, dedicados à
gestão de escritórios de advocacia.
Inscrições: das 15h do dia 30/07/2018 às 12h do dia 05/09/2018, 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: “MITOS E VERDADES SOBRE O DIREITO DE FAMÍLIAS”
Ementa:
Questões envolvendo o Direito de Família são muito comentadas, mas pouco conhecidas. É uma área tão
próxima e, ao mesmo tempo, tão recheada de dúvidas. O objetivo da palestra é, justamente, esclarecer
algumas dessas questões acerca de divórcio, união estável, pensão alimentícia e guarda de filhos.
Tópicos:
Direito de família. Divórcio e união estável. Pensão alimentícia. Guarda e convivência com filhos.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados
nos cargos de: Assistente Social, Agente Social e Psicólogos em conformidade com a Lei 5975/10.
Data e horário: 12/09/2018 – 09h às 11h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito. Praça das Cerejeiras, nº 1-59, 3º andar.
Palestrante:
Vinicius de Carvalho Carreira.
Advogado formado pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru/SP;
Psicólogo formado pela Unesp de Bauru/SP;
Professor das disciplinas de Direito de Família, Direito das Sucessões e Direito de Infância e Juventude;
Pós-graduado em Direito de Família e Sucessões;
Aluno do curso de Especialização em Direito Processual Civil da Escola Superior de Advocacia de São
Paulo/SP;
Aluno do curso de Mestrado em “Sistema constitucional de garantia de direitos” da Instituição Toledo de
Ensino;
Inscrições: das 10h do dia 16/08/2018 às 17h do dia 11/09/2018, 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.
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PALESTRA: “REFLETINDO SOBRE A LIDERANÇA”
Ementa:
- Conceito de Liderança.
- Características da liderança nas organizações.
- Novos paradigmas da liderança nas organizações.
- O líder e o trabalho em equipe.
- O líder e o processo de comunicação. O líder como gestor de conflitos.
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: 20/09/2018 – 08h às 12h
Carga horária: 04 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito, Praça das Cerejeiras, 1-59.
Palestrante:
SANDRA MARQUEZI PIROLA BEZERRA
Graduada em Psicologia –USC- Bauru
Especialista em Direção e Desenvolvimento de Pessoas- FECAP- Bauru
Especialista em Logoterapia Aplicada a Educação –SOBRAL- São Paulo
Diretora do Departamento de RH
Inscrições: das 10:30h do dia 16/08/2018 às 17h do dia 19/09/2018, 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.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
DISPENSAS: A partir 04/09/2018, portaria nº 1.733/2018, dispensa a servidora ROSELI DAVILA
VASCONCELOS, RG nº 20.060.710, matrícula nº 24.764, da função de confiança de Diretora de Divisão
das Unidades Referenciais, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme protocolo/e-doc nº 57.630/2018.
A partir 04/09/2018, portaria nº 1.734/2018, dispensa a servidora LUCILA PAULA RODRIGUES
MANSO BACCI, RG nº 26.739.807-4, matrícula nº 26.055, da função de confiança de Diretora de Divisão
de Núcleos, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme protocolo/e-doc nº 57.632/2018.
A partir 04/09/2018, portaria nº 1.735/2018, dispensa a servidora PATRICIA IOLANDA ANTUNES, RG
nº 28.059.126-3, matrícula nº 29.264, da função de confiança de Diretora de Divisão do Programa de Saúde
da Família, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme protocolo/e-doc nº 57.647/2018.
DESIGNAÇÕES: A partir de 04/09/2018, portaria nº 1.736/2018, designa a servidora LUCILA PAULA
RODRIGUES MANSO BACCI, RG nº 26.739.807-4, matrícula nº 26.055, na função de confiança de
Diretora de Divisão das Unidades Referenciais, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme protocolo/edoc nº 57.634/2018.
A partir de 04/09/2018, portaria nº 1.737/2018, designa a servidora CAROLINA BIANCHINI TRENTIN
CARRER, RG nº 32.279.624-6, matrícula nº 29.260, na função de confiança de Diretora de Divisão de
Núcleos, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme protocolo/e-doc nº 57.641/2018.
A partir de 04/09/2018, portaria nº 1.738/2018, designa a servidora ISABELA DE GOES GAGLIARDI,
RG nº 46.230.196-5, matrícula nº 32.281, na função de confiança de Diretora de Divisão do Programa de
Saúde da Família, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme protocolo/e-doc nº 58.405/2018.

Secretaria do Bem-Estar Social
José Carlos Augusto Fernandes
Secretário

PORTARIA Nº 67 DE 03 DE SETEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA MUNICIPAL
DO BEM ESTAR SOCIAL/ SEBES
O Secretário Municipal do Bem Estar Social/ SEBES, José Carlos Augusto Fernandes, no uso de suas
atribuições legais de acordo com o Decreto Municipal nº 13.282, de 01 de janeiro de 2017, e considerando
a Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei 13.204 de 14 de dezembro de 2015, e as diretrizes
do Sistema Único de Assistência Social/ SUAS,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Equipe de Monitoramento, órgão colegiado destinado a realizar acompanhamento
sistemático do andamento dos serviços, programas e projetos, com atenção especial para os resultados,
com visitas in loco, pesquisas de satisfação, podendo ser utilizados profissionais de outras áreas para apoio
técnico. Esta Equipe emitirá relatório com análise dos resultados da parceria o qual será apresentado para a
Comissão de Monitoramento e Avaliação.
Art. 2º A Equipe de Monitoramento será composta pelos seguintes servidores públicos:
Adriana Ruiz Figueiredo de Souza – CRESS 25.909
Geralda Cristina de Paula – CRESS 25.080
Gislaine De Martino – CRESS 25.094
Geisa Araújo de Almeida Sbaraglini – CRESS 33.058
Kelen Cristina Caldeira Bento – CRESS 29.813
Maria Inês Garcia Bini – CRESS 20.701
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Marli Natividade Rico Gomes – CRESS 27.454
Art. 3º - Revogam-se as Portarias nº111, de 06 de outubro de 2017 e nº 137, de 29 de dezembro de 2017
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 03 de setembro de 2018
José Carlos Augusto Fernandes
Secretário Municipal do Bem Estar Social/ SEBES

Secretaria da Educação

Isabel Cristina Miziara
Secretária

Comissão de Seleção para Processar e Julgar Chamamento Público de Organizações da Sociedade
Civil – OSCs Sem Fins Lucrativos - Entidades Parceiras
PORTARIA Nº 43/2018 – SE
A Secretária Municipal da Educação, ISABEL CRISTINA MIZIARA, no uso das suas atribuições legais,
em especial aquelas conferidas pelo Decreto 6.618 de 27/05/93, nomeia a Comissão de Seleção, com a
atribuição de analisar e classificar/desclassificar as Organizações da Sociedade Civil – OSCs sem fins
lucrativos, que tenham interesse em firmar TERMO DE COLABORAÇÃO com a SME, no período
de 30/08/2018 a 30/08/2019.
- André Gutierrez Boicenco
- Angela de Souza Ribeiro
- Carla Alves
- Luciana Maria Vigo Duarte
- Luciane Gonsales de Souza
- Reinaldo Reis
- Simone Aparecida Ferreira Tuler Xavier
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 31 de agosto de 2018.
ISABEL CRISTINA MIZIARA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 44/2018 - SE
A Secretária Municipal da Educação, ISABEL CRISTINA MIZIARA, no uso das suas atribuições legais,
em especial aquelas que lhe são conferidas pelo Decreto 6618 de 27/05/93, Resolve: Com base no Decreto
nº 10.088 de 20 de setembro/2005, autorizar os servidores citados abaixo, a conduzir viaturas no período
de 06 meses, a partir da data de sua publicação, na eventualidade da falta de servidores ocupantes do cargo
de Motorista:
- Amauri Gasque, matrícula 28315
- Ana Carolina Moretto Tanno de Matos, matrícula 29127
- Andrea Fioruci Caricati, matrícula 29748
- Andreia Melanda Chinéa, matrícula 29028
- Angela de Souza Ribeiro, matrícula 25662
- Claudio Marcio Sakata Chioda, matrícula nº 28442
- Cleber Azevedo Giatti, matrícula 29402
- Davison de Lima Gimenes, matrícula 33652
- Eliane Maria Rocha Dias, matrícula nº 25525
- Fabio Schwarz Soares dos Santos, matrícula nº 29529
- Flávio Ismael da Silva Oliveira, matrícula 28696
- Francisco Carlos Santiago, matrícula nº 17156
- Franly Regina Craveiro Lambertini, matrícula 26028
- José Vitor Fernandes Bertizoli, matrícula nº 28717
- Joseilton Ferreita dos Santos, matrícula 16921
- Jucilene Marques de Sousa Toffanello, matrícula 16578
- Kelli Cristina do Prado Correa, matrícula 27862
- Luciana Maria Vigo Duarte, matrícula nº 15196
- Mariadne Beline Campos, matrícula 17492
- Marta de Castro Alves Correa, matrícula 23005
- Mirian Regina Braga Misquiatti, matrícula 20916
- Valdecir Aparecido de Arruda, matrícula 15306
- Valderez Alves Cardoso, matrícula nº 29607
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 03 de setembro de 2018.
ISABEL CRISTINA MIZIARA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Esportes e Lazer

Vanderlei Mazzuchini Junior
Secretário

PORTARIA Nº 032/2018
O Secretário Municipal de Esporte e Lazer / SEMEL, Vanderlei Mazzuchini Junior, no uso de suas
atribuições legais de acordo com o Decreto Municipal nº 13.725 de 04 de abril de 2.018, e considerando a
Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei 13.204 de 14 de dezembro de 2015,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o Gestor das Parcerias, órgão colegiado com atribuição de acompanhar e fiscalizar a
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execução das Parcerias, informar a existência de fatos, correção de agravos durante a execução das
Parcerias, emissão de Pareceres Conclusivos respeitando o Relatório Técnico de Monitoramento, e outras
providências pertinentes.
Art. 2º O Gestor das Parcerias será composto pelos Servidores Públicos, à saber:
JOÃO MARCOS PEREIRA DUARTE – CREF 079292 G/SP
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bauru, 28 de agosto de 2018
Vanderlei Mazzuchini Junior
Secretário Municipal de Esporte e Lazer/ SEMEL

Secretaria de
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
CONTRIBUINTE- LUIZ FERNANDO ALVES MEDEIROS - IM- 527.446
CNPJ- 13.364.474/0001-64
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA-AIIM Nº 8.460
Tendo em vista a Ordem de Serviço de nº 2.329 de 25/06/18 em relação ao contribuinte LUIZ FERNANDO
ALVES MEDEIROS , IM nº 527.446, verificamos que o mesmo foi desenquadrado do SIMEI do Simples
Nacional na data de 31/08/2015. Desta forma , apuramos débitos relativos ao ISSQN de serviços prestados
nos exercícios de 2017 e 2018 até o mês de maio, débitos estes, que deram origem ao AIIM de nº 8.460
Assim, NOTIFICAMOS o contribuinte da lavratura do AIIM de nº 8.460, devendo recolher o crédito
tributário apurado ou impugnar a exigência no prazo de 30 dias, nos termos da legislação em vigor.
DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS
DIRETORA: CÉLIA FERNANDA DOS SANTOS
Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos das cláusulas 14 ou 15 do respectivo Termo de
Parcelamento combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal nº 10645/08 ou Artigo 269 do Decreto
Municipal nº 11579/11.
Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do
Código Tributário Nacional, prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos termos da legislação
vigente.
Proc. 3516/18 – Mairen Sebastiana Bueno Aguiar;
Proc. 27314/18 – Damião Pereira da Silva;
Proc. 19788/18 – Jocleile de Lima Soares;
Proc. 9942/18 – Orlinda Julião;
Proc. 9591/18 – Patrícia Carla Godoy Alves;
Proc. 24197/18 – Alex Alan Precioso;
Proc. 2638/18 – Natache Gonçalves;
Proc. 22808/18 – Halaine Aparecida dos Santos Tokumitsu;
Proc. 15286/18 – Wilson Massanaro;
Proc. 50688/17 – Espólio de João da Costa Pinto;
Proc. 2583/18 – Espólio de Laércio Lopes de Almeida;
Proc. 18056/18 – Rômulo Buso;
Proc. 135/18 – Diracy de Lima;
Proc. 71185/17 – Edson Colaço;
Proc. 5406/18 – Meriellen Aparecida da Silva Concoruto;
Proc. 5525/18 – Ana Adélia Rinalde Brandão;
Proc. 28943/18 – Carla Akimoto do Nascimento;
Proc. 17649/18 – Espólio de Regina Ferreira Fernandes;
Proc. 10611/18 – Neuza Regina de Mattos Dargham;
Proc. 26967/18 – Janaína Aimê Campos;
Proc. 20674/18 – Francisco Aparecido Amarante;
Proc. 15291/18 – Wilson Massanaro;
Proc. 2787/18 – Paulo Moraes da Silva;
Proc. 7407/18 – Alessandra Moreno da Silva;
Proc. 7184/18 – Expedito Moraes;
Proc. 6307/16 – Ana Elisa dos Anjos Colacio;
Proc.
43/17 – Luis Carlos de Brito;
Proc. 24014/17 – Iomildo Andrade Rocha;
Proc. 46404/17 – Benedita Alves de Moraes Lopes;
Proc. 50477/17 – Celia Regina Oliveira de Castro;
Proc. 51739/17 – Espólio de Julio Wenceslau Lauris;
Proc. 26706/16 – Espólio de Giacomo Calderaro;
Proc. 32643/16 – Fladivo Lemos de Arruda Filho;
Proc. 59365/16 – Claudio Moreira;
Proc. 64591/16 – Clotilde Massari Roma;
Proc. 32762/17 – Marcelo de Jesus Leme;
Proc. 44861/17 – Emanoel Aparecido Carolino da Silva;
Proc. 46267/17 – Rosemeire de Fátima Quirino;
Proc. 68852/17 – Waldemir Domingues Ferreira;
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Proc. 69291/17 – Mayara Prado dos Santos Silva;
Proc. 70960/17 – Cintia Souto de Oliveira Scavacini;
Proc. 71085/17 – Rodrigo Vitorino dos Santos;
Proc. 71132/17 – Nedir de Souza;
Proc. 484/18 – Maria Aparecida da Silva;
Proc. 537/18 – Ozildo José Gomes;
Proc. 663/18 – Marcelo Aurelio Giafferi;
Proc. 993/18 – Severina Pereira Barbosa de Figueiredo;
Proc. 997/18 – Luiza Rosse da Costa;
Proc. 1015/18 – Guilherme Faule de Figueiredo;
DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS
DIRETORA: CÉLIA PEREIRA DE GODOY SILVA

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos das cláusulas 14 ou 15 do respectivo Termo de
Parcelamento combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal nº 10645/08 ou Artigo 269 do Decreto
Municipal nº 11579/11.
Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do
Código Tributário Nacional, prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos termos da legislação
vigente.
Proc. 22824/18 – Priscila Vieira Leite;
Proc. 10789/18 – Fernando Rafael Alves Pereira EPP;
Proc. 21352/18 – Centro de Formação de Condutores Redentor Ltda ME;
Proc. 00517/17 – Antonio Aparecido Lopes;
Proc. 44617/17 – Leonardo de Carvalho Simas;
Proc. 46155/17 – Elizabeth Aparecida de Oliveira;
Proc. 68239/17 – Talita Costa de Marqui;
Proc. 01028/18 – Severina Pereira Barbosa de Figueiredo;
Proc. 01326/18 – Daniel de Oliveira Cruz;
Proc. 06201/18 – Antônio Cezar Balbo Martins ME;
Proc. 21802/18 – Sonia Maria Plaza Rezende.
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
61457/2017
64453/2017
61453/2017
61457/2017
61457/2017
61461/2017
61470/2017
61470/2017
61496/2017
61643/2017
61500/2017
61503/2017
61509/2017
61511/2017
61511/2017
61516/2017
61523/2017
61527/2017
61633/2017
61529/2017
61537/2017
61543/2017
61543/2017
61543/2017
61543/2017
61550/2017
61597/2017
61599/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017

FORNECEDOR
AELESAB
AELESAB
AELESAB
AELESAB
AELESAB
ASSOC. BENEF. CRISTÃ
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE BAURU
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE BAURU
ASSOC. DE PROT. A MAT. E A CRIANÇA
ASSOC.COM. EM AÇÃO ÊXODO - ACAÊ
ASSOCIAÇÃO MADNESS
CARITAS DIOC. DE BAURU
CASA DA ESPERANÇA - CAESP
CASA DO GAROTO
CASA DO GAROTO
CENTRO COM. ASSIST. ED. ANIBAL DIFRÂNCIA
CENTRO ESP. AMOR E CARIDADE
CENTRO ESP. AMOR E CARIDADE
CIPS
COMUNIDADE BOM PASTOR
EQUIPE CRISTO QUE LIBERTA
FUNDAÇÃO TOLEDO
FUNDAÇÃO TOLEDO
FUNDAÇÃO TOLEDO
FUNDAÇÃO TOLEDO
INST. DAS APOST. DO SAG. CORAÇÃO DE JESUS
SORRI
VILA VICENTINA ABRIG. P/ VELHOS
CRECHE ANTÔNIO AIRTON DARÉ
CRECHE BERÇ. ANTÔNIO PEREIRA
INST. BENEF. BOM SAMARITANO
CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR
CENTRO COM. ASSIST. ED. ANIBAL DIFRÂNCIA
CRECHE DOCE RECANTO
CRECHE ERNESTO QUÁGGIO
CRECHE ERNESTO QUÁGGIO
ASSOCIAÇÃO CRECHE IRMÃ CATARINA
CENTRO DE CONV. INF. JOÃO PAULO II
CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCÁDIO CORREA
CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA
SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO
CRECHE CENTRO EDUC. MONTEIRO LOBATO
CENTRO ESP. AMOR E CARIDADE
CRECHE COM. PINGO DE GENTE

DOCUMENTO
06 A 10 AG.
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

VALOR
86,00
41.700,00
6.667,20
30.000,00
20.000,00
5.540,00
10.000,00
4.114,20
7.500,00
5.700,00
7.500,00
6.667,20
5.400,50
13.334,40
13.464,75
6.667,20
7.079,95
10.000,00
7.145,80
4.000,00
6.000,00
13.334,40
6.667,20
6.667,20
7.709,00
6.667,20
5.635,80
3.462,50
43.973,45
30.691,25
29.112,51
21.197,30
35.043,32
27.240,94
32.698,15
22.911,37
18.987,46
27.060,50
34.998,32
12.943,82
42.477,24
37.884,70
46.679,50
32.382,49

63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63422/2017
63427/2017
63427/2017
63427/2017
63427/2017
7092/2018
50894/2017
10980/2018
6408/2018
6408/2018
6408/2018
10980/2018
42855/2017
42852/2017
44250/2018
2333/2018
10980/2018
10980/2019
10980/2020
6408/2018
6408/2018
6408/2018
37980/2016
27618/2017
58466/2017
10980/2018
6408/2018
67284/2017
10980/2018
2554/2014
28328/2018
33177/2014
33177/2014
33177/2014
33177/2015
28569/2016
9963/2017
9963/2017
53816/2017
57853/2018
225/2018
6408/2018
6408/2019
6408/2020
57843/2018
41886/2017
41886/2017
41886/2017
41886/2017
41886/2017
41886/2017
42976/2017
30274/2018
6408/2018
57847/2018
59111/2017
35442/2017
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CRECHE COM. PINGO DE GENTE
BOM PASTOR INST. DE VAL. E PROM. A INT. HUM.
ASSOC. CRECHE BERÇARIO RODRIGUES DE ABREU
CECHE BERÇARIO SÃO JOSÉ
CRECHE BERÇ. SÃO JUDAS TADEU E SÃO DIMAS
CRECHE CENTRO ED. UNIDOS P/ O BEM
CENTRO ESP. AMOR E CARIDADE
CRECHE NOSSA SRA. DO DESTERRO
AÇÃO COMUNIT. POUSADENSE
CRECHE SEMENTINHAS
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INF. ANGELICA LEITE
CRECHE BERÇ. CRUZADA PASTORES DE BELEM
CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE BAURU
ASSOC. DE PAIS P/ INT. ESCOLAR DA CRIANÇA
LAR ESCOLA SANTA LUZIA P/ CEGOS
SORRI
ALTERMED MAT. MEDICO HOSP. LTDA
AMIN ANTÔNIO FILHO PADARIA
ATONS DO BRASIL DIST. PROD. HOSP
ATONS DO BRASIL DIST. PROD. HOSP
ATONS DO BRASIL DIST. PROD. HOSP
ATONS DO BRASIL DIST. PROD. HOSP
ATONS DO BRASIL DIST. PROD. HOSP
BH FOODS COM. E IND. LTDA
BH FOODS COM. E IND. LTDA
CM HOSPITALAR S/A
CM HOSPITALAR S/A
CM HOSPITALAR S/A
CM HOSPITALAR S/A
CM HOSPITALAR S/A
CM HOSPITALAR S/A
CM HOSPITALAR S/A
CM HOSPITALAR S/A
CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA
DIMEBRAS COM. HOSP. LTDA
DORIGAN IND. E COM. DE EQUIP. MUSICAIS
DUPATRI HOSP. COM. IMPORT. E EXPORT.
DUPATRI HOSP. COM. IMPORT. E EXPORT.
EMDURB
EREFARMA PROD. P/ SAÚDE
FUND. PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
GALHARDO & CANELAS LTDA
GOGLIANO COM. DE TINTAS LTDA
GOGLIANO COM. DE TINTAS LTDA
GOGLIANO COM. DE TINTAS LTDA
GOGLIANO COM. DE TINTAS LTDA
HIPER AMBIENTAL EIRELI
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP
INOVAMED COM. DE MEDIC. LTDA
IZIDORO WILSON MASCANHI
LUMAR COM. DE PROD. FARMAC. LTDA
LUMAR COM. DE PROD. FARMAC. LTDA
LUMAR COM. DE PROD. FARMAC. LTDA
LUMAR COM. DE PROD. FARMAC. LTDA
MARIA CECILIA ISAIS LOPES
MARINHO LOCADORA DE VEICULOS LTDA
MARINHO LOCADORA DE VEICULOS LTDA
MARINHO LOCADORA DE VEICULOS LTDA
MARINHO LOCADORA DE VEICULOS LTDA
MARINHO LOCADORA DE VEICULOS LTDA
MARINHO LOCADORA DE VEICULOS LTDA
METALIC MEDICAL PROD. HOSP. LTDA
MENDES E FABRIS PROM. ARTISTICAS LTDA
PHARMA LOG PROD. FARMAC. LTDA
ROBERVAL TRAGANTE
ULTRAWAVE TELECOMINCAÇÕES LTDA
UNIDENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSP

SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO
208728
7469
28005
27667
28103
26676
26640
32319
32363
1733475
1706856
1734024
1746531
1734028
1732647
1748659
1746270
22573
69513
313
144634
145652
4430
6956
7048
5
3571
3572
3574
3575
220
1266584
1266583
47147
SETEMBRO
164385
163421
163344
164593
SETEMBRO
521
522
523
543
544
546
29732
94
28124
SETEMBRO
91122
111970

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

21.422,85
42.484,82
71.712,87
47.761,81
40.117,27
13.304,70
13.530,25
16.236,30
32.201,94
25.346,87
34.953,10
28.932,29
27.511,60
194.407,90
31.571,00
20.110,73
185.637,48
52.416,00
390,00
2.379,39
969,00
1.345,50
358,80
90,72
1.930,50
542,50
3.989,40
758,40
825,00
483,00
1.975,56
690,20
413,28
576,96
830,00
11.741,00
72.248,00
798,00
13.337,76
3.367,49
2.386,18
3.262,12
2.000,00
63,40
11,22
9.575,48
3.668,80
30.375,00
590,02
1.180,03
4.926,05
1.002,30
444,00
1.565,04
158,40
213,60
1.457,34
2.010,00
2.010,00
4.020,00
2.010,00
2.010,00
4.020,00
5.364,00
20.000,00
190,05
462,60
699,03
6.705,92

EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria de Planejamento

Letícia Rocco Kirchner
Secretária

e-mail: planejamento@bauru.sp.gov.br
DIVISÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS
RELAÇÃO DE PROCESSOS DEFERIDOS (APROVAÇÕES, OUTROS E HABITE-SE)
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02/08/2018 A 31/08/2018
02074/2018
03249/2018
03386/2017
03947/2017
04523/2018
04674/2018
04713/2018
05292/2018
05550/2018
06097/2018
06126/2017
06126/2017
06397/2018
06505/2018
06650/2016
06842/2018
07410/2018
07431/2018
07467/2018
07892/2018
08338/2018
08873/2018
09332/2017
09908/2015
09989/2018
10888/2018
11255/2018
11562/2016
11639/2018
12246/2017
12490/2018
13078/2013
13402/2016
13568/2018
14057/2018
14117/2018
14129/2014
14192/2011
14334/2018
14341/2018
14541/2018
14574/2018
15253/2018
15424/2018
15693/2018
15901/2016
16402/2018
16599/2018
16610/2018
16622/2014
16883/2018
17221/2017
17410/2018
17632/2018
17764/2018
17827/1988
18003/2018
18328/2018
18600/2018
19520/2016
19958/2018
20173/2017
20317/2018
20786/2004
21689/2018
22008/2013
22568/2001
22670/2015
22834/2017
23648/2018
24331/2018
24648/2017
24701/2017
25000/2017
25019/2018
25029/2016
25049/2012
25161/2018
25577/2006
25993/2017
26445/2017
26621/2018

PORTAL INC PART. ADM. E INC. DE IMÓVEIS LTDA
FABIO ROBERTO DA SILVA
FABIO ARAUJO DOS SANTOS
RAFAEL ALVES DE LIMA
JOSE DONIZETTI DE JESUS CAPELLI
JOSE FAUSTO DE LELLIS
MARIA EUGENIA BRAZ
MARIA ELISABETE DE FARIAS
JERONINO POMPEU DE SOUZA
ALINE FRANCINE DA SILVA
VALERIA APARECIDA MEIRA LINO
VALERIA APARECIDA MEIRA LINO
WALTER GABRIEL CAMPOS OLIVEIRA
RUNO WESLEY FAUSTINO DE OLIVEIRA
ELIANA APARECIDA GONCALVES
CESAR AUGUSTO KOWASKI DA SILVA
PAULO SERGIO ARAUJO
VALDOMIRO0 SILVA RIBEIRO
HENRIQUE ANTONIO ESPONTAO
HELENA MARIA BUENO DA SILVA
DEBORA GALDINO FATIA
PORTAL INC PART. ADM. E INC. DE IMÓVEIS LTDA
CINTIA GOIANO
HAMILTON DAMINELLO
JOICE CRISTINA DO CARMO SORREANO
DIEGO ROBERTO GAMAS DA SILVA CRUZ
ROBERTO HISAO KAWAMOTO
SIDIOMAR ANTONIO DE GODOY
LUIZ CARLOS DA SILVA
MARCUS GENILSON TORRES DE MORAIS
MARGARIDA RODIRIGUES DE OLIVEIRA
RENATO SILVA
ESTER VALLIM DA COSTA
MARIA FERNANDA RODRIGUES YAMAZATO
CINDRE GATTAZ DOTA
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA
THIAGO NOGUEIRA MENDES PRES
MONICA SILVA GARCIA
RAFAELA LOPES CABRAL DE OLIVEIRA
FELIPE BERTOZO LIMA
RASFAEL AUGUSTO BREVE MESSIAS
ADRIANA DOS SANTOS CARVALHO
GERALDO BEVILAQUA ESQUIERDO JUNIOR
ANTONIO LUCAS DA SILVA
LUZIA RISOLETTA DAMIANO
ORLANDO COSTA DIAS
VINICIUS QUERINO ANAIA
LUIZ HENRIQUE DE CAMARGO GUERRA
DERCIEL GONCALVES MALDONADO
MARCELO DOUGLAS SEGATTO
RAIMUNDA MENEZES DE LIMA
FRANCIELE SALVAGIO GARNES DE FREITAS
BENEDITA GERALDA DIONIZIO OLIVEIRA
JOAREZ DOS SANTOS SOARES
MANOEL RODRIGUES LIMA FILHO
AILTON GOMES DE CAMARGO
SANDRA DE JESUS ISABEL CRISTINA DE TOLEDO
SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA
PORTAL INC PART. ADM. E INC. DE IMÓVEIS LTDA
FELIPE MAZIERO CUSTODIO
VOGEL SOLUCOES EM TELEC. E INFOR. S. A
JOSE ROBERTO GONCALVES
ROGERIO ROGONI DOS SANTOS
FERNANDA ESPANHOLO SANTANA
EDNA MIYOKO FURUSHIMA AKIYOSHI
MARIA ANITA PEREIRA SEVERINO
COMERCIO DE D. DE PETROLEO UNIV. DE BAURU LTDA
EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA
IRACILDE CLARA VASCONCELOS
EDSON SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
ALEXSANDRO RODRIGUES
EXPEDITA DO NASCIMENTO DE GODOY
CASSIO FRONTEROTTA MOLINA
ANGELO FRANCISCO VITORIO LUZI
WELLINGTON RENATO BANHOS
ANA LUIZA PAIS FERREIRA DA LUZ
MIRACIR MORAIS DA SILVA
VANDERLEI SOUZA SILVA
CLAUDEIR CARNEIRO
JACOB RIGO
ELIZANGELA MIRANDA MARIANO
AGNALDO JOSE GARCIA NOGUEIRA

DIÁRIO OFICIAL DE BAURU
26797/2018
26845/2018
27202/2018
27272/2014
28206/2017
28369/2003
28428/2018
28500/2018
28646/2015
28741/2016
28750/2018
28808/2013
28840/2017
28951/2017
29365/2018
29588/2017
29631/2018
29741/2017
30127/2003
30357/2018
30378/2018
30607/2015
30636/2013
30854/2018
31006/2018
31177/2018
31265/2017
31655/2018
32050/2018
32076/2018
32104/2012
32288/2018
32610/2018
32730/2018
32812/2014
33054/2018
33473/2018
34216/2017
34449/2018
34693/2017
34797/2017
34861/2018
35343/2018
35827/2018
36172/2016
36259/2018
36356/2018
36374/2018
36654/2014
37329/2017
37794/2018
37856/2018
37873/2018
37883/2018
37927/2018
37980/2018
38074/2018
38153/2016
38176/2018
38327/2018
38368/2017
38462/2018
38501/2018
39175/2018
39345/2018
39456/2018
39545/2018
39608/2018
39873/2018
39928/2018
40010/2018
40098/2017
40504/2018
40897/2018
41048/2018
41118/2018
41265/2018
41868/2018
41877/2018
41948/2018
41977/2017
42086/2018
42617/2017
42713/2018
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RAFAELA JULIANA MANGOLIN DIONIZIO
QMC TELECOM DO BRASIL
EDINEUSA CRISTINA DA SILVA
ROSANA MARTINS RIBEIRO
MARITA GRACIELE FERNANDES ALEGRE
MARIO SOARES DA SILVA
LUIZ CARLOS BRAZ MARTINS
PAULO ROBERTO SANCHEZ DE CASTRO
MARCELO LUIS RAIMUNDO
ALICE BOICA LIMA
THALITA RAMOS LORIANO
JOAO PAULO SAGGIORO
MARIZA PEREIRA NUNES
ALEXANDRE ANDERSON MAGESTO
DIEGO ALEX DE SOUZA
REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS
DIVALDO BOFIM
KAROLINE DA SILVA
DANIEL VIEIRA LOREVICE
APARECIDA DE LOURDES DA SILVA
RICARDO APARECIDO FERREIRA FOGASA
LUIS CARLOS DE MELLO
OZEANO NICOLAU ALVES
ELISVALDO JOSE DOS SANTOS
MARCOS DOS REIS PEREIRA JANSON
VANESSA RAMOS PRADO
MICHELE IZABEL QUINTILIANO
VALDECIR MORAES DA SILVA
DINORAH MUCHERONI BUENO
PORTAL INC PART. ADM. E INC. DE IMÓVEIS LTDA
ELAINE MARIA FERREIRA
RENILDO GOMES DE SOUZA
PAULO CESAR DE BARROS SOUTO
JOAO ABEL GOMES DA SILVA
ISABEL APARECIDA MARQUES DA SILVA
FERNANDO CESAR ATHAYDE SPETC
JAYME LUZIA FILHO
DIJAELSO DA SILVA
ADEMAR DA SILVA LOBO
GUSTAVO BANHARA DORETO PADOVAN
MILENA MONTILHA ALCANTARA ALVES
HELIO NINES DE SOUZA
WAGNER MARQUES CANARIN
JOAO FRANCISCO DA SILVA
NEIDE DE OLIVEIRA SILVA
ANA CLAUDIA DE SOUZA CAMPOS
FUNDACAO PARA VES. DA UNIV. EST. PAULISTA VUNESP
AMIR FERNANDO BARREIRA
NEUSA MARIA DE ANDRADE
AMANDA DA SILVA BONFIM
PLEXUS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DAS NACOES
ERNANI MARIANO
OSVALDO BATISTA FERREIRA FILHO
ARY SANTOS JUNIOR
ANTONIO CESAR ZACAIB
ALINE NATALI LAURENTINO
ELAINE MARIA FERREIRA
VANESSA CRISTINA LOURENÇO DE PAULA
CRISTIANE LIMPO SALES RODRIGUES
LEONARDO VIDAL MIQUELLOTTO
ANA REGINA CARVLHO DE ANGEL
ANA LAURA LYRA ZWICHER
JHONATAN VINICIUS DE PAULA ALONSO
STEFANNO MASTROIANNI MORAES
MIRIAN DOS SANTOS
MARIA LUCIA MANDELLI DE MELLO
WILLIAN HERNANDES PIVETTA
LAZARA DEJAMIRA LOPES RAMOS
CARLOS FERNANDES DA SILVA
CLAUDIA MARIA GONCALVES FRENEDA
DAVID MARINHO GUEDES
MARCO SERGIO KITAMURA
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA COUTINHO DE LIMA
JULIANA ALVES DE MOURA
ROSA MORENA DA SILVA RIBEIRO
VIVIAN DE SOUZA MATSUMOTO
VINICIUS VIEIRA DA SILVA
LUIS FILIPE PEREIRA
ROSENI DE SOUZA ALEGRE
EDVAN JOSE SANTANA
FILIPE DE MENEZES
EMERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES
ISIS LARA DA SILVA MARQUES
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42828/2018
42872/2017
43020/2018
43058/2014
43125/2018
43182/2018
43289/2017
43532/2017
43564/2018
43578/2017
43806/2018
43993/2018
44337/2018
44385/2015
44759/2018
45004/2015
45061/2018
45094/2018
45380/2014
45391/2018
45402/2018
45443/2018
45542/2018
45551/2018
45666/2017
45724/2018
45867/2018
45933/2018
45944/2018
45948/2018
46074/2018
46091/2018
46092/2018
46281/2017
46291/2018
46437/2017
46437/2018
46546/2018
46621/2018
46702/2018
46860/2017
46913/2017
47078/2018
47236/2016
47438/2018
47567/2016
47609/2018
47760/2018
47886/2018
48034/2017
48222/2018
48249/2017
48256/2017
48261/2018
48430/2016
48532/2018
48614/2018
48653/2017
48669/2017
48677/2018
48684/2017
48702/2018
48807/2018
48817/2018
48830/2018
48842/2018
48880/2018
48881/2018
48952/2018
48955/2017
48984/2018
49015/2017
49031/2017
49031/2018
49359/2018
49371/2018
49438/2018
49448/2018
49622/2018
49665/2018
49717/2018
49721/2018
49748/2018
49752/2018

ROMARIO SANTOS DO PRADO
THAYLLON VINICIUS DE MELLO SILVA
IGREJA PETENCOSTAL RENASCENDO EM CRISTO
MANOEL SERAFIM
ALMERINDO PAPASSONI
VANDERLEI VENCESSLAU
LUCAS EMANUEL PEREIRA DE ANDRADE
CEZAR AUGUSTO PETREIRA DA SILVA
DIEGO DE CASTRO PEREIRA
JOSE FERREIRA
EDEMILSON SENA E SILVA
CARLOS ALBERTO APARECIDO DE MACEDO
CLAUDIA DA SILVA
GRASIELA CRISTINA MOREIRA GRIMALDI
LUIZ HENRIQUE VASO
SIOMARA CUSTODIO GARCIA
LUCIMARA MAIA
LUCAS RAFAEL RIBEIRO PAULON
CAMPOS SILVA GERENCIAMENTO PATRIMONIAL LTDA
SHEILA DE OLIVEIRA BARBOSA
FELIPE MATHEUS PEREIRA BIANCHI
KELVE DOS SANTOS MENDES
DINAMICA DE BAURU PROJETOS CONST. E INCORP. LTDA
TANIA SUELI CALVELO DOS SANTOS
MARCOS ROBERTO BARBOSA LOPES
ILUMAX MATERIAIS ELÉTRICOS COM. E SERVIÇOS LTDA
JRR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA
CAMILA GONÇALVES DOMINGUES
ROBERTO GARCIA PAGANI
THIAGO GALIZA DOS SANTOS
TAIS APARECIDA CORREA DA SILVA
AIRTON CARLOS BASTELLI
MILTON PEREIRA NOGUEIRA
ALESSANDRO CESAR CAMPOS DOMINGUES
MARIA SALETE CHEPERNATE
ROCIBEL MONGE JUNIOR
DANIEL VILELA ALVES
MAURILIO MENDES DO AMARAL
ANA PAULA MRTINS
ADRIANE ERREIRA SPARAPAN
BRUNO FERREIRA BORGES
ANTONIO CARLOS BEZERRA JUNIOR
ALCIDES PETIT NETO
WALLACE COSTA FERREIRA
CLAUDINEI ARAUJO COELHO
SIMOES E CIA. CONSTRUTORA LTDA
GEOVANIA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA
JULIANA CRISTINA SCARPO
EVERSOM LUIS MAININI
GABRYELLA AGNES SARAIVA CUNHA
EDUARDO HERRERA DOS SANTOS
CLAUDIJANE VIEIRA DA SILVA
IALA CATILZA SOUSA DOS SANTOS
GEOVANI BATISTA DOS SANTOS
MARESSA DE ALMEIDA LIMA
DANDARA STEFANY DE SOUZA LIMA
JAQUELINE GOMES DA SILVA
WALLACE ASSUMPCAO DE SIQUEIRA
RUAN DA SILVA FAGUNDES
FRANCISCOCESAR TIENGO
MARCIO PEREIRA ROSA
TIAGO PIRES CARARETO
DANIEL RICHARD RUIZ
ESPOLIO DE MASAKO HIRAI
ANTONIO CARLOS PEREIRA GLORIA
JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA
GUILHERME DE SOUZA QUADROS
BETIJAANE ALVES DE ARAUJO
EDUARDO PETERSON FINAMORE
KELLY CRISTINA BRAZ ALVES
JOAO PEDRO FERMINO DO AMARAL
JULIANO RUIZ
ALLISON ROBERTO CRUZ
JOYCE MIRIAM DE ABREU BRANDÃO
CAROLINE DA SILVA COSTA
CARLOS EDUARDO CIRILO RIBEIRO
MARCOS APARECIDO PANUCCI GOMES
BRUNO WESLEY FAUSTINO DE OLIVEIRA
JAIME CLISMAN PEREIRA DE AGUIAR
ANTONIO ALVES SERRA
LUCIANO ALVES DE MELLO
CARLOS AUGUSTO EUFRASIO
FERNANDA CINTRA SUTHERLAND GALIMBERTI
FERNANDA CINTRA SUTHERLAND GALIMBERTI

49757/2018
49761/2018
49835/2018
49846/2018
49878/2018
49918/2018
49998/2018
50054/2018
50063/2018
50136/2018
50191/2018
50243/2018
50373/2017
50444/2018
50485/2018
50522/2018
50567/2018
50583/2018
50614/2017
50632/2018
50653/2018
50655/2018
50657/2018
50768/2018
50798/2017
50811/2018
50828/2018
50912/2018
50970/2018
50985/2018
50992/2018
51008/2014
51033/2018
51044/2018
51114/2018
51131/2018
51139/2018
51141/2018
51151/2018
51190/2018
51227/2018
51283/2018
51362/2018
51396/2018
51402/2018
51411/2018
51420/2018
51508/2018
51509/2018
51532/2018
51696/2018
51756/2018
51760/2018
51915/2018
52003/2018
52020/2017
52035/2018
52055/2018
52098/2018
52120/2018
52208/2018
52216/2018
52292/2017
52314/2018
52315/2018
52339/2018
52340/2018
52344/2018
52349/2018
52367/2018
52478/2018
52516/2018
52594/2018
52619/2018
52621/2018
52642/2018
52679/2018
52688/2018
52709/2018
52743/2018
52770/2018
52776/2018
52839/2018
52901/2016
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FERNANDA CINTRA SUTHEELAND GALIMBERTI
ARIOVALDO SIQUEIRA
JOSE FERNANDO TELLI
GIOVANA ANTUNES DE MORAES ANDRADE
EDER CREPALDI
DAIANE MIGUEL QUINALHA
CARLOS RAFAEL FURLAN DOS SANTOS
LUCAS IAGO SOARES
RAFAEL GOMES DA SILVA
EGET ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
MATEUS DE SOUZA SILVA
CESAR EDUARDO TARCINALLI BARROS
CARLOS HENRIQUE SOUZA FIDENCIO
ANDREIA ALVES COELHO
JESSICA THAIS PEREIRA BARRETO DIAS
RAIMARA SANTANA DE CARVALHO
ELOISA CUSTODIO PEDROZO
LEANDRO NUNES VALEZI
ROSELI DE FATIMA PEREIRA DA SILVA
DARIELE JAMILE DOS SANTOS
RAFAEL DOS SANTOS VITTI
ELISEU BERTINOTTI
ELISEU BERTINOTTI
MICHELE ALONSO MARQUES
GABRIEL CORDEIRO DE OLIVEIRA
ARISTOMENES PINTO GUIMARAES
LUIZ HENRIQUE DA SILVA TORNERO LOUZADA
MIGUEL WEBER DA SILVA
FRANZOLIN INCORPORADORA LTDA
DENIS FERNANDO CIAFREIS
ESTEVAN HENRIQUE PINHOLI
TADEU RIBEIRO SILVESTRE
BELINI & BELINI CONSTRUÇÕES LTDA
BELLINI E BELLINI CONSTRUCOES LTDA ME
LAURINDA APARECIDA SILVERIO MATIAS
CARLOS ROBERTO JORDAO
RIARDO BORTONI
NEYLA IVETTE YUTRONIC SERRANO
CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL CAIOBA
ANDERSON TEIXEIRA GUIMARÃES
GLAUBER ATILA GONÇALVES
ELISZANGELA VICENTE
PAULO EDUARDO TURINI
MESSIAS DOS SANTOS VITORIO
JESSIC NAYARA RAIMUNDO DE SOUZA
DIEGO ROBERTO GAMAS DA SILVA CRUZ
FELIPE ANTUNES CASTRO
LAIS FRANCHI SIMOES EPP
LAIS FRANCHI SIMOES EPP
ELAINE MARIA FERREIRA
MARIA ELIDIA MOSTACO DA SILVA LOBO
DEISE GARCIA DE ALMEIDA
DANILO AUGUSTO SANTOS TAVEIRA
MAYARA CARRERO MUNIS BEZERRA
IRIS HORTENCIO
NATHALIA CRISTIANE ALMERIN
PAULO ROBERTO FERNANDES
THAYS CHRISTIANNY DE SOUZA BUZTTO
DAVI MARCOS DE OLIVEIRA SOUSA
WALTER VIDRIH FERREIRA
AMANDA ALBERGONI DA SILVEIRA
VINICIUS MACIEL RAMOS
JESSICA APARECIDA DOS SANTOS F. ALMEIDA
EDUARDO MENDES
BIA DE MORAES QUAGLIATO
TEDI WILLYANS CONTIERI MATOS
MATHEUS AARÃO ALVES
GABRIELLY DA SILVA LAVADESSA
LEANDRA LEITE DA SILVA
MILTON CESAR CAETANO
VALERIO ENGENHARIA LTDA-ME
MAURICESAR LYRA PINTO
ROSILENE DOS SANTOS FAHL
MARCIO CASSIO DAS NEVES
FABIO DOMINGUES PINHOVE
ROBERTO CARLOS ALVES FERNANDES
ROBERTO PEREIRA DA SILVA
MARCIA MAGDA CARVALHO
CAMILA NOGUEIRA ANGERAMI
ALCIMAR ANTONIO DO CARMO
RODRIGP FRANCO DA ROCHA
WELITON STEIDEL DE CARVALHO
LEONARDO ALEIXO DE MOURA
GUILHERME FELIPE DA SILVA
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52958/2018
52963/2018
53000/2018
53019/2018
53079/2018
53090/2016
53180/2018
53230/2018
53384/2018
53444/2018
53509/2018
53539/2018
53652/2018
53661/2018
53668/2018
53673/2018
53725/2018
53771/2018
53818/2018
53847/2018
53856/2018
53986/2018
54021/2018
54045/2018
54047/2018
54068/2018
54127/2018
54158/2018
54253/2018
54267/2018
54286/2018
54325/2018
54419/2018
54510/2018
54565/2018
54570/2018
54602/2018
54615/2018
54700/2018
54712/2018
54734/2018
54757/2018
54871/2018
54892/2018
54902/2018
54919/2017
54979/2018
54999/2018
55105/2018
55147/2018
55154/2018
55217/2018
55238/2018
55368/2018
55370/2018
55390/2018
55412/2018
55482/2016
55504/2018
55530/2018
55725/2018
55802/2017
55870/2018
55898/2018
55932/2018
56002/2018
56018/2018
56027/2010
56070/2018
56227/2017
56247/2012
56286/2018
56381/2018
56384/2018
56432/2018
56451/2018
56498/2018
56512/2018
56918/2018
56922/2018
57007/2018
57011/2018
57047/2016
57062/2018

RAQUEL CICERA ALVES
ALINE DE MELO
FREDY DE CARVALHO
SERGIO ANTONIO GIMENEZ JUNIOR
FERNANDO JOSE BARBOSA
LFSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ELVIS DANTAS DE SOUZA
EDSONFRANCISCO BRITO DE SOUZA
LUIZ CARLOS FAVERI
ANA CAROLINA DE CAMARGO
LUIZ JOSE BERNAVA
INARA ANA POLATTO DE MORAES
EMERSON JOSE BARBOSA
EVERTON DANIEL GASPARETO
LUCAS PEREIRA GALVAO
LUIZ ROBERTO FERNANDES DE OMENA
LUIS FERNANDO GOMES DE MORAES
AGROMELLHOR NEGOCIOS E SOLUCOES LIMITADA
ALAN ESTEVAM
ALCEU PEDRO COSTA
JOSE COSTA FERNANDES
FERNANDO DOS SANTORIBEIRO DE FARIA
ANA CAROLINA MACAGNAN AFONSO
DAIZE MANOEL DOS SANTOS
ELIEL HENRIQUE PEREIRA
MARCELO ALVES DOS SANTOS
ANTONIO FERNANDO REDONDO ORGADO
PATRICIA CRISTINA TORRES GOMES
TADEU RIBEIRO SILVESTRE
DIEGO RODRIGUES COSTA
GIOVANI BRUNO ULTRAMARI
CONDOMINIO EDIFICIO HENRI MATISSE
BRUNA CAROLINE MACIEL DA SILVA
MARGARIDA IGNACIA DE JESUS
MICHEL ROBERTO DA SILVA GONCALVES
ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO
PAULO FRANCISCO SOARES
CAIO CESAR BIACONCINI
MAURICIO DONIZETE CANALL
CRELI DE FARIA ROQUE
PAULO ROSA
REG INCORPORACES E CONSTRUCOES LTDA
JOSE SOTRATI JUNIOR
SOLANGE DA SILVA MODOLO
JEFFERSON FERNANDO LIMEIRA
BRUNO CESAR DE LIMA ALBERTINI
ARMANDO ROGERIO DA SILVA
SERGIO LUIS CARRARA
THAIS FERNANDA DA SILVA DOLINSKI FAZZIO
AUGUSTADOS SANTOS PEREIRA
LEANDRO AVELINO DOS SANTOS
TALTA CAIRES DOS SANTOS
RICARDO FERREIRA JUNIOR
VALERIA VICCARIO AMANTINI
MARIZA CAMPO BASSO
MARCOS CUNHA VASCONCELOS
JANDIRLEY PAIVA ALVAREZ
AMADO BORGES DA SILVA
LENIS FERNANDO DE CARVALHO
VALERIA REIS JODAS SALGADO
WILLIANS DOS SANTOS BAPTISTA
REGINA CELIA LEIZICO
PAULO ROGERIO SIMOES FONTES
ELAINE MARIA FERREIRA
VITORIA DUDENA ACCYOLI LIMA
WILLIAN POLATO GOMES
SANDRA REGINA DE LIMA
TONI EDIVALDO COQUEMALA LAGUSTERA
WILSON APARECIDO DA SILVA
ANDERSON FELIPE DA SILVA
APARECIDO DE LIMA
RAFAEL AUGUSTO BRENE MESSIAS
MARA ELIZA DA SILVA DUNGUI
ANTONIO CARLOS MARIANO
EDUARDO PETERSON FINAMORE
SANDOVAL GOMES SOUTO
TERESINHA NOGUEIRA RICCI
CELIA DE SOUZA LANZA
HELDER DE FAVARI LEMES
LUTERO DE OLIVEIRA MESSIAS
JACQUELINE QUERRA SOUSA
MARIVALDO BRASILEIRO SILVA
PAULINHO MASSAHIKO FACIMOTO
FABIO ZUIM
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57082/2018
57152/2018
57223/2018
57259/2017
57312/2018
57467/2017
57484/2018
57486/2017
57533/2017
57538/2018
57642/2017
57662/2018
57919/2018
58009/2018
58165/2015
58170/2018
58201/2018
58221/2017
58225/2018
58295/2018
58326/2018
58364/2018
58687/2018
58838/2018
58855/2018
58860/2018
59050/2017
59118/2018
59137/2016
60081/2017
60572/2017
60807/2017
60948/2017
61199/2017
61233/2017
61310/2017
61826/2017
62392/2011
62565/2017
63031/2017
63304/2017
63311/2017
63603/2017
64269/2017
64596/2017
64748/2017
64926/2017
65609/2016
65709/2017
65836/2017
65888/2016
66097/2017
66659/2017
66699/2017
66772/2017
66924/2017
66932/2017
67427/2017
67773/2017
67804/2017
68927/2017
69205/2017
69273/2017
69554/2017
70213/2017
70618/2015
70813/2017
70826/2017
71190/2017
71192/2017
71204/2017
73879/2016
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THIERRY HENRIQUE SOUZA GARCIA
BRUNO DE OLIVEIRA CHECHI
CRECHE BERCARIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELEM
JOSE ROBERTO CERVANTES
PAULO EDUARDO TURINI
RENAN MARCELL DE OLIVEIRA JERONYMO
TIAGO MATTOSINHO CORREIA
FUNDAÇÃO TOLEDO – INSTITUTO
URICK PAULINO DE SOUZA
GILVAN GONCALVES
RENAN DE NICOLAI
JANAINA LOPES DE ALMEIDA
MIRIAM ADELE GONCALVES DE AGUIAR
WILLIANS BORGES DA SILVA BATISTA
JOSE RAYS
SIDONIA AMERICA ZANONI SILVERIO
AILTON VIEIRA DE SOUZA
WANDERLEY MESSIAS FERMINO DE LIMA
MATUZALEM GARCIA DE ANDRADE
JUVENALÇ DOMINGOS GOMES
MAURO ANTONIAZI JUNIOR
THIAGO ALEXANDRE DE SOUZA
ROZILAINE DE ARRUDA MOREIRA
JERLAN CLEZIO TEIXEIRA DE MELO
SAULO BRUNO VICARIVENTO
LUBIANCA RASSVETV
DERCI ANTONIO
MARCELIANO DE OLIVEIRA MATHIAS
FREDERICO CUTINO TEIXEIRA
MARCELO GRACIANO
FERNANDO LUCAS DA SILVA
ALISON BARRETO
JULIANA RODRIGUES DA SILVA
SHUVIANE COMIN MARQUEZIM
MARCOS ROBERTO GOMES MORGATTO
JOAO BATISTA DOMINGUES
EVANDRO RIBEIRODOS SANTOS JUNIOR
ANDREIA CRISTINA LOPES DA SILVA
LUIS CARLOS GOMES DA SILVA
SILENE DOS SANTOS GARCIA
ROSIMEIRE GONZAGA DOS SANTOS
DULHIANE APARECIDA DE SOUZA
REGIS SAMUEL RIBEIRO
MODESTO RODRIGUES DE SOUZA
EDSON FERREIRA DOS SANTOS
MARCIANE JANUARIO BREGOLA
NERISSON MORAIS SANTOS
LILIAN CHAVES CARDEAL
ALEXANDER SALCEDO
WILLIAN RICARDO DOS SANTOS COSTA
LUIZA HELENA CARDOSO DO NASCIMENTO
CLAUDIA MARIA GONCALVES FRENEDA
PAULO CESAR PALOMO
ROSANA BERTUZZOOOOO GAMPOY
FERNANDO RIBEIRO SANTOS
NAYARA DANIELLE CHAVES
JOSE PEREIRA BATISTA
LUCAS HENRIQUE ANDRADE MONTEIRO
AUSTIN FERNANDES BOGALHO
JONAS DA SILVA FERREIRA
MARISOL DO CARMO ALVES MIRANDA RAMOS
JAIR DUARTE JUNIOR
MARGARETH MARIA DE MORAES
DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA
RAFAELA ANGELICA MOURA LOPES
CHOCODAN CREDITO LTDA
RENATO FERRAZ DE CAMARGO
CELSO DONIZETE APARECIDO MIRANDA DA CRUZ
ARLETE THIENGO
AFONSO COLACO
PEDRO DUNGUE FILHO
TATIANE FRANCO
E D I TAL
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

COMUNICADO
Referente processo 39918/18, informamos ao requerente (anônimo), que mediante a denúncia protocolada
no processo em epígrafe, o local em questão foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização e não foi constatado
obra e material no passeio. Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências
cabíveis serão tomadas de acordo com a legislação municipal vigente.
NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 7028/17 – Nº 02/18, a Sr.ª Carmen Simi, à Rua Pe. João, 6-8, Vila Sta. Izabel,
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em cumprimento aos dispostos da Lei Municipal nº 7028/17, cap. XI, art. 52: “Deverá ser mantido no
local da obra o documento que comprove o licenciamento da atividade edilícia em execução, sob pena da
lavratura de auto de notificação e multa, nos termos da legislação pertinente.” e do Decreto 13711/18,
artigo 2°: “Art. 2º Todas as edificações construídas em área urbana no Município de Bauru devem dispor
de licença de construção, Parágrafo único. As edificações que não possuem licença de construção são
classificadas como irregulares e devem ser objeto de procedimento de regularização junto ao Município,
a ser promovido pelo proprietário ou possuidor, sob pena de autuação e interdição de atividade.”, bem
como qualquer responsável legal, para que apresente o PROJETO APROVADO, de toda área construída,
referente ao imóvel situado à RUA FELICISSIMO ANTONIO PEREIRA, 24-0 L3 QB VL SANTISTA,
cadastro Municipal 5/0549/003. O não atendimento desta determinação explícita, implicará a aplicação da
penalidade de multa, conforme referidas lei e decreto. (responsável não localizado).
COMUNICADO/ ORIENTAÇÃO
Conforme dispostos do Decreto 13711/18, anexo II, artigos 57, 58 e 59: Art. 57 É obrigatória a construção
de muro ou mureta no alinhamento e calçada no passeio público em todos os imóveis onde tenha sido
executado, pelo Município, a instalação de guias, observadas as normas seguintes: I - Mureta com altura
mínima de 30 cm; II - Calçada revestida de material anti-derrapante e compatível às normas técnicas de
acessibilidade. Art. 58 É obrigatória a conservação permanente das calçadas, devendo o proprietário
repará-las quando necessário, colocando-as em estado de novas. Art. 59 As calçadas deverão acompanhar
a declividade longitudinal das guias e ter uma inclinação transversal de 2% para escoamento de água”,
informamos, sob Ofício Nº 08/18, E-doc 50455/2018, ao Sr. Luiz Cesar da Silva Fernandes, à Rua Manoel
dos Santos Quialheiro, 1-54, Novo Jd. Pagani, bem como qualquer responsável legal, para que providencie
o reparo do passeio público, referente à RUA MANOEL DOS SANTOS QUIALHEIRO , 1-54 L5 Q8 N J
PAGANI, cadastrado na P.M.B. 4/0811/005. O não atendimento desta determinação explícita, implicará a
aplicação da penalidade de multa, conforme referidas lei e decreto. (responsável não localizado).
COMUNICADO/ ORIENTAÇÃO
Conforme dispostos do Decreto 13711/18, anexo II, artigos 57, 58 e 59: Art. 57 É obrigatória a construção
de muro ou mureta no alinhamento e calçada no passeio público em todos os imóveis onde tenha sido
executado, pelo Município, a instalação de guias, observadas as normas seguintes: I - Mureta com altura
mínima de 30 cm; II - Calçada revestida de material anti-derrapante e compatível às normas técnicas de
acessibilidade. Art. 58 É obrigatória a conservação permanente das calçadas, devendo o proprietário
repará-las quando necessário, colocando-as em estado de novas. Art. 59 As calçadas deverão acompanhar
a declividade longitudinal das guias e ter uma inclinação transversal de 2% para escoamento de água”,
informamos, sob Ofício Nº 76/18, Proc. 30143/2015, ao Sr. Gabriel Saunite, à Rua Walter Silva, 2-194, Res.
Nova Bauru, bem como qualquer responsável legal, para que providencie a construção do passeio público,
referente à RUA WALTER SILVA, 2-194 L1 QG RESIDENCIAL NOVA BAURU, cadastrado na P.M.B.
4/2198/001. O não atendimento desta determinação explícita, implicará a aplicação da penalidade de multa,
conforme referidas lei e decreto. (responsável não localizado).
COMUNICADO/ ORIENTAÇÃO
Conforme dispostos do Decreto 13711/18, anexo II, artigos 57, 58 e 59: Art. 57 É obrigatória a construção
de muro ou mureta no alinhamento e calçada no passeio público em todos os imóveis onde tenha sido
executado, pelo Município, a instalação de guias, observadas as normas seguintes: I - Mureta com altura
mínima de 30 cm; II - Calçada revestida de material anti-derrapante e compatível às normas técnicas de
acessibilidade. Art. 58 É obrigatória a conservação permanente das calçadas, devendo o proprietário
repará-las quando necessário, colocando-as em estado de novas. Art. 59 As calçadas deverão acompanhar
a declividade longitudinal das guias e ter uma inclinação transversal de 2% para escoamento de água”,
informamos, sob Ofício Nº 77/18, Proc. 30143/2015, ao Sr. Paulo Meleiro, à Rua Walter Silva, 2-193,
Res. Nova Bauru, bem como qualquer responsável legal, para que providencie a construção do passeio
público, referente à RUA WALTER SILVA, 2-193 RESIDENCIAL NOVA BAURU, cadastrado na P.M.B.
4/2199/040. O não atendimento desta determinação explícita, implicará a aplicação da penalidade de multa,
conforme referidas lei e decreto. (responsável não localizado).
COMUNICADO/ ORIENTAÇÃO
Conforme dispostos do Decreto 13711/18, anexo II, artigos 57, 58 e 59: Art. 57 É obrigatória a construção
de muro ou mureta no alinhamento e calçada no passeio público em todos os imóveis onde tenha sido
executado, pelo Município, a instalação de guias, observadas as normas seguintes: I - Mureta com
altura mínima de 30 cm; II - Calçada revestida de material anti-derrapante e compatível às normas
técnicas de acessibilidade. Art. 58 É obrigatória a conservação permanente das calçadas, devendo o
proprietário repará-las quando necessário, colocando-as em estado de novas. Art. 59 As calçadas deverão
acompanhar a declividade longitudinal das guias e ter uma inclinação transversal de 2% para escoamento
de água”, informamos, sob Ofício Nº 78/18, Proc. 30143/2015, ao Sr. Genivaldo Bernardo de Azevedo,
à Rua Maria Bigheti Limão, 2-197, Res. Nova Bauru, bem como qualquer responsável legal, para que
providencie a construção do passeio público, referente à RUA MARIA BIGHETI LIMAO , 2-197 L40 QC
RESIDENCIAL NOVA BAURU, cadastrado na P.M.B. 4/2200/040. O não atendimento desta determinação
explícita, implicará a aplicação da penalidade de multa, conforme referidas lei e decreto. (responsável não
localizado).
E D I TAL
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO
COMUNICADO
Comunicamos o requerente (anônimo), que, conforme processo nº 44177/2017, o local sito à Rua Sebastião
Aleixo da Silva, nº 5-7, Parque São Geraldo, Bauru/SP, foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização, e
também de acordo com vizinhos do estabelecimento, foi constatado que o mesmo encerrou atividades no
local. Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades
serão adotadas dentro das legislações municipais vigentes.
COMUNICADO – OFÍCIO Nº 669/18
Conforme solicitação feita no processo 43970/2018, informamos à Botare de Souza ADM LTDA ME,
situada à Rua Padre João, nº 10-40, Santa Tereza, Bauru/SP, o deferimento do prazo de mais 30 (trinta) dias
solicitado no processo acima citado, para apresentar o Certificado de Licenciamento Integrado mediante
o cadastro em VRE, notificação nº 26960/2018, para a atividade de “Administração na área da saúde”
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desenvolvida, sob pena de INTERDIÇÃO e demais sanções administrativas cabíveis.
Sem mais para o momento.
COMUNICADO
Conforme solicitação feita no processo 56827/2018, informamos ao requerente (anônimo), que o local
em questão foi fiscalizado pela Atividade Delegada e encontra-se licenciado. O mesmo foi notificado para
atender leis específicas. Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências
e penalidades serão adotadas dentro das legislações municipais vigentes. Sem mais para o momento.

Secretaria de Saúde

José Eduardo Fogolin Passos
Secretário

MESA SETORIAL DA SAÚDE
ALTERAÇÃO DATA REUNIÃO ORDINÁRIA
O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Eduardo Fogolin Passos, no uso das suas atribuições legais,
CONVOCA os membros TITULARES da Mesa Setorial da Saúde para reunião ordinária do dia 28 de
agosto de 2018 (terça-feira) PARA o dia 11 de setembro de 2018 (terça-feira) ás 8:00 horas , na sala de
reuniões da sede da Secretaria Municipal de Saúde.
Segue abaixo a relação dos membros:
CANDIDATOS TITULARES ELEITOS
1 Berenice de Souza
DUUPA / UPA Geisel
2 Claudinei Rodrigues
DA / Frota
3 Denise Carneiro Ferreira Rios
DUUPA/UPA Mary Dota
4 Eide Ferreria Lima Abreu
DUUPA / UPA Bela Vista
5 Eliana Marcela Batista da Silva
DUUPA / UPA Geisel
6 Franciele Castilho
DUA / DNS / UBS Independência
7 Ivone Maria da Silvas Souza
DSC/DVA/ Seção de Meio Ambiente
8 José Eduardo Xavier
DUA / DNS / UBS Parque Vista Alegre
9 Katia Cristina Keine
DUA / DUR / CEO
10 Melissa Lamônica
UAF Geisel
11 Norton Ribeiro
DUA / DNS / UBS Geisel
12 Ricardo Bertolli de Souza
DUUPA / PSMC
Rosane Ap T Seabra Prudente
13 em substituição a titular
DUA/DSM/CAPS
Cassia Marques da Rocha Hoelz
CANDIDATOS TITULARES INDICADOS
1 ANA MARIA CARVALHO
GS/FUNDO
2 BEATRIZ RABELLO GOBBO - EXECUTIVA
GS/DGTES
3 EZEQUIEL APARECIDO DOS SANTOS
DSC/DVE
FRANCIELE EDILAINE E. DA SILVA4
GS/ASSESSORIA
EXECUTIVA
5 GABRIEL H PRIMOLAN
DUUPA/SAMU
6 GIEDRI CRISTINA B SANCHEZ
GS/DGTES
7 KELLY CRISTINA REGANGNAN
DUA/DNS
8 MARCELA DA SILVA S. CAMARGO
GS/DGTES
9 MÁRCIA ARAUJO DOS REIS OLIVEIRA
DUA/DUR
10 MARCO A. DE CAMPOS MOREIRA
DUUPA/PSC
11 PATRICIA IOLANDA ANTUNES
DUA/DUSF
12 ROSSANA F. MARTINS
DUUPA
13 SUELI ALVES DE LIMA
DPAC/DCI
Conforme previsto no Artigo 18º do Regimento da MSS, em especial nos incisos citados abaixo ficam
cientes que:
II. Os membros TITULARES da MSS serão convocados para as reuniões, sendo estes liberados das
atividades funcionais quando no horário de trabalho.
III. Em caso de impedimento da participação, o membro titular deverá justificar sua ausência junto à
Secretaria Executiva oficialmente e comunicar seu suplente em tempo hábil para que o mesmo assuma
a titularidade na reunião.
IV. Os suplentes poderão participar a qualquer tempo das reuniões com direito a voz, não tendo direito a
banco de horas e/ou dispensa das atividades funcionais quando seu titular estiver presente nas reuniões,
nem decisões.
ATENÇÃO : já está dísponível na intranet na área da saúde os documentos da mesa setorial (quadro com a
relação dos substitutos titulares , cronograma das reuniões) , poderá acessar através do link www.bauru.
sp.gov.br/saude/mesa_setorial.aspx
CONTATO : mesasetorialsaude@bauru.sp.gov.br
Dr. José Eduardo Fogolin Passos
Secretário Municipal de Saúde
Presidente da MSS
Portaria 07/18
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- SEÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DE
INTERESSE À SAÚDE
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO
INTERESSADO
31645/2016 JULIANA MARQUES ATTUY
46045/2017 MCC RIBEIRO CLINICA E RESIDÊNCIA GERIATRICA EPP
7717/2017 E.L.CRUZ UROLOGIA LTDA
26278/2017 WELLINGTON CARDOSO BONACHELA
37972/2018 SANDRA MARA NADIM DE CONTI
37712/2017 ALCAZAR E SANTOS LTDA
11730/2017 LUIZ JOSÉ BITTENCOURT FRANK
66388/2017 MARCELA TAGLIANI RIBEIRO
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INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO :
PROCESSO
INTERESSADO
31645/2016 JULIANA MARQUES ATTUY
46045/2017 MCC RIBEIRO CLINICA E RESIDÊNCIA GERIATRICA EPP
COMUNICAÇAO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE
ADVERTÊNCIA:
PROCESSO
INTERESSADO
N°/SÉRIE
52603/2018 SÉRGIO LUIZ PESSIN
2089/E-1
ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 		
PROCESSO
9207/2017
INTERESSADO
E.L.CRUZ UROLOGIA LTDA
REQUERENTE
ESTEVAM LOZANO CRUZ
CPF
707.296.978-00
CRM/SP
20848
ERRATAS:
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE BAURU EM 30/08/2018
ONDE SE LÊ:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO
INTERESSADO
2440/2017 CAMILA TOMAZI RISSATO

Nº CEVS: 350600301-851-001608-1-4 DATA DE VALIDADE: 04/07/2019
Nº PROTOCOLO: 54262/2017 Data do Protocolo: 25/09/2017
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CRECHE BERÇARIO RODRIGUES DE ABREU
CNPJ / CPF: 44.460.327/0001-11
LOGRADOURO: RUA SÃO VALENTIM , 3-70 - BAIRRO: JARDIM REDENTOR
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8511-2/00 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES
Nº CEVS: 350600301-863-001175-1-0 DATA DE VALIDADE: 04/07/2019
Nº PROTOCOLO: 57330/2017 Data do Protocolo: 10/10/2017
RAZÃO SOCIAL: JONAS ROSA CARDOSO
CNPJ / CPF: 14583172850
LOGRADOURO: RUA MONSENHOR CLARO , 13-33 BAIRRO: VILA MESQUITA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
Nº CEVS: 350600301-863-001176-1-7 DATA DE VALIDADE: 04/07/2019
Nº PROTOCOLO: 57330/2017 Data do Protocolo: 10/10/2017
RAZÃO SOCIAL: JONAS ROSA CARDOSO
CNPJ / CPF: 14583172850
LOGRADOURO: RUA MONSENHOR CLARO,13-33 -BAIRRO: VILA MESQUITA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL,
37620, GNATUS/XR 6010, 60 KVP/10 MA

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO
33946/2012
INTERESSADO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
REQUERENTE
WALTER JOSÉ FERNANDES
CPF
696.472.328-53
CRM/SP
28.236

Nº CEVS: 350600301-865-000307-1-6 DATA DE VALIDADE: 04/07/2019
Nº PROTOCOLO: 26164/2018 Data do Protocolo: 04/04/2018
RAZÃO SOCIAL: SIMONE VIANELLO BASTAZINI AGUIAR
NOME FANTASIA: ***** CNPJ / CPF: 27108361817
LOGRADOURO: RUA DOMICIANO SILVA, 7-35 BAIRRO: VILA SANTA CLARA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/06 SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO
33946/2012
INTERESSADO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
REQUERENTE
FRANCISCO ANGELO SIMI
CPF
046.641.948-11
CRM/SP
45.539

Nº CEVS: 350600301-865-000277-1-5 DATA DE VALIDADE: 04/07/2019
Nº PROTOCOLO: 37264/2018 Data do Protocolo: 15/05/2018
RAZÃO SOCIAL: SANDRA ELIZA PALHARES
CNPJ / CPF: 11494299844
LOGRADOURO: COMENDADOR LEITE , 7-71 BAIRRO: VILA CAMARGO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/03 ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO
6299/2011
INTERESSADO
LIMA & DUQUE CLÍNICA GERIÁTRICA LTDA
REQUERENTE
PAULO EDUARDO BERNARDI
CPF
078.944.458-51
CRM/SP
94895
LEIA-SE:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO
24440/2017 CAMILA TOMAZI RISSATO

INTERESSADO

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO
38083/2007
INTERESSADO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
REQUERENTE
WALTER JOSÉ FERNANDES
CPF
696.472.328-53
CRM/SP
28.236
BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO
38083/2007
INTERESSADO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
REQUERENTE
FRANCISCO ANGELO SIMI
CPF
046.641.948-11
CRM/SP
45.539
BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO
6299/2011
INTERESSADO
LIMA & DUQUE CLÍNICA GERIÁTRICA LTDA
REQUERENTE
PAULO EDUARDO BERNARDI
CPF
200.766.188-89
CRM/SP
94895
A Vigilância sanitária do Município de Bauru deferiu os seguintes processos de Licenças de Funcionamento,
Cadastros CEVS.
Deferido de 01.07 a 23.07.2018
Nº CEVS: 350600301-851-001568-1-7 DATA DE VALIDADE: 04/07/2019
Nº PROTOCOLO: 51911/2016 Data do Protocolo: 05/10/2016
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
NOME FANTASIA: EMEII JARDIM IVONE
CNPJ / CPF: 46.137.410/0001-80
LOGRADOURO: RODOVIA CEZARIO JOSE DE CASTILHO ,KM 346 BAIRRO: JARDIM IVONE
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8511-2/00 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES

39

Nº CEVS: 350600301-865-000533-1-7 DATA DE VALIDADE: 04/07/2019
Nº PROTOCOLO: 30329/2018 Data do Protocolo: 17/04/2018
RAZÃO SOCIAL: MARILZA DELPINO ZANARDO
CNPJ / CPF: 44928696620
LOGRADOURO: RUA EDUARDO VERGUEIRO DE LORENA, 3-58 - BAIRRO: VILA AEROPORTO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/03 ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
Nº CEVS: 350600301-865-000045-1-0 DATA DE VALIDADE: 04/07/2019
Nº PROTOCOLO: 36530/18 Data do Protocolo: 12/05/2018
RAZÃO SOCIAL: PAULA DA SILVA GUIDIO TRUJILLO
CNPJ / CPF: 15818517829
LOGRADOURO: RUA EDUARDO VERGUEIRO DE LORENA ,3-58 BAIRRO: VILA AEROPORTO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/03 ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
Nº CEVS: 350600301-865-000523-1-0 DATA DE VALIDADE: 04/07/2019
Nº PROTOCOLO: 44395/2018 Data do Protocolo: 15/06/2018
RAZÃO SOCIAL: LUCIANA DA COSTA SILVA SARUHASHI
CNPJ / CPF: 22332019812
LOGRADOURO: RUA EDUARDO VERGUEIRO DE LORENA,03-58 BAIRRO: VILA AEROPORTO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/03 ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
Nº CEVS: 350600301-865-000021-1-9 DATA DE VALIDADE: 04/07/2019
PROTOCOLO: 32466/2018 Data do Protocolo: 25/04/2018
RAZÃO SOCIAL: ROSANA MARTINS RIBEIRO
CNPJ / CPF: 14581113857
LOGRADOURO: RUA ENGENHEIRO SAINT MARTIN , 14-79 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/03 ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
Nº CEVS: 350600301-863-003581-1-8 DATA DE VALIDADE: 04/07/2019
Nº PROTOCOLO: 51954/2017 Data do Protocolo: 13/09/2017
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO CARDOSO DE ORTODONTIA LTDA - EPP
CNPJ / CPF: 17.665.979/0001-10
LOGRADOURO: RUA PADRE JOÃO, 14-71 BAIRRO: VILA SANTA TEREZA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
Nº CEVS: 350600301-863-000141-1-7 DATA DE VALIDADE: 04/07/2019
Nº PROTOCOLO: 23308/2017 Data do Protocolo: 26/04/2017
RAZÃO SOCIAL: JOSTHER CARLONI SANTOS
CNPJ / CPF: 08232561890
LOGRADOURO: RUA ENGENHEIRO SAINT MARTIN ,19-60 BAIRRO: VILA SANTA TERESA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA OBJETO
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 028 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO TIPO I
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Nº CEVS: 350600301-863-000142-1-4 DATA DE VALIDADE: 04/07/2019
Nº PROTOCOLO: 23308/2017 Data do Protocolo: 26/04/2017
RAZÃO SOCIAL: JOSTHER CARLONI SANTOS
CNPJ / CPF: 08232561890
LOGRADOURO: RUA ENGENHEIRO SAINT MARTIN , 19-60 BAIRRO: VILA SANTA TERESA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 000511, DABI
ATLANTE/SPECTRO 70X, 70 KVP/8 MA
Nº CEVS: 350600301-871-000064-1-6 DATA DE VALIDADE: 04/07/2019
Nº PROTOCOLO: 1605/2018 Data do Protocolo: 09/01/2018
RAZÃO SOCIAL: JANOVSKY RESIDENCIA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS LTDA
- EPP
NOME FANTASIA: KALINKA FAMILY CARE
CNPJ / CPF: 24.377.466/0001-79
LOGRADOURO: RUA DOUTOR ANTONIO XAVIER DE MENDONÇA , 2-15 - BAIRRO: VILA
SANTA TEREZA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8711-5/01 CLÍNICAS E RESIDÊNCIAS GERIÁTRICAS
Nº CEVS: 350600301-863-001003-1-5 DATA DE VALIDADE: 10/07/2019
Nº PROCESSO: 40229/2006 Nº PROTOCOLO: 44498/2018
RAZÃO SOCIAL: SIMONE YOSHIKO UMETSU YAGINUMA
CNPJ / CPF: 16175207807
LOGRADOURO: RUA ARAUJO LEITE , 38-24 - BAIRRO: JARDIM AEROPORTO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
Nº CEVS: 350600301-863-001004-1-2 DATA DE VALIDADE: 10/07/2019
Nº PROTOCOLO: 44498/2018 Data do Protocolo: 16/06/2018
RAZÃO SOCIAL: SIMONE YOSHIKO UMETSU YAGINUMA
CNPJ / CPF: 16175207807
LOGRADOURO: RUA ARAUJO LEITE , 38-24 BAIRRO: JARDIM AEROPORTO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, A809001352,
DABI ATLANTE / SPECTRO 70 X, 70KVP/8MA
Nº CEVS: 350600301-864-000126-1-0 DATA DE VALIDADE: 10/07/2019
Nº PROTOCOLO: 27186/2018 A Data do Protocolo: 06/04/2018
RAZÃO SOCIAL: CRISCA - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CNPJ / CPF: 12.464.209/0001-95
LOGRADOURO: RUA MANOEL BENTO CRUZ, 7-50 BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8640-2/07 SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM
USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE - EXCETO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 111 UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE
E TERAPIA - SADT
Nº CEVS: 350600301-864-000024-1-0 DATA DE VALIDADE: 10/07/2019
Nº PROTOCOLO: 27186/2018 Data do Protocolo: 06/04/2018
RAZÃO SOCIAL: CRISCA - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CNPJ / CPF: 12.464.209/0001-95
LOGRADOURO: RUA MANOEL BENTO CRUZ, 7-50 - BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8640-2/05 SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE - EXCETO TOMOGRAFIA OBJETO LICENCIADO:
ESTABELECIMENTO DETALHE: 071 SERVIÇO DE RADIOLOGIA MÉDICA
Nº CEVS: 350600301-864-000125-1-3 DATA DE VALIDADE: 10/07/2019
Nº PROTOCOLO: 27186/2018 Data do Protocolo: 06/04/2018
RAZÃO SOCIAL: CRISCA - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CNPJ / CPF: 12.464.209/0001-95
LOGRADOURO: RUA MANOEL BENTO CRUZ, 7-50 - BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8640-2/05 SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE - EXCETO TOMOGRAFIA OBJETO LICENCIADO:
EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X PARA DENSITOMETRIA ÓSSEA, 85453, HOLOGIC/DISCOVERY
WI, 140KVP /2,5 MA
Nº CEVS: 350600301-864-000025-1-8 DATA DE VALIDADE: 10/07/2019
Nº PROTOCOLO: 27186/2018 Data do Protocolo: 06/04/2018
RAZÃO SOCIAL: CRISCA - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CNPJ / CPF: 12.464.209/0001-95
LOGRADOURO: RUA MANOEL BENTO CRUZ , 7-50 - BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8640-2/05 SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE - EXCETO TOMOGRAFIA OBJETO LICENCIADO:
EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X PARA MAMÓGRAFO COM ESTÉREOTAXIA, 8S8S1814, GE/
SENOGRAPH 600T, 49KVP/100MA
Nº CEVS: 350600301-864-002043-1-5 DATA DE VALIDADE: 10/07/2019
Nº PROTOCOLO: 27186/2018 Data do Protocolo: 06/04/2018
RAZÃO SOCIAL: CRISCA - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CNPJ / CPF: 12.464.209/0001-95
LOGRADOURO: RUA MANOEL BENTO CRUZ, 7-50 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8640-2/05 SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE - EXCETO TOMOGRAFIA OBJETO LICENCIADO:
EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X PARA MAMÓGRAFO SEM ESTÉREOTAXIA , 66120659,
FUJIFILM / AMULET INNOVALITY, 35 KVP / 100 MA
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Nº CEVS: 350600301-864-001954-1-3 DATA DE VALIDADE: 10/07/2019
Nº PROTOCOLO: 27186/2018 Data do Protocolo: 06/04/2018
RAZÃO SOCIAL: CRISCA - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CNPJ / CPF: 12.464.209/0001-95
LOGRADOURO: RUA MANOEL BENTO CRUZ , 7-50 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8640-2/05 SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE - EXCETO TOMOGRAFIA OBJETO LICENCIADO:
EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X PARA MAMÓGRAFO COM ESTÉREOTAXIA, S104983275,
LORAD/MULTICARE BREAST BIOPSY SYSTEM, 39 KVP/80 MA
Nº CEVS: 350600301-863-002008-1-6 DATA DE VALIDADE: 11/07/2019
Nº PROTOCOLO: 14054/2018 Data do Protocolo: 22/02/2018
RAZÃO SOCIAL: ANDRÉ LUIS FONTANA
CNPJ / CPF: 32853572820
LOGRADOURO: RUA ANTONIO ALVES, 23-62 BAIRRO: VILA SANTA TEREZA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES OBJETO LICENCIADO:
ESTABELECIMENTO DETALHE: 106 CONSULTÓRIO ISOLADO
Nº CEVS: 350600301-861-000058-1-9 DATA DE VALIDADE: 12/07/2019
Nº PROTOCOLO: 46065/2018 Data do Protocolo: 25/06/2018
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NOME FANTASIA: HOSPITAL ESTADUAL BAURU
CNPJ / CPF: 46.374.500/0148-10
LOGRADOURO: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE ,1-100 - BAIRRO:
NUCLEO HABITACIONAL PRESIDENTE ERNESTO GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 090 HOSPITAL GERAL
Nº CEVS: 350600301-861-000152-1-0 DATA DE VALIDADE: 12/07/2019
Nº PROTOCOLO: 46065/2018 Data do Protocolo: 25/06/2018
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NOME FANTASIA: HOSPITAL ESTADUAL BAURU
CNPJ / CPF: 46.374.500/0148-10
LOGRADOURO: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE ,1-100 - BAIRRO:
NUCLEO HABITACIONAL PRESIDENTE ERNESTO GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X MÉDICO MÓVEL, 4872030/000049, PHILIPS / BV
LIBRA 9, 110 KVP / 20 MA
Nº CEVS: 350600301-861-000153-1-8 DATA DE VALIDADE: 12/07/2019
Nº PROTOCOLO: 46065/2018 Data do Protocolo: 25/06/2018
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NOME FANTASIA: HOSPITAL ESTADUAL BAURU
CNPJ / CPF: 46.374.500/0148-10
LOGRADOURO: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE, 1-100 - BAIRRO:
NUCLEO HABITACIONAL PRESIDENTE ERNESTO GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X MÉDICO MÓVEL, 48722030/000047, PHILIPS /
BV LIBRA 9, 110 KVP/20 MA
Nº CEVS: 350600301-861-000154-1-5 DATA DE VALIDADE: 12/07/2019
Nº PROTOCOLO: 46065/2018 Data do Protocolo: 25/06/2018
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NOME FANTASIA: HOSPITAL ESTADUAL BAURU
CNPJ / CPF: 46.374.500/0148-10
LOGRADOURO: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE, 1-100 -BAIRRO:
NUCLEO HABITACIONAL PRESIDENTE ERNESTO GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X MÉDICO DE 100 MA A 500 MA, 02010482,
PHILIPS / BUCKY DIAGNOSTIC, 50 KVP/500 MA
Nº CEVS: 350600301-861-000156-1-0 DATA DE VALIDADE: 12/07/2019
Nº PROTOCOLO: 46065/2018 Data do Protocolo: 25/06/2018
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NOME FANTASIA: HOSPITAL ESTADUAL BAURU
CNPJ / CPF: 46.374.500/0148-10
LOGRADOURO: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE , 1-100 -:
BAIRRO: NUCLEO HABITACIONAL PRESIDENTE ERNESTO GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X PARA HEMODINÂMICA, 02081003, PHILIPS /
INTEGRIS ALLURA, 150 KVP
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Nº CEVS: 350600301-861-000157-1-7 DATA DE VALIDADE: 12/07/2019
Nº PROTOCOLO: 46065/2018 Data do Protocolo: 25/06/2018
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NOME FANTASIA: HOSPITAL ESTADUAL BAURU
CNPJ / CPF: 46.374.500/0148-10
LOGRADOURO: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE,1-100 - BAIRRO:
NUCLEO HABITACIONAL PRESIDENTE ERNESTO GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X MÉDICO MÓVEL, 52392-2M, PHILIPS / PRACTIX
300, 125 KVP / 126 MA

Nº CEVS: 350600301-861-000141-1-7 DATA DE VALIDADE: 12/07/2019
Nº PROTOCOLO: 46065/2018 A Data do Protocolo: 25/06/2018
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NOME FANTASIA: HOSPITAL ESTADUAL BAURU
CNPJ / CPF: 46.374.500/0148-10
LOGRADOURO: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE , 1-100 -BAIRRO:
NUCLEO PRESIDENTE ERNESTO GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
DETALHE: 070 SERVIÇO DE TERAPIA ANTINEOPLÁSICA

Nº CEVS: 350600301-861-000158-1-4 DATA DE VALIDADE: 12/07/2019
Nº PROTOCOLO: 46065/2018 Data do Protocolo: 25/06/2018
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NOME FANTASIA: HOSPITAL ESTADUAL BAURU
CNPJ / CPF: 46.374.500/0148-10
LOGRADOURO: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE, 1-100
COMPLEMENTO: BAIRRO: NUCLEO
HABITACIONAL PRESIDENTE ERNESTO GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X PARA MAMÓGRAFO SEM ESTÉREOTAXIA ,
381215BV3, GE / SENOGRAPHE 700 T, 35 KV / 600 MA

Nº CEVS: 350600301-861-000142-1-4 DATA DE VALIDADE: 12/07/2019
Nº PROTOCOLO: 46065/2018 B Data do Protocolo: 25/06/2018
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NOME FANTASIA: HOSPITAL ESTADUAL BAURU
CNPJ / CPF: 46.374.500/0148-10
LOGRADOURO: AVENIDA ENGENHEIRO EDMUNDO CARRIJO COUBE , 1-100 - BAIRRO:
NUCLEO PRESIDENTE ERNESTO GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
DETALHE: 075 SERVIÇO DE DIÁLISE

Nº CEVS: 350600301-861-000159-1-1 DATA DE VALIDADE: 12/07/2019
Nº PROTOCOLO: 46065/2018 Data do Protocolo: 25/06/2018
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NOME FANTASIA: HOSPITAL ESTADUAL BAURU
CNPJ / CPF: 46.374.500/0148-10
LOGRADOURO: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE 1-100 BAIRRO:
NUCLEO HABITACIONAL PRESIDENTE ERNESTO GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X MÉDICO MÓVEL, 016ZP84601, SHIMADZ /
MOBILI ARTECO, 125 KVP / 64 MA

Nº CEVS: 350600301-861-000143-1-1 DATA DE VALIDADE: 12/07/2019
Nº PROTOCOLO: 46065/2018 C Data do Protocolo: 25/06/2018
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NOME FANTASIA: HOSPITAL ESTADUAL BAURU
CNPJ / CPF: 46.374.500/0148-10
LOGRADOURO: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE , 1-100 BAIRRO:
NUCLEO PRESIDENTE ERNESTO GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 088 ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLOGIA
CLÍNICA

Nº CEVS: 350600301-861-000160-1-2 DATA DE VALIDADE: 12/07/2019
Nº PROTOCOLO: 46065/2018 Data do Protocolo: 25/06/2018
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NOME FANTASIA: HOSPITAL ESTADUAL BAURU
CNPJ / CPF: 46.374.500/0148-10
LOGRADOURO: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE,1-100 - BAIRRO:
NUCLEO HABITACIONAL PRESIDENTE ERNESTO GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X PARA DENSITOMETRIA ÓSSEA, 06125, GE /
LUNAR / PRODIGY, 600 MA
Nº CEVS: 350600301-861-000202-1-4 DATA DE VALIDADE: 12/07/2019
Nº PROTOCOLO: 46065/2018 Data do Protocolo: 25/06/2018
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NOME FANTASIA: HOSPITAL ESTADUAL BAURU
CNPJ / CPF: 46.374.500/0148-10
LOGRADOURO: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE ,1-100
COMPLEMENTO: BAIRRO: NUCLEO HABITACIONAL PRESIDENTE ERNESTO GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X MÉDICO MÓVEL, ERSA 5169,
INTECAL/CR7, 90 KVP / 100 MA

Nº CEVS: 350600301-861-000144-1-9 DATA DE VALIDADE: 12/07/2019
Nº PROTOCOLO: 46065/2018 D Data do Protocolo: 25/06/2018
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NOME FANTASIA: HOSPITAL ESTADUAL BAURU
CNPJ / CPF: 46.374.500/0148-10
LOGRADOURO: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE ,1-100 BAIRRO:
NUCLEO PRESIDENTE ERNESTO GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 005 ANATOMIA PATOLÓGICA
Nº CEVS: 350600301-861-000145-1-6 DATA DE VALIDADE: 12/07/2019
Nº PROTOCOLO: 46065/2018 E Data do Protocolo: 25/06/2018
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NOME FANTASIA: HOSPITAL ESTADUAL BAURU
CNPJ / CPF: 46.374.500/0148-10
LOGRADOURO: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE, 1-100 - BAIRRO:
NUCLEO PRESIDENTE ERNESTO GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 001 AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

Nº CEVS: 350600301-861-000216-1-0 DATA DE VALIDADE: 12/07/2019
Nº PROTOCOLO: 46065/2018 Data do Protocolo: 25/06/2018
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NOME FANTASIA: HOSPITAL ESTADUAL BAURU
CNPJ / CPF: 46.374.500/0148-10
LOGRADOURO: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE ,1-100 BAIRRO:
NUCLEO HABITACIONAL PRESIDENTE ERNESTO GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X MÉDICO DE MAIS DE 500 MA, 1806594701,
SHIMADZU/FLEXAVISION HB, 125 KVP/ 800 MA

Nº CEVS: 350600301-861-000146-1-3 DATA DE VALIDADE: 12/07/2019
Nº PROTOCOLO: 46065/2018 G Data do Protocolo: 25/06/2018
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NOME FANTASIA: HOSPITAL ESTADUAL BAURU
CNPJ / CPF: 46.374.500/0148-10
LOGRADOURO: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE , 1-100 BAIRRO: NUCLEO PRESIDENTE ERNESTO GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 044 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA

Nº CEVS: 350600301-861-000212-1-0 DATA DE VALIDADE: 12/07/2019
Nº PROTOCOLO: 46065/2018 K Data do Protocolo: 25/06/2018
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NOME FANTASIA: HOSPITAL ESTADUAL BAURU
CNPJ / CPF: 46.374.500/0148-10
LOGRADOURO: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE, 1-100 BAIRRO:
NUCLEO HABITACIONAL PRESIDENTE ERNESTO GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO
DETALHE: 071 SERVIÇO DE RADIOLOGIA MÉDICA

Nº CEVS: 350600301-861-000148-1-8 DATA DE VALIDADE: 12/07/2019
Nº PROTOCOLO: 46065/2018 I Data do Protocolo: 25/06/2018
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NOME FANTASIA: HOSPITAL ESTADUAL BAURU
CNPJ / CPF: 46.374.500/0148-10
LOGRADOURO: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE ,1-100 -BAIRRO:
NUCLEO PRESIDENTE ERNESTO GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 111 UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E
TERAPIA - SADT
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Nº CEVS: 350600301-861-000149-1-5 DATA DE VALIDADE: 12/07/2019
Nº PROTOCOLO: 46065/2018 J Data do Protocolo: 25/06/2018
RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NOME FANTASIA: HOSPITAL ESTADUAL BAURU
CNPJ / CPF: 46.374.500/0148-10
LOGRADOURO: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE, 1-100 BAIRRO:
NUCLEO PRESIDENTE ERNESTO GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
DETALHE: 074 SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
Nº CEVS: 350600301-861-000203-1-1 DATA DE VALIDADE: 12/07/2019
Nº PROTOCOLO: 17039/2018 Data do Protocolo: 05/03/2018
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICENTE PORTUGUESA DE BAURU
NOME FANTASIA: HOSPITAL BENEFICENCIA PORTUGUESA
CNPJ / CPF: 45.011.798/0001-05
LOGRADOURO: RUA RIO BRANCO, 13-83 BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X MÉDICO MÓVEL, 01/16990-01, PHILIPS
MODELO BV 29, 105 KVP/30 MA
Nº CEVS: 350600301-863-003466-1-6 DATA DE VALIDADE: 13/07/2019
Nº PROTOCOLO: 35677/18 Data do Protocolo: 09/05/2018
RAZÃO SOCIAL: ERIKA CHRISTINA CANARIM MARTHA DE PINHO
NOME FANTASIA: ***** CNPJ / CPF: 14577837897
LOGRADOURO: RUA RIO BRANCO , 27-27 - BAIRRO: JARDIM PAULISTA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
Nº CEVS: 350600301-863-003347-1-5 DATA DE VALIDADE: 13/07/2019
Nº PROTOCOLO: 43953/2018 Data do Protocolo: 14/06/2018
RAZÃO SOCIAL: CLINICA SPLENA LTDA
CNPJ / CPF: 14.816.606/0001-04
LOGRADOURO: RUA JOSÉ FERREIRA MARQUES, 12-41 - BAIRRO: VILA NOVA CIDADE
UNIVERSITÁRIA MUNICÍPIO: BAURU CEP: 17012-200 UF: SP ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:
8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE
EXAMES COMPLEMENTARES OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 110
CLÍNICA / UNIDADE AMBULATÓRIO TIPO
Nº CEVS: 350600301-863-001450-1-7 DATA DE VALIDADE: 13/07/2019
Nº PROTOCOLO: 23133/2018 Data do Protocolo: 26/03/2018
RAZÃO SOCIAL: SORAIA MARIA FERES MAEDA
CNPJ / CPF: 89898982691
LOGRADOURO: RUA VIRGÍLIO MALTA , 7-48 - BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA
A CONSULTA
Nº CEVS: 350600301-863-003705-1-7 DATA DE VALIDADE: 13/07/2019
Nº PROTOCOLO: 37952/2018 Data do Protocolo: 17/05/2018
RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO
ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA - SP
NOME FANTASIA: CASA NELSON MANDELA
CNPJ / CPF: 44.480.283/0063-94
LOGRADOURO: RUA LUCIO LUCIANO, QUADRA 12 - BAIRRO: NUCLEO PRESIDENTE
ERNESTO GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
Nº CEVS: 350600301-863-003706-1-4 DATA DE VALIDADE: 16/07/2019
Nº PROTOCOLO: 37947/2018 Data do Protocolo: 17/05/2018
RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO
ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA - SP
NOME FANTASIA: CASA BAURU
CNPJ / CPF: 44.480.283/0063-94
LOGRADOURO: AVENIDA LUCIO LUCIANO , QUADRO 12 - BAIRRO: NUCLEO RESIDENCIAL
PRESIDENTE GEISEL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
Nº CEVS: 350600301-863-003544-1-4 DATA DE VALIDADE: 16/07/2019
Nº PROTOCOLO: 38155/2017 Data do Protocolo: 03/07/2017
RAZÃO SOCIAL: PLASTICA PLEXUS CLINICA MÉDICA EIRELI
NOME FANTASIA: PLASTICA PLEXUS
CNPJ / CPF: 13.610.836/0001-50 LOGRADOURO: RUAAFONSO AIELLO, 14-125 COMPLEMENTO:
BAIRRO: RESIDENCIAL VILLAGGIO II
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
Nº CEVS: 350600301-863-001541-1-3 DATA DE VALIDADE: 16/07/2019
Nº PROTOCOLO: 23639/2017 Data do Protocolo: 27/04/2017
RAZÃO SOCIAL: TANIA MARA DE TASSIS MANDELLI
CNPJ / CPF: 54098572672
LOGRADOURO: RUA ENGENHEIRO SAINT MARTIN , 20-26 COMPLEMENTO: BAIRRO: VILA
SANTA TEREZA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
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Nº CEVS: 350600301-863-001542-1-0 DATA DE VALIDADE: 16/07/2019
Nº PROTOCOLO: 23639/2017 Data do Protocolo: 27/04/2017
RAZÃO SOCIAL: TANIA MARA DE TASSIS MANDELLI
CNPJ / CPF: 54098572672
LOGRADOURO: RUA ENGENHEIRO SAINT MARTIN ,20-26 COMPLEMENTO: BAIRRO: VILA
SANTA TEREZA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 001,
DABI ATLANTE/SPECTROII, 50KVP/10MA
Nº CEVS: 350600301-864-000043-1-6 DATA DE VALIDADE: 16/07/2019
Nº PROTOCOLO: 45825/2018 Data do Protocolo: 22/06/2018
RAZÃO SOCIAL: HEMOVIDA - HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE BAURU LTDA
NOME FANTASIA: HEMOVIDA
CNPJ / CPF: 02.931.583/0001-08
LOGRADOURO: RUA RIO BRANCO ,13-83 BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8640-2/12 SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA
Nº CEVS: 350600301-863-000215-1-2 DATA DE VALIDADE: 16/07/2019
Nº PROTOCOLO: 14380/2018 Data do Protocolo: 23/02/2018
RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DR. OLEGÁRIO BASTOS S/S LTDA
CNPJ / CPF: 05.041.847/0001-38
LOGRADOURO: RUA RIO BRANCO , 13-83 SALA 01 BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA
A CONSULTA
Nº CEVS: 350600301-861-000060-1-7 DATA DE VALIDADE: 23/07/2019
Nº PROTOCOLO: 48755/2018 Data do Protocolo: 06/07/2018
RAZÃO SOCIAL: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOME FANTASIA: HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
CNPJ / CPF: 63.025.530/0082-70
LOGRADOURO: RUA SILVIO MARCHIONE ,3-20 - BAIRRO: VILA NOVA CIDADE
UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
DETALHE: 117 HOSPITAL ESPECIALIZADO
Nº CEVS: 350600301-861-000115-1-7 DATA DE VALIDADE: 23/07/2019
Nº PROTOCOLO: 48755/2018 Data do Protocolo: 06/07/2018
RAZÃO SOCIAL: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOME FANTASIA: HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
CNPJ / CPF: 63.025.530/0082-70
LOGRADOURO: RUA SILVIO MARCHIONE , 3-20 -BAIRRO: VILA NOVA CIDADE
UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 001636, DABI
ATLANTE/SPECTRO 70X, 70 KVP / 8 MA
Nº CEVS: 350600301-861-000116-1-4 DATA DE VALIDADE: 23/07/2019
Nº PROTOCOLO: 48755/2018 Data do Protocolo: 06/07/2018
RAZÃO SOCIAL: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOME FANTASIA: HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
CNPJ / CPF: 63.025.530/0082-70
LOGRADOURO: RUA SILVIO MARCHIONE , 3-20
-BAIRRO: VILA NOVA CIDADE
UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 001634, DABI
ATLANTE / SPECTRO 70 X, 70 KVP / 8 MA
Nº CEVS: 350600301-861-000117-1-1 DATA DE VALIDADE: 23/07/2019
Nº PROTOCOLO: 48755/2018 Data do Protocolo: 06/07/2018
RAZÃO SOCIAL: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOME FANTASIA: HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
CNPJ / CPF: 63.025.530/0082-70
LOGRADOURO: RUA SILVIO MARCHIONE , 3-20
-BAIRRO: VILA NOVA CIDADE
UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 001635, DABI
ATLANTE/SPECTRO 70 X, 70 KVP / 8 MA
Nº CEVS: 350600301-861-000118-1-9 DATA DE VALIDADE: 23/07/2019
Nº PROTOCOLO: 48755/2018 Data do Protocolo: 06/07/2018
RAZÃO SOCIAL: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOME FANTASIA: HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
CNPJ / CPF: 63.025.530/0082-70
LOGRADOURO: RUA SILVIO MARCHIONE , 3-20 COMPLEMENTO: BAIRRO: VILA NOVA
CIDADE UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 061.003823,
DABI ATLANTE / SPECTRO 70 X, 70 KVP / 8 MA
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Nº CEVS: 350600301-861-000120-1-7 DATA DE VALIDADE: 23/07/2019
Nº PROTOCOLO: 48755/2018 Data do Protocolo: 06/07/2018
RAZÃO SOCIAL: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOME FANTASIA: HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
CNPJ / CPF: 63.025.530/0082-70
LOGRADOURO: RUA SILVIO MARCHIONE , 3-20 -: BAIRRO: VILA NOVA CIDADE
UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 061.003827,
DABI ATLANTE / SPECTRO 70 X, 70 KVP / 8 MA
Nº CEVS: 350600301-861-000121-1-4 DATA DE VALIDADE: 23/07/2019
Nº PROTOCOLO: 48755/2018 Data do Protocolo: 06/07/2018
RAZÃO SOCIAL: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOME FANTASIA: HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
CNPJ / CPF: 63.025.530/0082-70
LOGRADOURO: RUA SILVIO MARCHIONE, 3-20 - BAIRRO: VILA NOVA CIDADE
UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 4759105001,
GNATUS/ ODONTO SOMMA, 70 KVP/7 MA
Nº CEVS: 350600301-861-000123-1-9 DATA DE VALIDADE: 23/07/2019
Nº PROTOCOLO: 48755/2018 Data do Protocolo: 06/07/2018
RAZÃO SOCIAL: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOME FANTASIA: HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
CNPJ / CPF: 63.025.530/0082-70
LOGRADOURO: RUA SILVIO MARCHIONE ,3-20 -BAIRRO: VILA NOVA CIDADE
UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL,
4759105002, GNATUS / OONTO SOMMA, 70 KVP / 7 MA
Nº CEVS: 350600301-861-000130-1-3 DATA DE VALIDADE: 23/07/2019
Nº PROTOCOLO: 48755/2018 Data do Protocolo: 06/07/2018
RAZÃO SOCIAL: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOME FANTASIA: HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
CNPJ / CPF: 63.025.530/0082-70
LOGRADOURO: RUA SILVIO MARCHIONE, 3-20 -BAIRRO: VILA NOVA CIDADE
UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X MÉDICO DE 100 MA A 500 MA,
124.001.265, VMI / COMPACTO PLUS, 125 KVP / 500 MA
Nº CEVS: 350600301-861-000111-1-8 DATA DE VALIDADE: 23/07/2019
Nº PROCESSO: 57981/2013 Nº PROTOCOLO: 48755/2018 Data do Protocolo: 06/07/2018
RAZÃO SOCIAL: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOME FANTASIA: HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
CNPJ / CPF: 63.025.530/0082-70
LOGRADOURO: RUA SILVIO MARCHIONE, 3-20
BAIRRO: VILA NOVA CIDADE
UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X MÉDICO MÓVEL, 50095, SIEMENS/POLYMOBIL
PLUS, 125 KVP/250 MA
Nº CEVS: 350600301-861-000132-1-8 DATA DE VALIDADE: 23/07/2019
Nº PROCESSO: 57981/2013 Nº PROTOCOLO: 48755/2018 Data do Protocolo: 06/07/2018
RAZÃO SOCIAL: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOME FANTASIA: HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
CNPJ / CPF: 63.025.530/0082-70
LOGRADOURO: RUA SILVIO MARCHIONE, 3-20 - BAIRRO: VILA NOVA CIDADE
UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X MÉDICO MÓVEL, 50094, SIEMENS / POLYMOBIL
PLUS, 125 KVP/250 MA
Nº CEVS: 350600301-861-000114-1-0 DATA DE VALIDADE: 23/07/2019
Nº PROCESSO: 57981/2013 Nº PROTOCOLO: 48755/2018 Data do Protocolo: 06/07/2018
RAZÃO SOCIAL: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOME FANTASIA: HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
CNPJ / CPF: 63.025.530/0082-70
LOGRADOURO: RUA SILVIO MARCHIONE,3-20 - BAIRRO: VILA NOVA CIDADE
UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X MÉDICO COM FLUOROSCOPIA, 000658,
PHILIPS/BV LIBRA, 110 KVP/20 MA
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Nº CEVS: 350600301-861-000125-1-3 DATA DE VALIDADE: 23/07/2019
Nº PROCESSO: 57981/2013
Nº PROTOCOLO: 48755/2018 Data do Protocolo: 06/07/2018
RAZÃO SOCIAL: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOME FANTASIA: HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
CNPJ / CPF: 63.025.530/0082-70
LOGRADOURO: RUA SILVIO MARCHIONE , 3-20 - BAIRRO: VILA NOVA CIDADE
UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCETO PRONTO-SOCORRO E
UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 061003830, DABI ATLANTE / SPECTRO 70X,
70 KVP /8 MA
Nº CEVS: 350600301-861-000126-1-0 DATA DE VALIDADE: 23/07/2019
Nº PROCESSO: 57981/2013
Nº PROTOCOLO: 48755/2018 Data do Protocolo: 06/07/2018
RAZÃO SOCIAL: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOME FANTASIA: HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
CNPJ / CPF: 63.025.530/0082-70
LOGRADOURO: RUA SILVIO MARCHIONE , 3-20 - BAIRRO: VILA NOVA CIDADE
UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO EXTRA-ORAL, UFAA083,
TROPHY /KODAK 8000C, 90 KVP/15 MA
Nº CEVS: 350600301-861-000230-1-9 DATA DE VALIDADE: 23/07/2019
Nº PROTOCOLO: 48755/2018 G Data do Protocolo: 23/07/2018
RAZÃO SOCIAL: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOME FANTASIA: HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
CNPJ / CPF: 63.025.530/0082-70
LOGRADOURO: RUA SILVIO MARCHIONE , 3-20 - BAIRRO: VILA CIDADE UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X PARA TOMÓGRAFO ODONTOLÓGICO,
500000366716, DABI ATLANTE / EAGLE 3 D, 85 KVP / 8 MA
Nº CEVS: 350600301-861-000101-1-1 DATA DE VALIDADE: 23/07/2019
Nº PROTOCOLO: 48755/2018 C Data do Protocolo: 06/07/2018
RAZÃO SOCIAL: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOME FANTASIA: HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
CNPJ / CPF: 63.025.530/0082-70
LOGRADOURO: RUA SILVIO MARCHIONE ,3-20
- BAIRRO: VILA NOVA CIDADE
UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Nº CEVS: 350600301-861-000097-1-7 DATA DE VALIDADE: 23/07/2019
Nº PROTOCOLO: 48755/2018 A Data do Protocolo: 06/07/2018
RAZÃO SOCIAL: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOME FANTASIA: HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
CNPJ / CPF: 63.025.530/0082-70
LOGRADOURO: RUA SILVIO MARCHIONE, 3-20 - BAIRRO: VILA NOVA CIDADE
UNIVERSITARIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 005 ANATOMIA PATOLÓGICA
Responsável(is) assume(m) cumprir a legislação a vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades e ou serviços prestados, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito(s) ao cancelamento deste documento.
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES.
INTERESSADO
33539/18
ANITTA MARIA DE JESUS
40786/18
MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGHEN
39892/18
MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGHEN
25275/18
ROBERTO DE LIMA BARBOSA
39724/18
SERGIO DOS SANTOS PEREIRA
43236/18
JOAO PARREIRA DE MIRANDA
39740/18
ADHERBAL CORREA BERNARDES
46701/18
ARMANDO JOSE DA SILVA
44578/17
FELIPE BONO RODRIGUES
37127/18
ANTONIO PEREIRA
33918/18
GILBERTO BUENO
38625/18
JOSE CARLOS BORGES DE CARVALHO
48986/18
GHILHERME DOS REIS PEREIRA
34911/18
DIRCE DIAS CANO
44585/17
JOAO BATISTA DIAS FILHO
18270/18
MARIO APARECIDO DADANOS
51774/11
RICARDO TORRES NUNES
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COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES
INTERESSADO
46608/18
CLEBER PICIRILI
50469/18
BRUNA AMORIM DE SOUZA FIGUEIREDO
39688/18
MOACIR DOMINGOS VENTURA JUNIOR
47889/18
OSWAIL BUSSOLA
43233/18
MARIO ACOSTA MASSARI
59898/18
CAIO VELLUDO FERRAZ
RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES
INTERESSADO
40786/18
MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGHEN
39724/18
SERGIO DOS SANTOS PEREIRA
43236/18
JOAO PARREIRA DE MIRANDA
39740/18
ADHERBAL CORREA BERNARDES

N°/SÉRIE
000937/F-1
24244/E-1
42583/C-1
04835/F-1
41933/C-1
04998 F-1
DIAS
-

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES.
INTERESSADO
57260/18
MARIA DE LOURDES VICENTE DE ASSIS

N°/SÉRIE
38343/C-1
38393/C-1
41932/C-1
38493/C-1
N°/SÉRIE
04761/F-1

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES.
INTERESSADO
44578/17
FELIPE BONO RODRIGUES
44585/17
JOAO BATISTA DIAS FILHO
18270/18
MARIO APARECIDO DADANOS
51774/11
RICARDO TORRES NUNES

N°/SÉRIE
38760/C-1
38589/C-1
42105/C-1
15700/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES.
INTERESSADO
N°/SÉRIE
41174/18
SUELLEN CRISTINE JULIÃO DA SILVA
4258/F-1
36974/18
JOSE AUGUSTO COMEGNO
3523/E-1
40687/18
DIDI ROSSATO MARTINUSSO
3430/E-1
46596/18
NIVALDO RODRIGUES SANTOS DA SILVA
3700/E-1
30615/18
OSCAR NIVALDO BARRETO
4277/F-1
RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES
INTERESSADO
DIAS
N°/SÉRIE
33539/18
ANITTA MARIA DE JESUS
3129/E-1
25275/18
ROBERTO DE LIMA BARBOSA
3768/E-1
38791/18
JOSE EDUARDO SILVEIRA DOS SANTOS
30
3172/E-1
39892/18
MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGHEN
16153/E-1
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES.
INTERESSADO
N°/SÉRIE
38357/18
ANA LUCIA CLAUS DE JESUS
3766/E-1
33519/18
DANILO DE OLIVEIRA
3156/E-1
28779/18
JOSE CARLOS DE ALMEIDA
3386/E-1
39922/18
SEBASTIÃO REINALDO GOMES PERES
3666/E-1
CANCELAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES.
INTERESSADO
N°/SÉRIE
44578/17
FELIPE BONO RODRIGUES
16324/E-1
18270/18
MARIO APARECIDO DADANOS
3025/E-1
51774/11
RICARDO TORRES NUNES
6020/E-1
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES.
INTERESSADO
N°/SÉRIE
41175/18
MARCIA CAPIOTO BONZANINI
1653/F-1
38370/18
NIVALDO ALVES
2146/F-1
40274/18
REINALDO APARECIDO LEME
2201/F-1
33522/18
VALDINEA APARECIDA CURRIEL MORETTI
1657/F-1
RECURSO INDEFERIDO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES.
INTERESSADO
N°/SÉRIE
24474/18
TAIMARA GUILHERME RICARDO
1739/F-1
CANCELAMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES.
INTERESSADO
N°/SÉRIE
44578/17
FELIPE BONO RODRIGUES
1714/F-1
18270/18
MARIO APARECIDO DADANOS
1894/F-1
51774/11
RICARDO TORRES NUNES
3832/E-1
ARQUIVAMENTO DE NOTIFICAÇÃO:
PROPRIETARIO
ANTONIO CARLOS
DOS SANTOS
FRANCIELLI SALLES
ELTON AMARO
RODRIGUES MATEUS

ENDEREÇO LOCAL NOTIFICADO
RUA ANTONIO LOPES
ARAGON QD 1 IMPAR – JD
SILVESTRE II
RUA ALAMEDA ACROPOLE
TBM QD 2 PAR – SANTA
EDWIRGES
RUA PAULO VIDAL QD 1 –
TBM
CIDADE JARDIM
TB

SETOR

QUADRA

LOTE

04

2386

023

04

1196

018

04

1435

010

RUMO MALHA OESTE
S.A
JUN SAZAKI
PAULO QUEIROZ
CENTURIONE
TADASHI MIYAHARA
MARIA ANGELA
BATISTA PALMIERO
OVANDE GARMES
JUNIOR
OVANDE GARMES
JUNIOR
LAZARO SEBASTIÃO
AUGUSTO DA SILVA
LAZARO SEBASTIÃO
AUGUSTO DA SILVA
ARAUJO E SOUZA
NEGOCIOS
IMOBILIARIOS LTDA
ME
GINO PAULUCCI
JUNIOR
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RUA JOSE NOVAES QD 1 – JD
PRUDENCIA
RUA ALAMEDA SOCRATES
TB
QD 9 PAR – PQ ROOSEVELT
RUA TIBURCIO VILLAÇA QD
TBM
1 PAR – BELA VISTA
RUA ELISIARIO FRANCO QD
TB
4 PAR – V AVIAÇÃO
RUA RENE TACOLA QD 3
TB
IMPAR – V AVIAÇÃO
RUA RENE TACOLA QD 3
TB
IMPAR – V AVIAÇÃO
RUA RENE TACOLA QD 3
TB
IMPAR – V AVIAÇÃO
RUA GALVÃO DE CASTRO
TBM
QD 4 – V CORALINA
RUA LUIZ BASSOTO QD 2 –
TB
JD CRUZEIRO DO SUL
TB

TB
TB

RODRIGO ANTONIO
ZAGO MELLO

TB

INSTITUTO DAS
APOSTOLAS DO
SAGRADO CORAÇÃO
DE JESUS

QR

DORIS DUQUE
PAIZAN

TB

DORIS DUQUE
PAIZAN

TB

SONIA DAS NEVES
PAIVA PATRICIO
ANNA
ADMINISTRAÇÃO
PARTICIPAÇÕES LTDA
ANNA
ADMINISTRAÇÃO
PARTICIPAÇÕES LTDA
ANNA
ADMINISTRAÇÃO
PARTICIPAÇÕES LTDA
ESPOLIO DE ALMIR
PINTO DO AMARAL
ESPOLIO DE ALMIR
PINTO DO AMARAL

TB
TB
TB
TB
TB
TB

ESPOLIO DE ALMIR
PINTO DO AMARAL

TB

CENIRA ZANCHETTA

TB

RUA SALGADO FILHO QD
4 – JD CAROLINA
RUA MARIO FABIANO QD
5 – JD COLONIAL
AV OSVALDO ALVARENGA
TAVANO QD 3 – JD
COLONIAL
RUA JOSE DOS SANTOS
GODOY Nº 3-113 - GEISEL
RUA NARCISO JOSE
CRAVEIRO QD 1 – RES
FLAMBOYANT
RUA NARCISO JOSE
CRAVEIRO QD 1 – RES
FLAMBOYANT
RUA GONÇALVES DIAS
ANTIGO Nº 5-43 – VILA BELA
RUA ALAMEDA BABILONIA
QD 11 PAR – SANTA
EDWIRGES
RUA ALAMEDA BABILONIA
QD 11 PAR – SANTA
EDWIRGES
RUA ALAMEDA BABILONIA
QD 11 PAR – SANTA
EDWIRGES
RUA LUIS FERRARI QD 4
IMPAR – PQ DAS NAÇÕES
RUA LUIS FERRARI QD 4
IMPAR – PQ DAS NAÇÕES
RUA ANTONIO MOACYR
PALMA QD 4 IMPAR – PQ
DAS NAÇÕES
RUA ALAMEDA
ALEXANDRIA QD 9 IMPAR –
SANTA EDWIRGES

04

0537

011

04

3231

008

04

0291

027

02

0753

007

02

0583

024

02

0583

021

02

0583

020

03

0258

016

03

0129

010

03

0455

003

03

1692

013

03

1747

001

03

1221

001

03

1637

0647

03

1637

0648

05

0279

003

04

1091

005

04

1091

006

04

1091

027

02

3014

007

02

3014

008

02

3014

009

04

1121

026

Seção III
Editais
AVISOS
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 40.583/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 202/2018 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de (02) dois veículos para uso
como Ambulância Tipo A - Simples Remoção tipo furgoneta. Aberto no dia 31/08/2018 às 9 h.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que a referida licitação foi FRACASSADA.
Bauru, 03/09/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Kamila Concuruto Pinholi – Diretora Substituta da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 40.583/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 322/2018 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de (02) dois veículos para
uso como Ambulância Tipo A - Simples Remoção tipo furgoneta. A Data do Recebimento das Propostas

TERÇA, 04 DE SETEMBRO DE 2.018
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será até dia 18/09/2018 às 9 h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 18/09/2018 às 9 h. – Pregoeiro:
Cristiano Ricardo Zamboni. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e
Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1465, ou
pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.bec.sp.gov.br, OC 820900801002018OC00082,
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 03/09/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Kamila Concuruto Pinholi – Diretora Substituta da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.
NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 43.488/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 221/2018 – Sistema de Registro de
Preço – AMPLA DISPUTA, por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição
estimada anual de medicamentos. Aberto no dia 07/08/2018 às 8 h. Notificamos aos interessados no
Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados pelo
pregoeiro em 28/08/2018 e devidamente Homologados pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em
28/08/2018 e pelo Sr. Prefeito Municipal em 28/08/2018, conforme segue abaixo:
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Item 4 - Enantato de noretisterona + valerato de estradiol 50 mg + 5mg/ml - seringa pre-carregada com
1 ml + agulha; à R$ 7,8841 unitário; Marca/Fabricante: Noregyna/Cifarma-Mabra
AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
Item 18 - Comprimidos revestidos contendo 50 mg de cloridrato de sertralina; à R$ 0,084 unitário; Marca/
Fabricante: Genérico/Aurobindo – caixa c/280 comprimidos
Item 28 - Comprimidos contendo 5 mg de finasterida; à R$ 0,256 unitário; Marca/Fabricante: Genérico/
Aurobindo – caixa c/10 comprimidos
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Item 14 - Frasco contendo pó para suspensão oral de claritromicina 50mg/ml, com 60 ml apos
reconstituicao; à R$ 50,833 unitário; Marca/Fabricante: Klaricid/Abbott
Item 27 - Cápsulas sistema HBS liberação prolongada , contendo 100mg de levodopa + 25mg de cloridrato
de benserazida; à R$ 1,335 unitário; Marca/Fabricante: Prolopa HBS/Roche – caixa c/ 30 cápsulas
CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA
Item 17 - Frasco de 15 ml contendo solução de 20 mg/ml de escitalopran gotas; à R$ 35,00 unitário;
Marca/Fabricante: Eurofarma
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Item 9 - cartela com 21 comprimidos contendo 0,15 mg de levonorgestrel e 0,03 mg de etinilestradiol; à R$
0,55 unitário; Marca/Fabricante: Ciclofemme/Mabra – caixa c/ 1050 comprimidos
Item 12 - Frasco de 75 a 100 ml de suspensão oral contendo em 5 ml 250 mg de amoxicilina com 62,5 mg
de clavulanato; à R$ 12,119 unitário; Marca/Fabricante: Genérico/Sandoz – caixa c/ 1 frasco
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
Item 25 - Tubete de lidocaína cloridrato 2% com norepinefrina; à R$ 1,00 unitário; Marca/Fabricante:
Xylestesin/Cristália – caixa c/ 50 tubetes
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Item 8 - Comprimido contendo 40 mg de mononitrato de isossorbida; à R$ 0,1748 unitário; Marca/
Fabricante: Genérico/Biosintética – caixa c/ 30 comprimidos
Item 13 - Solução spray inalatório para uso oral contendo 50 mcg de dipropionato de beclometasona frasco contendo 200 doses; à R$ 29,66 unitário; Marca/Fabricante: Clenil HFA/Chiesi
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP
Item 1 - Ampola contendo 5 ml de agua destilada; à R$ 0,1663 unitário; Marca/Fabricante: Samtec – caixa
c/ 200 ampolas
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Item 29 - Caneta preenchida contendo insulina degludeca 100ui/ml solução injetável 3ml; à R$ 136,35
unitário; Marca/Fabricante: Tresiba/Novo Nordisk
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Item 5 - Frasco/ampola contendo succinato sodico de hidrocortisona, correspondente a 100 mg + ampola
diluente; à R$ 2,0707 unitário; Marca/Fabricante: Blau – caixa c/ 50 frasco/ampola + 50 diluentes
R.AP. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Item 10 - Cartela c/2 comprimidos contendo levonorgestrel 0,75 mg; à R$ 2,50 unitário; Marca/Fabricante:
Diad/Cimed
Item 21 - Bisnaga com no mínimo 40 g de creme vaginal, contendo 5 mg de clostebol e 5 mg de sulfato de
neomicina, por grama de creme; à R$ 30,00 unitário; Marca/Fabricante: Genérico/Medley
FRACASSADOS
LOTES 2, 3, 6, 7, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24
DESERTOS
26
Divisão de Compras e Licitações, 03/09/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Kamila Concuruto Pinholi – Diretora Substituta da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.
AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
43.488/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 221/2018 – Sistema de Registro de Preço –
AMPLA DISPUTA - por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada
anual de medicamentos, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis a contar da data desta publicação, para
assinatura da ata.
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
CIAMED distribuidora de medicamentos ltda
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CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
R.AP. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Divisão de Compras e Licitações, 03/09/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Kamila Concuruto Pinholi – Diretora Substituta da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 358/2018 - Processo nº 46.308/2018 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 282/2018 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (AGRUPAMENTO
DE ITENS) - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, MEI E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE 02
(DUAS) UNIDADES DE MOTOBOMBAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO
ANEXO III DO EDITAL – Interessada: Secretaria do Meio Ambiente. Notificamos aos interessados
que o processo em epígrafe com data para processamento do pregão previsto para o dia: 12/09/2018. FOI
PRORROGADO Ficando a Abertura da Sessão: 18/09/2018 às 09h. 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) 3235-1077 ou
(14) 3235-1062 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.
sp.gov.br - OFERTA DE COMPRA: 801002000012018OC00077, onde se realizará a sessão de pregão
eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 03/09/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 349/18 – Processo nº 14.906/18 –
Modalidade: Pregão Presencial nº 017/18 – Do Tipo Menor Preço por Lote – DIFERENCIADA NO
MODO COTA RESERVADA E LOTE EXCLUSIVO PARA ME E EPP – Objeto: AQUISIÇÃO
DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) NA QUANTIDADE
ESTIMADA ANUAL DE: 3.644 PARES DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA,
656 PARES DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TÊNIS E 728 PARES DE CALÇADO DE
SEGURANÇA TIPO SAPATO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. –
Interessados: Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Dae e Emdurb. Data do Recebimento dos
envelopes e sessão do pregão 19/09/2018 às 08h30min, na sala de reunião da Secretaria da Administração/
Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-500. Informações
e edital até do dia 18/09/2018 no endereço acima, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones
(14) 3235-1062 ou (14) 3235-1077 ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do
presente.
Bauru, 03/09/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

Seção IV
Autarquias e Empresa
Pública
DAE

Departamento de Água e Esgoto

Eric Édir Fabris
Presidente

Portarias da Presidência:
Portaria nº 367/2018-DAE:
EXONERANDO A PEDIDO o servidor Sr. CELSO WAGNER THIAGO, matrícula 101401, portador do R.G.nº
11225538-SSP-SP, do cargo em comissão de DIRETOR DA DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS, a
partir de 03 de setembro de 2018.
Bauru, 31 de agosto de 2018.
DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATOS - DAE
PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.
1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 049/2018-DAE
Processo Administrativo nº 6133/2017-DAE
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Inexigibilidade de Licitação – Art. 25, I da Lei Federal nº 8.666/1993.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Bauko Máquinas S/A.
Objeto: Acréscimo quantitativo correspondente a 18,1374% do total do Contrato, observado o disposto no art. 65, I, alínea
“a” e § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993.
Assinatura: 17/08/2018.
As despesas decorrentes do Termo de Aditamento, para o exercício de 2018 serão suportadas pela Ficha Orçamentária nº 54 –
3.3.90.39.19 – 17.512.0024, Nota de Empenho Ordinário nº 1538, de 17 de agosto de 2018, no valor de R$ 2.420,00 (dois mil,
quatrocentos e vinte reais) e pela Ficha Orçamentária nº 53 – 3.3.90.30.39 – 17.512.0024, Nota de Empenho Ordinário nº
1539, de 17 de agosto de 2018, no valor de R$ 6.066,40 (seis mil e sessenta e seis reais e quarenta centavos).
Contrato nº 097/2018-DAE
Processo Administrativo nº 898/2018-DAE
Pregão Eletrônico nº 088/2018-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica Ltda.
Objeto: Aquisição de tubos de PVC com cadeia molecular normal ou orientada, conforme especificações previstas na
Cláusula Primeira do Contrato.
Assinatura: 23/08/2018
Valor do Contrato: R$ 999.339,00 (novecentos e noventa e nove mil, trezentos e trinta e nove reais).
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
Nota de Empenho Ordinário nº 1572, de 23 de agosto de 2018, no valor de R$ 999.339,00 (novecentos e noventa e nove mil,
trezentos e trinta e nove reais).
Contrato nº 104/2018-DAE
Processo Administrativo nº 909/2018-DAE
Pregão Eletrônico nº 083/2018-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Hidralrica Distribuidora de Tubos e Conexões Eireli-ME
Objeto: Aquisição de flanges de aço diversos, tubos PEAD diversos, curvas de 90º em PEAD diversos e colarinhos em
PEAD diversos, conforme especificações previstas na Cláusula Primeira do Contrato.
Assinatura: 29/08/2018
Valor do Contrato: R$ 35.312,99 (trinta e cinco mil, trezentos e doze reais e noventa e nove centavos).
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses.
Nota de Empenho Ordinário nº 1600, de 29 de agosto de 2018, no valor de R$ 35.312,99 (trinta e cinco mil, trezentos e doze
reais e noventa e nove centavos).
SERVIÇO DE RECEITA
PROCESSOS DE ANÁLISE DE CONTA DE ÁGUA
DEFERIDOS:
PROCESSO

INTERESSADO

OBSERVAÇÕES

1592/2015

Denise Maria Pereira da Silva Martha Minicucci

Análise de Restituição

1916/2017

Nair Pelegrine Ferreira

Retomada de Parcelamento

5532/2017

Carlos Cezar dos Santos Souza

Análise de Restituição

7825/2017

José Ricardo Pereira da Silva

Cancelamento de Tarifa

1371/2018

Rosana Vaz Sene

Análise de Restituição

2177/2018

Lucilene Ribeiro de Lima Fernandes

Baixa de Pagamento

4700/2018

Patricia Gasparoto de Tilio Parisoto

Vistoria técnica

5596/2018

Juarez Azevedo

Transferência de Débitos

5954/2018

Luis Augusto Candia Ribeiro

Baixa de Pagamento

INDEFERIDOS:
PROCESSO

INTERESSADO

OBSERVAÇÕES

1421/2011

Alaôr Batista Alves

Baixa de Pagamento

2948/2017

Ismael Pires Junior

Análise de conta

PARCIALMENTE DEFERIDOS:
PROCESSO

INTERESSADO

OBSERVAÇÕES

1114/2018

José Leonardo Furtado Belini

Análise de Restituição

À DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA:
PROCESSO

INTERESSADO

OBSERVAÇÕES

5207/2017

Flavio Faidiga

Solicitação de alteração cadastral

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 30 (trinta)
dias, 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:
Código/Inscrição

NºProcesso

Ano

3.470.101-65

4897

2014

4.006.450-89

5224

2014

2.182.270-17

5410

2014

4.947.971-98

897

2015

4.966.770-16

1442

2015

3.803.956-36

1865

2015

4.746.300-95

6631

2017

4.004.317-98

182

2018

4.884.785-48

4501

2018

3.806.505-19

5196

2018

3.530.201-83

5415

2018

5.135.200-94

5596

2018

1.116.710-19

5605

2018
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SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
PARA PROSSEGUIMENTO DA SOLICITAÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS ABAIXO LISTADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE 05(CINCO) DIAS, SOB PENA DE
INDEFERIMENTO DO PROCESSO:
PROCESSO

3280/2018

INTERESSADO

Guilherme Lopes da Silva

OBSERVAÇÕES
Apresentar
documentação
que
comprovee
conserto
de
vazamento
de acordo com a resolução 13/2017:
I - Declaração do consumidor da ocorrência
do vazamento não aparente, bem como das
providências adotadas para o reparo;
II– Nota fiscal do serviço realizado, ou recibo
com identificação do prestador do serviço (RG
e CPF), devendo ser apresentado relatório
descrevendo o serviço executado, com a
indicação dos materiais utilizados;
III – Laudo fotográfico contendo fotos que
demonstrem o reparo e comprovem tratar-se de
vazamento não aparente.

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL Nº 8666/93
NOTIFICAÇÃO DE ANULAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE CERTAME, ADJUDICAÇÃO, DECLARAÇÃO
DE VENCEDOR DO LOTE 01 – DAE
Processo Administrativo nº 7.560/2017 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 048/2018 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Lanches e Refrigerantes, destinados aos servidores desta
Autarquia em serviços emergenciais e eventos, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Comunicamos a todos os interessados que o Presidente do DAE procedeu à anulação da homologação do certame, bem
como a adjudicação e declaração de vencedor e demais atos em relação ao Lote 01.
NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO – DAE
Processo Administrativo nº 7.560/2017 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 048/2018 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Lanches e Refrigerantes, destinados aos servidores desta
Autarquia em serviços emergenciais e eventos, 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 31/08/2018 e seu objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 – Itens nº 01ao 02:
Item

Quant.

Unid.

Descrição

Valor Unitário
em R$

Valor Total em
R$

R$ 13,60

R$ 6.528,00

R$ 3,49

R$ 1675,20

LANCHE TIPO X-SALADA,
ELABORADO COM:

01

480

Unidade

- PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO
DE 90 GR.;
- HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA,
COM PESO SUPERIOR A 90 GR;
- 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO
MUSSARELA;
- 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO;
- 02 FOLHAS DE ALFACE;
- 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE;
- MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE
SACHE);
- CATCHUP (02 UN. DE SACHE);
- MAIONESE (02 UN. DE SACHE).
REFRIGERANTE;
COMPOSTO
DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA
GASEIFICADA;

SENDO PERMITIDO SACARINA,
EXTRATO VEGETAIS, CAFEINA,
CORANTE CARAMELO; ISENTO DE
CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE
MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA
DA ENTREGA;
LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E
02
480
Unidade
LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA
DE 350ML CADA;
SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR
DE ACORDO COM A PORTARIA 544,
DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS
ALTERAÇÕES POSTERIORES;
PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO
ATO DA
ENTREGA.
Marca: Coca-Cola
Lote nº 01 – Sousa & Kohlrausch Comércio de Lanches Ltda. ME
Valor Total: R$ 8.203,20

Processo Administrativo nº 6.320/2017 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 107/2018 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de válvulas de gaveta (registro) em ferro fundido dúctil de
diversos diâmetros, 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 31/08/2018 e seu objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 – Itens nº 01 ao 05:
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Item

Quant.

Unid.

Descrição
Válvula de gaveta (Registro) em ferro fundido
dúctil, para utilização em redes de água potável
de tubo PVC PBA NBR 5647, com cabeçote, com
reparo de prensa em gaxeta, diâmetro nominal
DN: 50 mm, extremidades com bolsa junta
elástica, classe de pressão PN 16. NBR 12430,
7676 e 7675.

01

02

03

04

100

30

10

06

05

Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

OBS: 1) Os anéis deverão acompanhar os
registros;
2) Deverão ser realizados ensaios de resistência do
corpo e tampa, resistência ao uso e hidrodinâmico;
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 02
anos de fabricação, ou seja, do ano corrente ou
imediatamente anterior;
4) Todas as marcações na peça como nome ou
marca do fabricante, classe de pressão, ano de
fabricação e DN correspondente deverão ser
fundidas em alto relevo no corpo da válvula.
Marca: Inval
Válvula de gaveta (Registro) em ferro fundido
dúctil, para utilização em redes de água potável
de tubo PVC PBA NBR 5647, com cabeçote, com
reparo de prensa em gaxeta, diâmetro nominal
DN: 100 mm, extremidades com bolsa junta
elástica, classe de pressão PN 16. NBR 12430,
7676 e 7675.
OBS: 1) Os anéis deverão acompanhar os
registros;
2) Deverão ser realizados ensaios de resistência do
corpo e tampa, resistência ao uso e hidrodinâmico;
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 02
anos de fabricação, ou seja, do ano corrente ou
imediatamente anterior;
4) Todas as marcações na peça como nome ou
marca do fabricante, classe de pressão, ano de
fabricação e DN correspondente deverão ser
fundidas em alto relevo no corpo da válvula.
Marca: Inval
Válvula de gaveta (Registro) em ferro fundido
dúctil, para utilização em redes de água potável
de tubo em FºFº dúctil/PVC DEFOFO, com
cabeçote, com reparo de prensa em gaxeta,
diâmetro nominal DN: 100 mm, extremidades
com bolsa junta elástica, classe de pressão PN 16.
NBR 12430, 7676 e 7675.
OBS: 1) Os anéis deverão acompanhar os
registros;
2) Deverão ser realizados ensaios de resistência do
corpo e tampa, resistência ao uso e hidrodinâmico;
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 02
anos de fabricação, ou seja, do ano corrente ou
imediatamente anterior;
4) Todas as marcações na peça como nome ou
marca do fabricante, classe de pressão, ano de
fabricação e DN correspondente deverão ser
fundidas em alto relevo no corpo da válvula.
Marca: Inval
Válvula de gaveta (Registro) em ferro fundido
dúctil, para utilização em redes de água potável
de tubo em FºFº dúctil/PVC DEFOFO, com
cabeçote, com reparo de prensa em gaxeta,
diâmetro nominal DN: 150 mm, extremidades
com bolsa junta elástica, classe de pressão PN 16.
NBR 12430, 7676 e 7675.
OBS: 1) Os anéis deverão acompanhar os
registros;
2) Deverão ser realizados ensaios de resistência do
corpo e tampa, resistência ao uso e hidrodinâmico;
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 02
anos de fabricação, ou seja, do ano corrente ou
imediatamente anterior;
4) Todas as marcações na peça como nome ou
marca do fabricante, classe de pressão, ano de
fabricação e DN correspondente deverão ser
fundidas em alto relevo no corpo da válvula.
Marca: Inval
Válvula de gaveta (Registro) em ferro fundido
dúctil, para utilização em redes de água potável
de tubo em FºFº dúctil/PVC DEFOFO, com
cabeçote, com reparo de prensa em gaxeta,
diâmetro nominal DN: 200 mm, extremidades
com bolsa junta elástica, classe de pressão PN 16.
NBR 12430, 7676 e 7675.
OBS: 1) Os anéis deverão acompanhar os
registros;
2) Deverão ser realizados ensaios de resistência do
corpo e tampa, resistência ao uso e hidrodinâmico;
3) Serão aceitos materiais com, no máximo, 02
anos de fabricação, ou seja, do ano corrente ou
imediatamente anterior;
4) Todas as marcações na peça como nome ou
marca do fabricante, classe de pressão, ano de
fabricação e DN correspondente deverão ser
fundidas em alto relevo no corpo da válvula.
Marca: Inval

Valor Unitário
em R$

Valor Total em R$
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1-ª Classificada: Gestplan Engenharia, Hidráulica e Saneamento Ltda. EPP
Valor Total do Lote: R$ 67.986,00
Processo Administrativo nº 852/2018 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 113/2018 - DAE
Objeto Registro de Preços para eventual aquisição de protetor/bloqueador solar fps 60 uva/uvb, 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 31/08/2018 e seu objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 - Item nº 01:

R$ 339,00

R$ 580,00

R$ 595,00

R$ 936,00

R$ 33.900,00

R$ 17.400,00

R$ 5.950,00

R$ 5.616,00

Item

Quant.

Unid.

Valor Unitário
em R$

Descrição

Protetor/Bloqueador Solar FPS 60 UVA/
UVB, bombona em polietileno opaco com
tampa rosca e bico dosador, com capacidade
de 2.000 ml, com alça e as seguintes
características:
· Loção emulsionada, de coloração natural,
não gordurosa (oil free) e não comedogênica.
· Filtro Químico: deverá oferecer proteção
contra os raios ultravioletas tipo UVA/UVB.
· Filtro Físico: deverá conter dióxido de titânio,
micronizado ou em suspensão, de modo a não
esbranquiçar a pele quando da aplicação.
· Formulação não oclusiva, hidratante e
emoliente com PH fisiológico e água resistente
01
60
Unidade com ação protetora de no mínimo 4 horas.
R$ 175,00
· Embalagem deverá apresentar informações
como:
· Lote, nome do fabricante, responsável técnico
· Apresentar Certificado de Registro junto à
ANVISA.
· O produto deverá ser dermatologicamente
testado e apresentar laudos de laboratório
credenciado pela ANVISA.
· O produto deverá apresentar laudos de
comprovação de proteção contra radiação
UVA de acordo com a metodologia aceita
e aprovada pela ANVISA e realizados em
laboratório credenciado.
Marca: Sunday
1-ª Classificada: Dalson Comércio de Equipamentos de Segurança e Ferramentas Eireli ME
Valor Total do Lote: R$ 10.440,00

Valor Total em
R$

R$ 10.440,00

EMDURB - Empresa Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº
46/2018 - PROCESSO Nº 6128/2018
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para conhecimento
dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº
046/2018 - Processo nº 6128/2018, regime menor preço. Abertura da sessão em 18/09/2018 às 09 horas, na Praça João
Paulo II, s/nº, Terminal Rodoviário, Jd. Santana, Bauru – SP, Sala de Reuniões da EMDURB, quando se dará recebimento
e abertura das propostas, referente a eventual AQUISIÇÃO de baterias automotivas, que encontra-se detalhadamente
descritos e especificados no ANEXO I do Edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II, s/nº, Terminal
Rodoviário, Jd. Santana, Bauru – SP, piso superior, setor de compras, das 8h às 12h e das 13h às 17h, informações sobre o
edital no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo telefone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 04 de setembro de 2018.
Comissão de Licitação.
ERRATA DE PUBLICAÇÃO,
Publicação 01/09/2018, onde se lê:
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2018
Processo nº 2090/18 – Pregão Registro de Preços nº 017/18...
Leia-se:
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2018
Processo nº 2090/18 – Pregão Registro de Preços nº 017/18
Contratante: EMDURB – Compromissária: COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO LTDA.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO de rolo de lã
de carneiro e garfo/cabo p/ rolo de lã, conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

R$ 1.024,00

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item

Qte
Estimada

Un.

Descrição

Marca

Valor Total

6

53

UN

GARFO/CABO PARA ROLO LÃ DE
CARNEIRO 18 CM LARGURA E 19
MM ESPESSURA DE LÃ

Valor
Unitário

Atlas
330/18SR

R$ 4,70

R$ 249,10

R$ 5.120,00

VALOR TOTAL GLOBAL
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:
Item
6

R$ 249,10
(Duzentos e quarenta e nove reais e dez centavos)

COTA RESERVADA ME/EPP

Qte
Estimada

Un.

Descrição

Marca

Valor Total

17

UN

GARFO/CABO PARA ROLO LÃ
DE CARNEIRO 18 CM LARGURA
E 19 MM ESPESSURA DE LÃ

Valor
Unitário

Atlas
330/18SR

R$ 4,70

R$ 79,90
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VALOR TOTAL GLOBAL

R$ 79,90
(Setenta e nove reais e noventa centavos)

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.

R$ 329,00
(Trezentos e vinte nove reais)

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

VALOR TOTAL GERAL (COTA PRINCIPAL E
RESERVADA)
Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:
Item

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Qte
Estimada

Un.

Descrição

ROLO ANTIGOTA 23 CM LÃ
25
30
UN
CARNEIRO
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 11/05/2018
Bauru, 04 de setembro de 2018.
Presidente da EMDURB.

Marca
Atlas
773/10

Valor
Unitário

Valor Total

R$ 6,79

R$ 203,70

ERRATA DE PUBLICAÇÃO,
Publicação 01/09/2018, onde se lê:
NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 4701/18 - Pregão Registro de Preços nº 034/18
Leia-se:
NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 4701/18 - Pregão Registro de Preços nº 034/18
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos, foram devidamente
homologados pelo Presidente da EMDURB ECOSERVICE ENGENHARIA CONSULTORIA E OPERAÇÃO
AMBIENTAL LTDA, para os itens 1 e 2 da COTA PRINCIPAL.
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM COMPACTADORES DE LIXO
TIPO TRUCK e TIPO TOCO, que encontra-se detalhadamente descritos e especificados no ANEXO I do Edital.
COTA PRINCIPAL
Descrição
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO
TRUCK, tração 6x2, PBT mínimo
23.000 Kg, capacidade máxima de tração
38.000 Kg, com eixo de tração invertido,
com potência mínima de 250 CV, com
compactador de resíduos sólidos urbanos
de 19m³ compactado, com escapamento
na vertical, SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTÍVEL, para realização dos
serviços de coleta de lixo no município
1
45
un.
de Bauru.
O veículo deverá possuir com estribo
traseiro em chapa de aço anti derrapante
com alças de segurança e corrimão
em toda extensão da porta traseira
para acomodar até 04 pessoas. O
equipamento deverá possuir registro de
escoamento de chorume e iluminação na
praça da carga traseira.
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM
COMPACTADOR DE LIXO TIPO
TOCO, com potência mínima de 220
CV, com escapamento na vertical, com
mínimo 2 eixos, ou seja, 4x2, acoplados
a compactador de lixo com capacidade
mínima para 15 m³ de lixo compactado
na caixa de carga, SEM MOTORISTA e
SEM COMBUSTÍVEL.
2
45
un.
O veículo deverá possuir com estribo
traseiro em chapa de aço anti derrapante
com alças de segurança e corrimão
em toda extensão da porta traseira
para acomodar até 04 pessoas. O
equipamento deverá possuir registro de
escoamento de chorume e iluminação na
praça da carga traseira.
Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil da emissão da N.F.
Bauru, 04 de setembro de 2018.
Presidente da EMDURB.
Item

Qtde

Un

TERÇA, 04 DE SETEMBRO DE 2.018

Marca

Valor Unitário

PORTARIA Nº 302/2018
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 03 de setembro de 2018 a(o) Sr(a). Antonio Marcos Vieira
Paulino, portador(a) do RG nº. 15.XXX.XXX-4 SSP/SP e CPF/MF nº. 366.XXX.XXX-53, PIS/PASEP nº 10771377859,
servidor(a) do(a) Departamento de Água e Esgoto de Bauru, cargo efetivo de Fiscal de Sistemas Hidráulicos, matrícula
funcional nº 100.512, padrão G-C23, com proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 2265/2018, uma
vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145-A incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 03 de setembro de 2018.
PORTARIA Nº 303/2018
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 03 de setembro de 2018 a(o) Sr(a). Silmara Teixeira Grillo
Damada, portador(a) do RG nº. 13.XXX.XXX-2 SSP/SP e CPF/MF nº. 079.XXX.XXX.18, PIS/PASEP nº 12042335705,
servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria da Educação cargo efetivo de Especialista em Professor de
Educação Básica - Infantil, matrícula funcional nº 21.681, padrão B-19, com proventos integrais conforme procedimento
administrativo nº 2630/2018, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV c/c § 5º do
artigo 92 da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 03 de setembro de 2018.
PORTARIA Nº 304/2018
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 03 de setembro de 2018 a(o) Sr(a). Jurandir Ferreira Pessôa,
portador(a) do RG nº. 9.XXX.XXX-3 SSP/SP e CPF/MF nº. 004.XXX.XXX-17, PIS/PASEP nº 1.072.306.460-9, servidor(a)
do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Gabinete do Prefeito cargo efetivo de Assistente em gestão Administrativa e Serviços
– Vigia, matrícula funcional nº 15.809, padrão C-23, com proventos integrais conforme procedimento administrativo nº
2666/2018, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002
e 5397/2006.
Bauru, 03 de setembro de 2018.
PORTARIA Nº 305/2018
APOSENTA voluntariamente, sem paridade a partir de 03 de setembro de 2018 a(o) Sr(a). Vera Lucia Leme Grisolia,
portador(a) do RG nº. 8.XXX.XXX-7 SSP/SP e CPF/MF nº. 707.XXX.XXX-34, PIS/PASEP nº 1.063.141.063-2,
servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria da Educação cargo efetivo de Assistente de Serviços na Escola
– Servente de Escola, matrícula funcional nº 29.010, padrão B-05, com proventos proporcionais conforme procedimento
administrativo nº 763/2018, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 92-B incisos I, II e III da Lei Municipal
nº 4830/2002 e 5397/2006.
Bauru, 03 de setembro de 2018

Ford Cargo 1723

R$ 16.595,00

PODER LEGISLATIVO

Alexssandro Bussola
Presidente

Atos da Diretoria
Ford Cargo 1723

R$ 13.702,00

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

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente

Em cumprimento à Emenda nº045 de 22/09/99, que determinou através do parágrafo único do Artigo 56 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BAURU a publicação da quantidade de vales-alimentação fornecidos, relacionamos
abaixo os vales que a CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU forneceu aos seus beneficiários referente à SETEMBRO
DE 2018:
Vale Compras:
Servidores - Efetivos 		
- 54 R$ 29.113,02
Servidores - Assessores
- 41 R$ 22.104,33
Estagiários			
- 15 R$
5.391,30
Mirins		
- 02 R$
718,84
Total
- 112 R$ 57.327,49
Bauru, 3 de setembro de 2018.
Wilson B. Volpe - D. Rec. Humanos

Editais e Avisos
PROCESSO DA nº 221/2018
PREGÃO PRESENCIAL nº 06/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP
OBJETO: Aquisição de 01 (um) sistema para gravação e auditoria de programação de TV digital.
Critério: Menor preço por item.
Decisão do Pregoeiro: ADJUDICA o objeto em favor da empresa SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA, no valor
de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais).
Data da Decisão: 31 de agosto de 2018.

Diário Oficial de Bauru
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