
1DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 16 DE ABRIL DE 2.019

ANO XXIV - Edição 3.104 www.bauru.sp.gov.br    TERÇA, 16 DE ABRIL DE 2.019 EDIÇÃO DIGITAL

Diário Oficial de Bauru ASSINADO DIGITALMENTE 
PELO PREFEITO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Clodoaldo Armando Gazzetta

Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Maria José Majô Jandreice 
Chefe de Gabinete

LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 7.195, DE 10 DE ABRIL DE 2.019

P. 23.475/97 Autoriza o Poder Executivo a doar uma área de terreno à empresa TNT MERCÚRIO 
CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A.
  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 o Poder Executivo autorizado a doar à TNT MERCÚRIO CARGAS E 

ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A., uma área de terreno localizada no Distrito 
Industrial III, com as seguintes descrições:

 Setor 04, Quadra 2125, Lote 01:
“Uma área de terras sem benfeitorias, destacada da “gleba A-1”, identificada como 
quadra R no Distrito Industrial III – 1ª Etapa, nesta cidade de Bauru, com o seguinte 
roteiro perimétrico: O perímetro inicia-se num ponto cravado no alinhamento da 
Rua Joaquim Pelegrina Lopes, quarteirão 1, lado par e a 9,00 metros distante do 
alinhamento da Rua 11, daí segue pela citada Rua Joaquim Pelegrina Lopes, na 
distância de 182,00 metros até outro ponto; deste deflete à direita em curva, com 
o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, no 
alinhamento da Rua 10, quarteirão 1, lado par; deste segue na distância de 66,74 
metros até outro ponto e confrontando nesta linha com a referida Rua 10, daí deflete 
à direita em curva com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros 
até outro ponto, cravado no alinhamento da Rua Waldemar Padilha (antiga Rua 4), 
quarteirão 1, lado ímpar; deste segue na distância de 182,00 metros até outro ponto 
e confrontando nesta linha com a mencionada Rua Waldemar Padilha; daí deflete 
à direita e segue em curva com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 
metros até outro ponto, cravado no alinhamento da Rua 11, quarteirão 1, lado ímpar 
e deste segue na distância de 66,74 metros até outro ponto e confrontando nesta linha 
com a mencionada Rua 11; daí deflete à direita e segue em curva com o raio de 9,00 
metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, ou seja, onde teve início 
a presente descrição, encerrando uma área total de 16.878,47 metros quadrados, área 
esta destacada das glebas havidas pelas Transcrições nºs 1.697, 1.690, 1.777, 1.797 
e 2.283 da 2ª Circunscrição Imobiliária, caracterizada no desenho SEPLAN nº 341 e 
avaliada em R$ 3.317.969,63 (três milhões, trezentos e dezessete mil, novecentos e 
sessenta e nove reais e sessenta e três centavos)”. 

Art. 2º A área descrita no art. 1º foi objeto de concessão de direito real de uso autorizada 
pela Lei Municipal nº 4.284, de 16 de março de 1.998, alterada pela Lei Municipal 
nº 6.784, de 04 de maio de 2.006, sendo destinada única e exclusivamente para a 
construção de um terminal de transporte rodoviário de cargas.

̕̕Parágrafo único. A donatária, por ter cumprido todas as obrigações assumidas na concessão 
mencionada no caput do presente artigo, fica autorizada a receber em doação a área 
descrita no art. 1º a partir da data da publicação desta Lei.

Art. 3º A donatária obriga-se a manter no local atividade compatível com a regulamentação 
municipal das Cidades Industriais, respeitando a legislação vigente.

Art. 4o O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores tornará nula, de pleno direito, 
a doação feita revertendo o imóvel ao patrimônio municipal, sem que assista direito 
às acessões nele introduzidas.

Art. 5º  A donatária tem ciência de que a escritura de doação somente poderá ser lavrada após 
a regularização do Distrito Industrial III.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 10 de abril de 2.019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ALINE PRADO FOGOLIN
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº  14.240 DE 15 DE ABRIL DE 2.019

P. 80.858/18  Ratifica a existência da Estrada Municipal BRU-348 e dá outras providências.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º Fica ratificada a existência da Estrada Municipal BRU-348, conforme levantamento 

georreferenciado constantes à fl. 12 do Processo Administrativo nº 21.752/16, desta 
Prefeitura Municipal de Bauru.

Art. 2º Fica ratificado o Decreto Legislativo nº 928, de 11 de fevereiro de 2.003, 
denominando José Carlos Lozano a Estrada Municipal BRU-348, conhecida como 
Estrada Municipal Bauru-Tibiriçá.

Art. 3º  A estrada Municipal BRU-348, trata-se de uma via originalmente rural onde seus 
primeiros 400 metros partindo da Rodovia João Ribeiro de Barros (SP 294), foi 
incorporada ao Distrito Industrial III, daí segue um trecho de 400 metros até a 
Portaria do Instituto Penal Agrícola – IPA, e tem uma parte não transitável de cerca 
de 4.100 metros.

Art. 4º A restauração da Estrada Municipal BRU-348, que inicialmente se fará desde sua 
parte não transitável até a estrada vicinal estadual asfaltada que vai do Trevo da 
Rodovia Marechal Rondon (SP-300) às penitenciárias do Estado de São Paulo, ficará 
a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SAGRA, que em 
virtude de dificuldades naturais existentes poderá alterar o seu traçado reconhecido.

Parágrafo único.  A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento -SAGRA, para a restauração 
da Estrada Municipal BRU-348, contará com o auxílio das Secretarias Municipais 
de Planejamento e de Obras, observando-se sua largura regulamentar conforme 
estabelecido na Lei Municipal 5.631, de 22 de agosto de 2.008.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 15 de abril de 2.019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETOS DE LEI
Enviados à Câmara Municipal

PROJETO DE LEI Nº 18/19
P. 26.842/18 Autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à Empresa TEIXEIRA & 
TEIXEIRA SERVIÇOS FERROVIÁRIOS LTDA ME, em regime de Concessão de Direito Real de Uso.
  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 o Executivo autorizado a outorgar à Empresa TEIXEIRA & TEIXEIRA 

SERVIÇOS FERROVIÁRIOS LTDA ME, a CONCESSÃO DE DIREITO REAL 
DE USO de uma área localizada no Distrito Industrial II, com a seguinte descrição:
Setor 03, Quadra 1532, Lote 11 - Distrito Industrial II 
“UM LOTE DE TERRENO, situado na Rua Armando Lambertini (ex Rua DI - 6), 
quarteirão 2 lado par, denominado como lote 11 da quadra nº 7, do Distrito Industrial 
II, desta cidade de Bauru, cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº 03/1532/011, 
com as seguintes medidas e confrontações: de frente mede 48,00 metros em linha, 
e 3,00 metros em curva, confrontando com a já citada Rua Armando Lambertini  ex 
Rua DI - 6), quarteirão 2 lado par, do lado direito de quem da via pública olha para 
o imóvel, distante 473,80 metros do alinhamento da Rua Axel Hermann Breslau (ex 
Avenida Marginal Fepasa DI -2), mede 24,50 metros, até um ponto, defletindo à 
direita segue 74,00 metros até outro ponto, ainda defletindo à direita segue 11,20 
metros até outro ponto situado no alinhamento da Rua Paulo Malmonge Macedo 
(ex Rua DI - 8) quarteirão 2 lado ímpar, confrontando nesta divisa com o antigo 
leito ferroviário da FEPASA, do lado esquerdo mede 100,00, confrontando o lote 
10, pertencente à EUROBORO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e finalmente 
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nos fundos, mede 5,00 metros, confrontando com a Rua Paulo Malmonge Macedo 
(ex Rua DI - 8) quarteirão 2 lado impar, encerrando uma área de 2.662,45 metros 
quadrados. O referido imóvel consta pertencer à PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU, conforme Matrícula nº 45.501 - do 2º Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Bauru, encontrando-se caracterizado no desenho SP nº 0065.

Art. 2º  A área descrita no art. 1º, a Concessionária obriga-se a destiná-la única e 
exclusivamente para a construção e instalação da empresa de manutenção e reparação 
de veículos ferroviários.

Parágrafo único. Fica a Concessionária autorizada a tomar posse da área concedida a partir da 
publicação desta Lei, para que possa alcançar as finalidades aqui enunciadas.

Art. 3º  A Concessionária obriga-se a iniciar as obras no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da data da publicação desta Lei e concluí-las no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
meses, respeitados os planos aprovados pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento 
Municipal - CADEM, e observadas às normas urbanísticas fixadas pela Secretaria 
Municipal de Planejamento.

§ 1º  A presente concessão poderá ser outorgada pelo prazo de 10 (dez) anos.
§ 2º  Fica a concessionária obrigada a instalar na área concedida um painel de no mínimo 

2,00 (dois) metros quadrados onde deverá constar o nome da empresa, o número da 
Lei que autorizou a Concessão, a metragem da área concedida, a metragem da área a 
ser construída, a data do início e término da obra determinada pela Lei.

Art. 4º  O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores determinará a rescisão 
do contrato, com a restituição da área ao Município, sem direito à indenização 
pelas benfeitorias nela introduzidas pela Concessionária, independentemente de 
notificação.

Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, ...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
08, abril, 19

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,
  Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o presente 
Projeto de Lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a destinar uma área de terreno 
sem benfeitorias, cadastrada no Setor 03, Quadra 1532, Lote 11 - Distrito Industrial II, com 2.662,45 
metros quadrados, em regime de Concessão de Direito Real de Uso à empresa TEIXEIRA & TEIXEIRA 
SERVIÇOS FERROVIÁRIOS LTDA ME.
  Tal concessão proporcionará a instalação e construção da empresa de manutenção 
e reparação de veículos ferroviários. Atualmente a Empresa encontra-se instalada na Rua Boa Esperança, 
10-04, Vila Seabra, atuando no ramo há 16 (dezesseis) anos e contando com 20 (vinte) funcionários. 
Não possui nenhuma concessão ou qualquer outra área pública no município, necessitando construir sua 
base operacional, nesta cidade e Município de Bauru/SP em uma área maior que permita a ampliação de 
atendimentos e do quadro de funcionários.
  A concessão ora proposta encontra amparo no art. 68 da Lei Orgânica do Município e 
foi aprovada por unanimidade de votos pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - CADEM, 
conforme Ata da reunião realizada no dia 12 de setembro de 2.018, sendo que nenhuma restrição foi feita 
pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda e de Planejamento.
 Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em 
questão.
 Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO DE LEI Nº 19/19
P. 43.182/09 Autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à Empresa AGROPASTORIL DOS 
POÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.
 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 o Executivo autorizado a doar à Empresa AGROPASTORIL DOS POÇÕES E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, um lote de terreno localizado no Distrito Industrial III, 
com a seguinte descrição:
Setor 04, Quadra 2130, Lote 04 - Distrito Industrial III.
“Imóvel correspondente ao lote sob nº 04 da Quadra sob letra J do loteamento 
denominado Distrito Industrial III, nesta cidade de Bauru, com as seguintes medidas 
e confrontações: medindo 82,81 metros de frente mais a curva com desenvolvimento 
de 17,47 metros, confrontando pela frente com a Rua 03, quarteirão 05, lado ímpar, 
29,76 metros mais a curva com desenvolvimento de 17,47 metros do lado direito de 
quem da via pública olha para o imóvel, confrontando com a rua 07, quarteirão 01, 
lado par, com a qual faz esquina, 40,00 metros do lado esquerdo, confrontando com 
o lote 05 e 80,43 metros nos fundos confrontando com o lote 03, encerrando uma 
área com 3.488,04 metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer a Prefeitura 
Municipal de Bauru conforme Matrícula nº 88.089 do 2º Cartório de Registro de 
Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP – CAD Serv. 614 
e avaliado por R$ 523.206,00 (quinhentos e vinte e três mil e duzentos e seis reais)”.

Art. 2º A área descrita no art. 1º foi objeto de Doação anterior à empresa J. C. SANTO 
ANTONIO LTDA através da Lei Municipal nº 6.887, de 15 de dezembro de 2.016.

Art. 3º A transferência da área pela Donatária J. C. SANTO ANTONIO LTDA para a 
empresa AGROPASTORIL DOS POÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA foi aprovada 
pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – CADEM.

Art. 4º A Donatária fica autorizada a receber em doação a área descrita no art. 1º a partir da 
data da publicação desta Lei, devendo aguardar a regularização registraria do Distrito 
Industrial III para a lavratura da escritura pública.

Art. 5º A Donatária obriga-se a manter no local atividade compatível com a regulamentação 
municipal das Cidades Industriais, respeitando a legislação vigente.

Art. 6o O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores tornará nula, de pleno direito, 
a doação feita, revertendo o imóvel ao patrimônio municipal, sem que assista direito 

às acessões nele introduzidas.
Art. 7º Fica revogada a Lei Municipal nº 6.887, de 15 de dezembro de 2.016.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, ...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
09, abril, 19

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,
 Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso 
Projeto de Lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a doar um terreno localizado no 
Distrito Industrial III, totalizando 3.488,04 metros quadrados para a empresa AGROPASTORIL DOS 
POÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.
 Referida área foi anteriormente doada à empresa J. C. SANTO ANTONIO LTDA 
através da Lei Municipal nº 6.887, de 15 de dezembro de 2.016, uma vez que a mesma havia cumprido 
todas as exigências legais.
 A empresa J. C. SANTO ANTONIO LTDA transferiu seus direitos da área para a 
empresa AGROPASTORIL DOS POÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, sendo tal transferência aprovada 
por unanimidade de votos pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - CADEM, conforme 
Ata da reunião realizada no dia 10 de outubro de 2.018, uma vez cumpridas as exigências da Lei de doação, 
sendo que nenhuma restrição foi feita pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Renda e de Planejamento.
 Contudo, como o Distrito Industrial III ainda não está regularizado, com a devida 
individualização dos lotes, a empresa Donatária não obteve o registro do seu imóvel no Cartório de 
Registros de Imóveis de Bauru, razão pela qual se faz necessária a presente Lei de doação, a fim de que a 
empresa sucessora obtenha todos os direitos inerentes à área.
 Assim, apresentamos esse Projeto de Lei com a doação da área para a empresa 
sucessora e a revogação da doação anterior, como forma de regularização jurídica da situação de fato 
existente.

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

Atenciosas saudações,
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO DE LEI Nº 20/19
P. 33.272/18 ap. 10.965/03 (capa) Autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à Empresa 
AKITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLETORES LTDA.
 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 o Executivo autorizado a doar à Empresa AKITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE COLETORES LTDA, um lote de terreno localizado no Distrito Industrial III, 
com a seguinte descrição:
Setor 04, Quadra 2327, Lote 002 - Distrito Industrial III
“Um lote de terreno, destacado da gleba da área de 433.391,00 m² indicado na 
matrícula nº 88.089, denominado como lote 02 da quadra nº N, do Distrito Industrial 
III, desta cidade de Bauru, cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº 04/2327/002, 
com as seguintes medidas e confrontações: o perímetro inicia-se no ponto 01 cravado 
no alinhamento da Rua Ronise Motta Pegoraro de Souza (ex Rua 3) quarteirão 1, 
lado ímpar, distante 19,07 metros até o ponto 02, mais o raio de 9,00 metros até o 
ponto 03, formando a esquina da Rua Romeu Sola (ex Rua 11) quarteirão 2, lado par, 
daí segue a distância de 21,81 metros pelo alinhamento da Rua Romeu Sola (ex Rua 
11) quarteirão 2, lado par, até outro ponto 04, mais o raio de 9,00 metros até o ponto 
05, formando a esquina da Rua Iracema Candida Posca (ex Rua 14), quarteirão 1, 
lado ímpar, daí segue desenvolvimento de 19,07 metros até o ponto 06, localizado no 
alinhamento da Rua Iracema Cândida Posca (ex Rua 14) quarteirão 1, lado par, daí 
deflete à esquerda em um ângulo interno de 90º00’00” e segue na distância de 39,81 
metros até o ponto 01, confrontando neste alinhamento com o lote 04, encerrando 
uma área de 1.082,9812 metros quadrados. O referido imóvel consta pertencer à 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, conforme matrícula nº 88.089 – do 2º 
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru, encontrando-se caracterizado 
no desenho SP 0006 – SERV. 006/2018.”

Art. 2º A área descrita no art. 1º foi objeto de Doação anterior a empresa MOACIR CARLOS 
BERTULUCCI - ME através da Lei Municipal nº 7.175, de 14 de dezembro de 2018.

Art. 3º A transferência da área pela Donatária MOACIR CARLOS BERTULUCCI – ME 
para a empresa AKITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLETORES LTDA foi 
aprovada pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – CADEM.

Art. 4º A Donatária fica autorizada a receber em doação a área descrita no art. 1º a partir da 
data da publicação desta Lei, devendo aguardar a regularização registraria do Distrito 
Industrial III para a lavratura da escritura pública.

Art. 5º A Donatária obriga-se a manter no local atividade compatível com a regulamentação 
municipal das Cidades Industriais, respeitando a legislação vigente.

Art. 6o O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores tornará nula, de pleno direito, 
a doação feita, revertendo o imóvel ao patrimônio municipal, sem que assista direito 
às acessões nele introduzidas.

Art. 7º Fica revogada a Lei Municipal nº 7.175, de 14 de dezembro de 2.018.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, ...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
10, abril, 19

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,
 Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso 
Projeto de Lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a doar um terreno localizado no 
Distrito Industrial III, totalizando 1.082,9812 metros quadrados para a empresa AKITEC INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE COLETORES LTDA.
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 A referida área foi anteriormente doada a empresa MOACIR CARLOS 
BERTULUCCI – ME, através da Lei Municipal nº 7.175, de 14 de dezembro de 2.018, uma vez que a 
mesma havia cumprido todas as exigências legais.
 A empresa MOACIR CARLOS BERTULUCCI – ME transferiu seus direitos da área 
para a empresa AKITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLETORES LTDA, sendo tal transferência 
aprovada por unanimidade de votos pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - CADEM, 
conforme Ata da reunião realizada no dia 13 de fevereiro de 2.019, sendo que nenhuma restrição foi feita 
pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda e de Planejamento.
 Contudo, como o Distrito Industrial III ainda não está regularizado, com a devida 
individualização dos lotes, a empresa Donatária não obteve o registro do seu imóvel no Cartório de 
Registros de Imóveis de Bauru, razão pela qual se faz necessária a presente Lei de Doação, a fim de que a 
empresa sucessora obtenha todos os direitos inerentes a área.
 Assim, apresentamos esse Projeto de Lei com a doação da área para a empresa 
sucessora e a revogação da doação anterior, como forma de regularização jurídica da situação de fato 
existente.

pDestarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em 
questão.

Atenciosas saudações,
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL

ATOS DO GABINETE
PORTARIA GP 33/19

Clodoaldo Armando Gazzetta, Prefeito Municipal de Bauru, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Designar o Sr. Ricardo Alonso Senfuegos – Contador - CRC nº 1SP209175/O-7 e a Sra Pérola Mota Zanotto, 
arquiteta CAU A-16981-1  para respectivamente, exercerem as funções de gestor e responsável técnico do 
convênio nº 1145/18 firmado com o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão, 
esta por sua  Subsecretaria de Articulação com Municípios.
Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 20/05/2018.

Registra-se e cumpra-se
Bauru, 11 de abril de 2019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU

PORTARIA GP 34/19
Clodoaldo Armando Gazzetta, Prefeito Municipal de Bauru, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Designar Ricardo Alonso Senfuegos – Contador - CRC nº 1SP209175/O-7 e Luciana Garcia Campos – 
Engenheira – CREA nº 5068947115-SP para respectivamente, exercerem as funções de gestor e responsável 
técnico do convênio nº 02/17 firmado com o Estado de São Paulo, por meio da Casa Civil, esta por sua 
Subsecretaria de Relacionamentos com Municípios.
Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 20/06/17.

Registra-se e cumpra-se
Bauru, 11 de abril de 2019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU

PORTARIA GP 35/19
Clodoaldo Armando Gazzetta, Prefeito Municipal de Bauru, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Designar o Sr. Ricardo Alonso Senfuegos – Contador - CRC nº 1SP209175/O-7 e a Sra Pérola Mota 
Zanotto, arquiteta CAU A-16981-1  para respectivamente, exercerem as funções de gestor e responsável 
técnico do convênio nº 146/18 firmado com o Estado de São Paulo, por meio da Casa Civil, esta por sua 
Subsecretaria de Relacionamentos com Municípios.
Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 15/04/2018.

Registra-se e cumpra-se
Bauru, 11 de abril de 2019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ESPETÁCULOS 3º FESTIVAL DE ARTES 
MINHA CASA MINHA VIDA DE BAURU – 2019

EDITAL Nº138 /2019
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº08 /2019

PROCESSO Nº42804/2019
O Município de Bauru, por intermédio do Gabinete do Prefeito, FAZ SABER a todos os interessados 
que se acha aberto neste Município o presente Edital de Chamamento Público nº138/2019 referente à 
seleção de propostas para apresentações no 3º FESTIVAL DE ARTES MINHA CASA MINHA VIDA 
DE BAURU que acontecerá no período de 01 a 16 de junho de 2019.
Os interessados deverão entregar até às 17 horas do dia 20 de maio de 2019, o envelope a que se refere 
o item 4.1 do Edital pessoalmente ou via correio.
Os envelopes entregues até a data limite 20/05/19 às 17h, serão abertos no dia 21/05/19, às 9h00, no 
Gabinete do Prefeito, sito à Praça das Cerejeiras 1-59 e analisados pela Comissão nomeada na Portaria GP 
22 /19 de  publicado no diário oficial do município em 21 de março de 2019.
O Edital de Chamamento Público poderá ser adquirido junto ao Gabinete do Prefeito - MCMV sito na Praça 
das Cerejeiras, 1-59 - 3º andar – Vila Noemy, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, CEP: 17.014500, 
durante o período de 17 de abril a 20 de maio de 2019 das 8h às 12h e das 14h às 17h ou pelo site www.
bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: Ficha 539 (Pessoa Física) 3.3.90.36.99 e 540(Pessoa Jurídica) 
3.3.90.39.99

I -      DO OBJETO

1.1. O 3º Festival de Artes Minha Casa Minha Vida de Bauru é uma mostra cênica não competitiva 
de espetáculos nacionais, realização de oficinas, workshops e dinâmicas participativas sobre diversas 
temáticas, que preza e foca as pesquisas cênicas contemporâneas que abordem temáticas sociais inclusivas 
tais como: Violência doméstica e o empoderamento feminino, convivência comunitária, sustentabilidade 
ambiental, Imediatismo da nova geração e a História de Bauru.
1.2. O presente Chamamento Público visa à seleção de cinco projetos artísticos titulares e cinco projetos 
artísticos suplentes para a PROGRAMAÇÃO DO 3º FESTIVAL DE ARTES MINHA CASA MINHA 
VIDA DE BAURU, que acontecerá de 01 a 16 de junho na cidade-sede Bauru nos seguintes territórios/
bairros nos quais encontram-se os empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida: Nova 
Esperança/Bauru XVI; Fortunato Rocha Lima; Ouro Verde/Jd Ferraz; Colina Verde/Pq.São Geraldo;  Mary 
Dota/Chapadão/Nova Bauru; Jd TV/ Vl.Garcia; José Regino/ Ferradura Mirim, sob realização conjunta do 
Gabinete do Prefeito – Programa Minha Casa Minha Vida e da Secretaria Municipal de Cultura de Bauru.
1.3. As modalidades que poderão se inscrever no presente edital são:
a)      Teatro – apresentação artística que se caracteriza pela utilização de recursos plásticos (cenografia e 
vestuário), sonoros (sonoplastia e musicalidade), pictografias visuais (iluminação e projeção videográfica) 
associados a recursos corporais e vocais a fim de desenvolver uma narrativa apresentada em frente a uma 
audiência.
b)      Circo – apresentação artística que se caracteriza basicamente pela utilização de recursos corporais 
associados a equipamentos ou técnicas mecânicas para demonstrar, em frente a uma audiência, qualidades 
corporais e lúdicas extras cotidianas (como força física, equilíbrio, comicidade e autocontrole).
c) Performance – atividade artística que se caracteriza pela apresentação – em frente ou com a participação 
de uma audiência – de situações cotidianas deslocadas de seu contexto seguindo ou não um roteiro pré - 
estabelecido, afim de debater, evidenciar, explorar, questionar ou provocar a reflexão sobre o comportamento 
humano.
Independentemente da modalidade, os espetáculos devem ser propostos para teatro alternativo, espaços 
alternativos ou rua.
1.4. O 3º FESTIVAL DE ARTES MINHA CASA MINHA VIDA DE BAURU tem por objetivos:
a) Fomentar e difundir as pesquisas cênicas contemporâneas nas artes cênicas, facilitando o acesso ao 
público regional;
b)       Promover a formação de artistas locais e promover uma ampla conscientização social do indivíduo;
c)       Promover a sensibilização e conscientização sobre os cinco eixos temáticos específicos, a saber:
Eixo 1 - A Violência x A Força da Mulher: Diálogos Sobre Violência Doméstica e O Empoderamento 
Feminino
Eixo 2 - Aprendendo A Conviver: A  Arte Das Relações Humanas e Da Superação Dos Conflitos
Eixo 3 - Sustentabilidade Ambiental: Na Natureza Nada Se Cria Tudo Se Transforma
Eixo 4 - Geração Nem Nem: Nem Tão Rápido, Nem Tão Longe Se Vai Sem Um Pouquinho De Resiliência.
Eixo 5 – A História de Bauru: - A Gente Mora Aqui
. d) Promover a formação de público;
1.5. Serão selecionados 05 (cinco) projetos titulares e 05 (cinco) projetos suplentes, para o caso 
de algum titular ser desclassificado, sendo um titular e um suplente de cada eixo temático. A efetivação 
da contratação está vinculada ao cumprimento das exigências estabelecidas no item 7.6 deste edital, a 
congruência de datas e espaços disponíveis para a realização dos espetáculos.
a)     Cada projeto selecionado será apresentado 07 (sete) vezes, sendo 1 (uma) apresentação em cada 
território/bairro conforme item 1.2, com exceção do projeto selecionado pelo eixo 5, que trabalhe 
histórias do município,  o qual será apresentado 15 (quinze) vezes, sendo 2 (duas) apresentações em cada 
território/bairro e uma apresentação destinada ao publico do município em geral  visando a integração dos 
empreendimentos ao município como um todo, reforçando a “pertença” cidadã que é o eixo condutor de 
todo o programa base do Trabalho Técnico Social.
b)        O espetáculo suplente só poderá ser acionado para o total das 07 e/ou 15 apresentações, sendo vedada 
a possibilidade de qualquer fragmentação desse quantitativo, garantindo assim que cada território/bairro 
tenha acesso ao mesmo espetáculo artístico.
1.6. Os projetos que apresentarem em seu conteúdo elementos que façam referência as tecnologias de 
comunicação, mundo digital, realidade virtual alinhado ao eixo temático terão pontuação adicional.
1.7. Os grupos e/ou artistas que tiverem seu projeto selecionado, deverão, obrigatoriamente, como 
contrapartida, realizar durante o 3º FESTIVAL DE ARTES MINHA CASA MINHA VIDA DE BAURU, 
dinâmicas participativas e/ou rodas de conversa sobre os eixos temáticos de seu espetáculo com duração 
mínima de 30 minutos.
1.8. Projetos já selecionados nos 1º e 2º FESTIVAL DE ARTES MINHA CASA MINHA VIDA DE 
BAURU, ficam impedidos de participar, e caso sejam inscritos serão automaticamente eliminados.
1.9. Os grupos e/ou artistas que tiveram seus projetos selecionados nos 1º e 2º FESTIVAL DE ARTES 
MINHA CASA MINHA VIDA DE BAURU, poderão apresentar novas propostas e não terão qualquer 
pontuação adicional na nova seleção.
1.10. Os dias e os horários das apresentações serão definidos na contratação, respeitada a carga horária 
prevista no plano de trabalho, seguindo a programação e o período de realização do Festival de Artes 
“Minha Casa Minha Vida”.
1.11. Por ocasião da contratação, o responsável pela proposta selecionada terá o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para entrega da documentação complementar descrita nos itens 7.6.1 e 7.6.2, sob pena de perder a 
condição de habilitado e, por conseguinte, a impossibilidade de contratação.

II -     DO PRAZO DE INSCRIÇÃO
2.1.    As inscrições serão realizadas no período de 17 de abril de 2019 a 20 de maio de 2019, das 8h às 
12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, no Gabinete do Prefeito - MCMV sito Praça das Cerejeiras, 
1-59 - 3º andar – Vila Noemy, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, CEP: 17.014500.
Parágrafo Único: A inscrição também poderá ser feita por Via Postal com Aviso de Recebimento (A.R) 
ou SEDEX com A.R endereçada ao local e com data limite de postagem conforme estabelecida no item 
2.1 acima.

III -   DAS EXIGÊNCIAS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
3.1.   Serão admitidos a participar da presente seleção, pessoa física, maiores de 18 (dezoito) anos, bem 
como pessoa jurídica de direito privado preferencialmente de natureza cultural.
3.2.    É vedada a participação como proponentes de:
3.2.1. Servidores pertencentes aos quadros de funcionários da Prefeitura do Município de Bauru;
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3.2.2.  Estejam cumprindo as sanções do inciso III do Art. 87 da Lei Federal nº 8666/93 e Art. 7º, caput 
da lei Federal nº 10.520/02.
3.2.3.  Estejam sob o regime de falência decretada ou concordatária, ou em processo de Recuperação 
Judicial ou Extrajudicial;
3.2.4.  Tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal, estadual ou municipal.

IV - DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS:
4.1.  Para efetivação da inscrição, os interessados deverão entregar ou enviar as propostas dentro de 
uma ÚNICA EMBALAGEM (envelope, pacote ou caixa) lacrada, com os documentos:
4.1.1.   Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada (Anexo I);
4.1.2.   Proposta de Apresentação (Anexo II), em 01(uma) via, contendo:
4.1.2.2.  Currículo(s), acompanhado dos documentos que comprovem a qualificação do interessado 
(release, histórico, fotos, matérias de jornais e revistas, entre outros);
4.1.2.3.  Rider técnico (de luz, de palco e de som), quando se tratar de espetáculo/show;
4.1.2.4.  Descrição detalhada da proposta (programa, duração, número de componentes, entre outras 
informações solicitadas no formulário do anexo II);
4.1.2.5.  CD ou DVD do espetáculo/show sem cortes ou edição;
4.1.2.6.  Informações Complementares que entender necessário, de acordo com a modalidade escolhida.
4.2.  É obrigatório constar por fora do envelope os dados abaixo:

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ESPETÁCULOS 
PARA O 3º FESTIVAL DE ARTES MINHA CASA MINHA VIDA

EDITAL Nº 138/2019 – GABINETE DO PREFEITO
EIXO TEMATICO:
NOME DO PROJETO:                                                                        
 NOME DO PROPONENTE:

4.3.  A inscrição deverá ser efetuada pelo proponente ou seu representante legal.
4.4.  As propostas deverão ser digitadas e não será aceita a inscrição de projetos manuscritos.

V -  DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
5.1. No caso de atraso injustificado na execução da nota de empenho ou de sua inexecução parcial, 
o Município reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 5 
(cinco) dias sobre o valor total da nota de empenho, sem prejuízo das demais sanções previstas nos art. 86 
e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e reservado o direito a prévia defesa ao interessado, quase sejam:
5.1.1.  Advertência;
5.1.2.  Multa de 10% do valor total da nota de empenho pela rescisão unilateral, sem prejuízo da 
aplicação da multa prevista no item 5.1;
5.1.3.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 
Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição;
5.1.4.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

VI -  DA SELEÇÃO
6.1.  As propostas que atenderem todas as exigências contidas na cláusula III serão analisadas pela 
Comissão de Seleção nomeada na Portaria GP 22/2019, publicada no diário oficial em 21 de março de 
2019
, com base nos seguintes critérios:
6.1.1.  A importância e pertinência da proposta de acordo com os objetivos elencados no item 1.4 deste 
edital;
6.1.2.  Clareza e coerência em relação aos objetivos pretendidos;
6.1.3.  Qualificação do proponente para o desenvolvimento do objeto da proposta, a ser aferida com 
base em seu currículo e de sua equipe;
6.1.4.  Executabilidade e criatividade.
6.2.  As propostas que não atenderem todas as exigências contidas na cláusula III deste chamamento 
serão desclassificadas.
6.3.  Efetuada a seleção, o resultado será publicado no Diário Oficial do Município de Bauru.
6.4.  Do resultado da seleção caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru, dirigido à Comissão de Seleção, que deverá ser devidamente protocolado 
no Gabinete do Prefeito endereço constante no preâmbulo deste Edital.
6.5.  Não serão admitidos recursos enviados por e-mail, fac-símile ou qualquer outro meio de 
comunicação, bem como que não estiver assinado pelo proponente ou, em caso de procurador, deverá estar 
acompanhado da respectiva procuração.
6.6.  O proponente é responsável, sob as penas da lei, pela comunicação, a qualquer tempo, de fato ou 
evento posterior à entrega dos documentos que venha a alterar sua situação ou a situação do projeto artístico 
cultural na Modalidade do presente Chamamento Público quanto à capacidade técnica, artística, jurídica, 
idoneidade financeira e regularidade fiscal;
6.7.  A Comissão de Seleção reserva-se o direito de não selecionar qualquer das propostas 
apresentadas, caso não se verifique o atendimento por nenhuma delas dos critérios de Seleção.
6.8.  A Seleção não gera direito subjetivo à contratação da proposta pelo Município de Bauru, mas 
apenas o direito a que seja observada quando da realização de projetos com o mesmo objeto das propostas.

VII -  DA EXECUÇÃO E REMUNERAÇÃO

7.1.  A execução das propostas enviadas para apresentações artísticas no 3º Festival de Artes Minha 
Casa Minha Vida de Bauru respeitarão o cronograma das atividades definido pela mesma, em data e 
horários a serem também definidos pela equipe do Trabalho Social do Programa Minha Casa Minha Vida – 
Gabinete do Prefeito.
7.2.  Cada proposta selecionada executará o número de apresentações necessárias ao atendimento 
da programação do festival, sendo que será devido o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por 
apresentação de no mínimo 30 minutos com posterior promoção de dinâmica participativa/ roda de 
conversa sobre o eixo temático abordado não ultrapassando o limite  de tempo em 60 minutos.
7.3.   O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido para pessoa jurídica e até o 45º 

(quadragésimo quinto) dia corrido para pessoa física, a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria 
Municipal de Finanças ou do Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA), no caso de pessoa física, 
obedecendo a ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária através de instituição 
financeira a ser determinada pela Administração.
7.4.  No caso de pessoa física, do valor devido (item 7.3.) serão retidos os impostos referentes ao 
Instituto Nacional da Previdência Social (INSS), Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e de renda (IR).
7.5.  No caso de pessoa jurídica, do valor devido (item 7.3.) será retido o imposto referente ao 
Serviços de Qualquer Natureza (ISS).
7.6.  Para efeito da contratação da proposta, o proponente selecionado deverá apresentar os seguintes 
documentos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por 
publicação em órgão de imprensa oficial ou autenticado por servidor da Administração, mediante a 
apresentação do respectivo original:

7.6.1  - Pessoa Jurídica
7.6.1.1.  CAPACIDADE JURÍDICA (art. 28 da Lei Federal n.º 8.666/93)
Certificado de Registro Comercial, no caso de firma individual, acompanhado de CPF e RG.
Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações posteriores, no caso de 
inexistência de Contrato consolidado, devidamente arquivado no Registro de Empresas, em se tratando de 
Sociedades Empresariais, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado da ata arquivada da assembleia 
da última eleição da diretoria e no caso de Sociedades Simples, acompanhado das alterações. O contrato 
social deverá estar de acordo com a Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e, em se tratando de ME ou 
EPP, também deverá estar de acordo com a Lei Complementar nº 123/06;
Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir

7.6.1.2.  REGULARIDADE FISCAL (art.29 da Lei Federal n.º 8666/93):
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União (CND) ou Certidão Positiva de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União (CPD).
d) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 
Mobiliário.
e) Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS).
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, 
com os mesmos efeitos da CNDT (site http://www.tst.jus.br/certidao).
7.6.1.3. OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando que não possui sucursal, e nem presta serviço de tributação municipal na base territorial do 
Município de Bauru, se for o caso (Anexo V), conforme determina a Lei Municipal n. º 5.305 de 28 de 
novembro de 2005;
b) Banco, Agência, Conta corrente (somente no nome da razão social proponente);
c) Termo de Ciência e Compromisso (ANEXO III), com declaração expressa do proponente de 
que:
§	 submete-se às condições deste Edital;
§	 confirma como verdadeiras todas as informações prestadas;
§	 executará a contratação, cumprindo todas as suas exigências, caso sua proposta seja aprovada. 

7.6.2 -  Pessoa Física:
a)  Uma Cópia da Carteira de Identidade (RG), do CPF, Carteira de Trabalho e do PIS/PASEP;
b)  Declaração de inexistência de Inscrição Municipal;
c) Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Mobiliário com a 
Fazenda Municipal.
d)  Banco, Agência, Conta Corrente (somente no nome do proponente do projeto);
e) Termo de Ciência e Compromisso (ANEXO III), com declaração expressa do proponente de 
que: 
§	 	submete-se às condições deste Edital;
§	 	confirma como verdadeiras todas as informações prestadas;
§	 	executará a contratação, cumprindo todas as suas exigências, caso sua proposta seja aprovada.
f) No caso da proposta ser apresentada por um coletivo ou agrupamento cultural, deverá ser 
acompanhada de declaração assinada por todos os seus membros indicando seu representante, pessoa física. 
(ANEXO IV);

VIII -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1.  Correrão por conta e risco do proponente todas as despesas decorrentes da execução deste 
termo, inclusive eventuais custos de transporte, alimentação e hospedagem.
8.2.  A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar este chamamento por 
razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização;
8.3.  Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, Praça das Cerejeiras, 1-59, CNPJ 
46.137.410/0001-80, número do processo e número da Nota de Empenho.
8.4.  As propostas que impliquem na contratação de terceiros para sua execução, bem como das 
contribuições sociais e tributos previstos em lei, ficarão por conta da proponente.
8.5.  Os proponentes que forem contemplados deverão apresentar como condição indispensável à sua 
contratação e execução, todos os documentos referidos no item 7.6.
8.6.  Na qualidade de prestador de serviço o proponente deverá estar devidamente registrado nas 
repartições públicas competentes suportando os encargos fiscais, previdenciários, sociais e trabalhistas daí 
decorrentes.
8.7.  Os projetos que impliquem na contratação de terceiros para sua execução, bem como das 
contribuições sociais e tributos previstos em lei, ficarão por conta do proponente.
8.8.  Fica eleito o foro da Comarca de Bauru/SP, com renúncia dos demais, por mais privilegiados 
que sejam, para dirimir as questões suscitadas da interpretação deste Chamamento, sua nota de empenho e 
demais atos deles decorrentes.
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IX -   ANEXOS
9.1. São peças integrantes do presente edital os anexos I a V.

Bauru, 11 de abril de 2019. 
Maria José Majô Jandreice

Chefe de Gabinete
Gabinete do Prefeito

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 138/2019

PROTOCOLO Nº ____________

Eu,.........................................................., portador do RG nº ........................... e do CPF nº .......................
........, representante legal da empresa .........................................................................................(no caso de 
pessoa jurídica), inscrita no CNPJ/CPF sob o nº ................................................, solicito ao Gabinete do 
Prefeito – Minha Casa Minha Vida a  inscrição da proposta abaixo descrita, no Processo de Seleção de 
Espetáculos para o 3º Festival de Artes Minha Casa Minha Vida de Bauru, de acordo com as normas 
previstas em seu edital. 

Título do Espetáculo ___________________________________________________________________

Modalidade
 (   )Teatro 
(   ) Circo
(   ) Performance

Espaços Físicos indicados (pode indicar mais de um) 
(  ) Teatro alternativo 
(  ) Espaço alternativo (outros espaços) 
(  ) Rua 

Identificação do Proponente

(    ) Pessoa Física                                                                       (     ) Pessoa Jurídica   

1 . Pessoa Física
Nome  ___________________________________________________________________________
Endereço   ______________________________________________________ nº_______________
Bairro  _____________________CEP  ______________ Município___________________ UF ____
RG _____________________ CPF _____________________ Telefone: ______________________
E-mail ___________________________________________________________________________
Dados Bancários (referente ao proponente pessoa física): 
Banco: ____________________ Agência: ___________ Conta: ________________________________
__________ 

2 . Pessoa Jurídica
Razão Social______________________________________________________________________
Endereço   ______________________________________________________ nº_______________
Bairro  _____________________CEP  ______________ Município___________________ UF ____
CNPJ ____ ___________________ e-mail ______________________________________________
Nome do Representante Legal _______________________________________________________
Endereço   __________________________________________________nº_______________
Bairro  _____________________CEP  ____________ Município_________________ UF ____
RG _____________________ CPF _____________________ Telefone: ______________________
Dados Bancários (referente ao proponente Pessoa Jurídica): 
Banco: ____________________Agência: ___________Conta: _________________________________
_________ 

Atenciosamente,

Bauru, ______ de ___________ de_________

Assinatura do Proponente pessoa física ou do representante legal da pessoa jurídica

ANEXO II – PROPOSTA DA ATIVIDADE
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 0/2019

(O proponente poderá ampliar os espaços deste modelo se necessário)

PROPOSTA DO PROJETO

Nome do Projeto

Modalidade:
(   ) Teatro 
(   ) Circo
(   ) Performance

Espaços Físicos indicados (pode indicar mais de um) 
(  ) Teatro alternativo 
(  ) Espaço alternativo (outros espaços) 
(  ) Rua

Apresentação 

Justificativa

Objetivos a serem alcançados

Sinopse

Ficha Técnica

Material e equipamentos necessários à realização da atividade

Afirmo que as informações acima são verdadeiras 
e que estou apto e sou capaz de realizar a 
atividade proposta e que estou de acordo com os 
regulamentos desse edital.

Local, data e assinatura

Observações:
1 – Preencher a Proposta do Projeto digitada de acordo com a modalidade escolhida.
2 – Anexar: CD, registro em vídeo e/ou áudio, fotos, matérias de jornais, texto integral original ou adaptado, 
currículos, cópia do CPF, RG e comprovante de residência; e no caso de pessoa jurídica: cópia do CPF, 
RG e comprovante de residência do presidente ou representante legal da instituição e prova de inscrição 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); rider técnico (de luz, de palco e de som) e informações 
complementares que entender necessário, de acordo com a modalidade escolhida.

ANEXO III - TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 08/2019

Declaro, sob as penas da Lei, conhecer e estar de acordo com as condições do Edital de Chamamento 
nº 08/19 para seleção de espetáculos para o 3º Festival de Artes Minha Casa Minha Vida de Bauru 
realizado pelo Gabinete do Prefeito – Minha Casa Minha Vida, no período de 1 a 16 de junho de 2019, 
reconhecendo como verdadeiras as informações aqui prestadas, tanto nos projetos artístico-culturais, como 
em seus anexos.
Declaro ainda que apresentarei toda a documentação exigida, caso venha a ser selecionado pela Comissão 
de Seleção.

Data e local........................................

_______________________________
                     assinatura

Nome__________________________

RG nº _________________________

Endereço completo: __________________________________________________________________

CEP_____________________ Cidade/Estado______________________________________________

Telefones/Celular____________________________________________________________________

Site/Email__________________________________________________________________________

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INTEGRANTES DE AGRUPAMENTO CULTURAL
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 0/2019

Em atendimento ao contido no item 7.6.2. alínea “d.1” do Edital de Chamamento nº /19 nós abaixo 
identificados, integrantes do (a)  grupo  ........................................................................................................
....................................................
DECLARAMOS conhecer e aceitar, incondicionalmente, as regras contidas no citado Edital, 
responsabilizando-nos por todas as informações aqui prestadas e indicamos como representante do grupo 
o Sr (a) .............................................................................................................................................................
........................................
DECLARAMOS ainda conhecer na íntegra a proposta artístico-cultural apresentada, a qual nos 
comprometemos dar pelo cumprimento.

Nome Completo _____________________________________________________________________
__
Endereço ____________________________________________________________________________
RG ________________________________  Telefone: ________________________________
E-mail: _________________________________________ Assinatura 
____________________________

Nome Completo _____________________________________________________________________
__
Endereço ____________________________________________________________________________
RG ________________________________  Telefone: ________________________________
E-mail: _________________________________________ Assinatura 
____________________________

Nome Completo _____________________________________________________________________
__
Endereço ____________________________________________________________________________
RG ________________________________  Telefone: ________________________________
E-mail: _________________________________________ Assinatura 
____________________________
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Nome Completo _____________________________________________________________________
__
Endereço ____________________________________________________________________________
RG ________________________________  Telefone: ________________________________
E-mail: _________________________________________ Assinatura 
____________________________

Inserir quantas folhas forem necessárias, com os dados de todos os integrantes do grupamento 
cultural.

ANEXO V - DECLARAÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 0/2019

Local e data

À Prefeitura Municipal de Bauru
(indicação da Cidade e Estado)

À Comissão de Seleção de Propostas

Pela presente, declaro (amos) que a empresa/ pessoa _______________________________________, 
inscrita no CNPJ/CPF sob o n.º __________________, não possui sucursal, imóvel e nem presta serviço de 
tributação municipal na base territorial do Município de Bauru.

OBS. SE A EMPRESA OU PESSOA FOR RESIDENTE EM BAURU NÃO DEVERÁ APRESENTAR 
ESTA DECLARAÇÃO.

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

Corregedoria Geral Administrativa
Andrea Salcedo Monteiro dos Santos Gomes

Corregedora Geral
SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
78.463/18, que tem como interessado o Gabinete do Prefeito: determino o arquivamento da presente 
Sindicância. À Corregedoria Geral Administrativa para oficiar.

EXTRATOS
1º ADITIVO AO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1.240/16 - PROCESSO Nº 62.924/15 – CEDENTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CESSIONÁRIA: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB - OBJETO: Considerando o teor da Lei Municipal nº 
7.119, de 26 de setembro de 2.018, que alterou a redação da alínea “a” do artigo 1º da Lei Municipal nº 
6.762, de 03 de março de 2.016, as partes resolvem alterar a redação da alínea “a”, do item 1.1, da Cláusula 
1, do Termo de Cessão de Uso nº 1.240/16, que passará a ter a seguinte redação: “1.1. O CEDENTE 
confere à CESSIONÁRIA o uso do veículo abaixo identificado: a) Uma viatura – Marca GM/Chevrolet 
Corsa Wind- Hath – 4 portas, gasolina, ano de fabricação 1.998, modelo ano 1.999, cor Branca, Chassi n˚ 
9BGSC68NXWC696581, placa CPV1511, prefixo 630, patrimoniada sob n˚ 38.822, sob a responsabilidade 
da Secretaria Municipal da Saúde, a ser utilizada na Gerência de Necrópole Funerária.” – ASSINATURA: 
10/10/18.

TERMO DE DOAÇÃO Nº 1.936/19 - PROCESSO Nº 68.203/18 – Ap. 13.461/05 (capa) – DOADOR: 
MUNICÍPIO DE BAURU – DONATÁRIA: CORDOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - OBJETO: 
O objeto da presente doação com encargo se refere aos terrenos a seguir descritos: I - Setor 03, Quadra 1531, 
Lote 05 – Distrito Industrial II - Um imóvel cadastrado no Setor 03, Quadra 1531, Lote 5, correspondente 
ao terreno situado na quadra 05 do Distrito Industrial II, cujo perímetro inicia no ponto 3, cravado no 
alinhamento da Rua Laureano Garcia, Quarteirão 2, lado par, distante 250,00 metros do alinhamento da Rua 
Ademar Martinello, deste segue na distância de 50,00 metros até o ponto D, e confrontando nesta linha com 
terras da Prefeitura Municipal de Bauru, daí com deflexão à direita segue na distância de 30,00 metros até 
o ponto C, e deste com deflexão à direita segue na distância de 50,00 metros até o ponto A, e confrontando 

nestas duas linhas com parte deste mesmo lote, propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru, deste ponto 
deflete novamente à direita e segue na distância de 30,00 metros até o ponto 03, onde teve início a presente 
descrição, confrontando nesta linha com a citada Rua Laureano Garcia, com 1500,00 metros quadrados, e 
que pertence a Prefeitura Municipal de Bauru, conforme matrícula nº 78.507 do 2º Cartório de Registro de 
Imóveis de Bauru/SP. II - Setor 03, Quadra 1531, Lote 11 – Distrito Industrial II - Um imóvel cadastrado 
no Setor 03, Quadra 1531, Lote 11, correspondente ao terreno situado na quadra 05 do Distrito Industrial 
II, cujo perímetro inicia no ponto 4, cravado no alinhamento da Rua Armando Lambertini, Quarteirão 2, 
lado ímpar, distante 250,00 metros do alinhamento da Rua Ademar Martinello, deste segue na distância 
de 50,00 metros até o ponto D, e confrontando nesta linha com terras da Prefeitura Municipal de Bauru, 
daí com deflexão à esquerda e segue na distância de 30,00 metros até o ponto C, e deste com deflexão à 
esquerda e segue na distância de 50,00 metros até o ponto B, e dividindo nestas duas linhas com parte deste 
mesmo lote, de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru, deste ponto deflete novamente à direita e 
segue na distância de 30,00 metros até o ponto 04, onde teve início a presente descrição, confrontando nesta 
linha com a citada Rua Armando Lambertini, com 1500,00 metros quadrados e que pertence a Prefeitura 
Municipal de Bauru, conforme matrícula nº 78.508 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru/SP. – 
ASSINATURA: 21/03/19.

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

Secretário da Administração: (14) 98129-1264
Gabinete do Secretário: (14) 3235-1099 

Divisão de Administração e Expediente: 3235-1203 / 3235-1110
Departamento de Administração de Materiais (Compras e Licitações): (14) 3235-1287 / (14) 3235-

1062 / (14) 3235-1357 / (14) 3235-1113 / (14) 3235-1337
Divisão de Almoxarifado: (14) 3203-7533 / (14) 3227-1431

Divisão de Patrimônio: (14) 3203-7548
Divisão de Serviços Essenciais: (14) 3227-6828

Departamento de Administração de Pessoal: (14) 3235-1199 / (14) 3235-1229 / (14) 3235-1137 / (14) 
3235-1351 / (14) 3235-1227 / (14) 3235-1305

Departamento de Avaliação Funcional: (14) 3235-1158
Divisão de Apoio ao Servidor: (14) 3234-9022

Perícia Médica: (14) 3227-5647
Seção de Segurança e Medicina do Trabalho: (14) 3234-9022

Serviço Social: (14) 3227-5650
Divisão de Avaliação: (14) 3235-1277

Departamento de Recursos Humanos: (14) 3235-1207
Divisão de Concursos: (14) 3235-1081

Escola de Gestão Pública: (14) 3235-1043

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

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

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

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DESLIGAMENTOS: A partir de 14/03/2019, portaria nº 1.170/2019, desliga o funcionário CELIO 
APARECIDO SAMPAIO, portador do R.G nº 16.160.299, do cargo em comissão de Assessor de 
Administração Regional São Geraldo, da Secretaria Municipal das Administrações Regionais, tendo 
em vista a concessão de sua aposentadoria por invalidez, junto ao Regime Geral de Previdência Social, 
conforme processo nº 45.140/2019.

A partir de 18/02/2019, portaria nº 1.171/2019, desliga a funcionária AUDREN RUTH VICTORIO, 
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portadora do R.G nº 18.477.241-2, do cargo em comissão Assessor de Imprensa, do Gabinete do Prefeito, 
tendo em vista a concessão de sua aposentadoria por invalidez, junto ao Regime Geral de Previdência 
Social, conforme processo nº 28.928/2019.

EXONERAÇÕES: A partir 13/04/2019, portaria nº 1.172/2019, exonera, a pedido, PAULO CESAR 
MADUREIRA, RG nº 7.794.645-5, matrícula nº 34.439, do cargo em comissão de  Diretor de Departamento 
de Esportes, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conforme processo nº 57.437/2019.

A partir 16/04/2019, portaria nº 1.174/2019, exonera, a pedido, MARCOS PEREIRA DE AMORIM, RG 
nº 9.837.105-8, matrícula nº 33.584, do cargo em comissão de  Assessor Administrativo do Gabinete, do 
Gabinete do Prefeito, conforme processo nº 58.466/2019.

CESSÃO: Portaria nº 1.173/2019, concede a cessão da servidora TALITA RAFAELA MALDONADO 
NUZZI, matrícula nº 29.604, RG nº 32.279.380-4, Agente em Gestão Administrativa e Serviços – Agente 
de Administração, para prestar serviços junto ao Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, com 
prejuízo de vencimentos, no período de 16/04/2019 a 31/12/2019, conforme processo nº 56.949/2019.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1163/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - SERVENTE DE PEDREIRO, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3104 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) DANIEL RODRIGUES, portador(a) 
do RG n 290202103, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 01º lugar, no concurso público 
para AUXILIAR EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - SERVENTE DE PEDREIRO, 
edital nº 18/2017 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 17/04/2019 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1164/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - SERVENTE DE PEDREIRO, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3104 após o cumprimento das exigências legais, num 
prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) WESLEY DOS SANTOS CASTILHO 
RODRIGUES, portador(a) do RG n 459916178, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 
02º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - 
SERVENTE DE PEDREIRO, edital nº 18/2017 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 17/04/2019 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1165/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - PEDREIRO, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3104 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MOISES PEREIRA DA SILVA, portador(a) 
do RG n 301150, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 08º lugar, no concurso público para 
ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - PEDREIRO, edital nº 16/2017 
para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 17/04/2019 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1166/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - PEDREIRO, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3104 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) CRISTIANO DE OLIVEIRA SANTOS, 
portador(a) do RG n 286382118, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 09º lugar, no concurso 
público para ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - PEDREIRO, edital 
nº 16/2017 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 17/04/2019 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1167/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - ENCANADOR, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3104 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) JAIR MILIANO DOS SANTOS, 
portador(a) do RG n 333281792, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 01º lugar, no 
concurso público para ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - 
ENCANADOR, edital nº 14/2018 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 17/04/2019 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1168/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - ENCANADOR, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3104 após o cumprimento das exigências legais, 

num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) VALTER DE SOUZA, portador(a) 
do RG n 473565109, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 02º lugar, no concurso público 
para ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - ENCANADOR, 
edital nº 14/2018 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 17/04/2019 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1169/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - ENCANADOR, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3104 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) BRUNO DUARTE MORAL, 
portador(a) do RG n 545869808, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 03º lugar, no 
concurso público para ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - 
ENCANADOR, edital nº 14/2018 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 17/04/2019 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. RG e CPF (com nome atualizado e menos de 10 anos de emissão);
2. Certidão de casamento (atualizada e legível) 
3. Certidão da Justiça Eleitoral que comprove que está QUITE, ao qual pode ser retirada no link: (http://
www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral);
4. CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado);
5. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado) ao qual pode ser retirado no link: 
(https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp); 
6. Comprovante de endereço atual;
7. Extrato do PIS/PASEP, com nome atualizado, 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) com nome atualizado;
10. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos e/ou se deficiente de qualquer idade;
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).

ERRATA

ONDE SE LÊ:
PORTARIA DE NOMEAÇÃO

A partir de 06/04/2019, portaria n° 1156/2019, nomeia o servidor Etelvino Zacarias Martins, RG 
n°18.037.165-4, matrícula n°34718, para responder pelo cargo em comissão de Assessor do Gabinete do 
Gabinete do Prefeito, cumulativamente com o cargo em comissão de Diretor de Departamento de Obras 
Públicas. 

LEIA SE:
PORTARIA DE NOMEAÇÃO

A partir de 06/04/2019, portaria n° 1156/2019, nomeia o servidor Etelvino Zacarias Martins, RG 
n°18.037.165-4, matrícula n°27654, para responder pelo cargo em comissão de Assessor do Gabinete do 
Gabinete do Prefeito, cumulativamente com o cargo em comissão de Diretor de Departamento de Obras 
Públicas. 

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 09/2019
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 GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
SERVIÇOS – ADMINISTRADOR, 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: 
Marcos Antonio Bonifacio, Peterson de Santis Silva, Anderson Aparecido Alves da Silva, Ana Paula 
Dias, Renan Caldeira Mecechelli, Bruno Prado Guedes de Azevedo, e sob a coordenação de Mariana 
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Bueno Felix Belone e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados pela 
Portaria nº 1034/2019, 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 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de maio de 2019.
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 27 (vinte e sete) de julho 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 Vaga(s) Escolaridade/Pré-
Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Gestão 

Administrativa 
e Serviços – 

ADMINISTRADOR

01

Conclusão do 
Ensino Superior em 

Administração e 
Registro no Conselho 

Regional de 
Administração(CRA)

R$ 2.789,29 R$ 451,00 40 horas / 
semanais R$ 60,00

Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas, da Lei Municipal n° 5.975/10 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.

CAPÍTULO III – 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 30 
(trinta) de abril de 2019 ate às 16h do dia 15 (quinze) de maio de 2019, (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 Gestão 
Administrativa e Serviços – ADMINISTRADOR, 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 16h do dia 15 (quinze) de maio de 2019, 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 IV – 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 30 (trinta) de abril,  2 (dois) e 
3 (três) de maio de 2019, 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 
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 09 (nove) de maio de 2019.
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 V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
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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 30 (trinta) de abril a 15 (quinze) de maio de 2019.
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 25 (vinte e cinco) de maio de 2019.
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 VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou 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 30 (trinta) de abril de 
2019 a 27 (vinte e sete)  de junho de 2019 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 28 (vinte e oito) 
de junho de 2019.
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 28 (vinte e oito) de junho de 2019. 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 VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, 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 30 (trinta) de abril a 15 (quinze) de maio de 2019.
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 25 (vinte e cinco) de maio de 2019.
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 VIII – 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:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em Gestão 
Administrativa e Serviços – 

ADMINISTRADOR

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 18

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Matemática 10
Língua 

Portuguesa 08

Informática 07
Legislação 07

Análise 
de Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Gestão Administrativa 
e Serviços – ADMINISTRADOR 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 30 (trinta) de junho de 2019, 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, oportunamente publicados no Diário Oficial de Bauru;
c) será permitida a entrega de Títulos por Procuradores legalmente habilitados, mediante a apresentação de 
procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação de documento 
de identificação do Procurador;
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual 
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legal e especificamente, 
para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou autenticadas em Cartório;
g) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração;
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h) 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;
i) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
j) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial 
de Bauru;
k) 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 1034/2018;
l) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Doutorado, em área afim, 

devidamente reconhecido pelo órgão competente.
4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso de 

pós-graduação em nível de Mestrado, em área afim devidamente 
reconhecido pelo órgão competente.

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de especialização - lato sensu, 

com carga horária mínima de 360 horas/aula em área afim, 
devidamente reconhecido pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

m) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
n) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
o) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados;
p) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
q) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
r) 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 IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
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 maio de 2018.
2. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 27 (vinte e sete) de julho de 2019.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, 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.
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, 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 a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. 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.
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 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 da 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 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.
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, 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 X – 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 Gestão Administrativa 
e Serviços – ADMINISTRADOR, 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 Gestão 
Administrativa e Serviços – ADMINISTRADOR, 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 Matemática 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 Legislação de da Prova Objetiva;
g) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
h) tiver maior idade entre os candidatos.
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CAPÍTULO XI – 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 XII – 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 XIII – 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 XIV, 
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 XIV – 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 Administração, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e Registro 
no Conselho Regional de Administração – CRA, 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 XIII, 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 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.
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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 também estarão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTAL DO CANDITADO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados 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 1034/2019.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

 ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ADMINISTRADOR
Administrar a organização. Administrar materiais. Administrar recursos humanos. Administrar patrimônio. 
Administrar informações. Administrar recursos financeiros e orçamentários no setor público. Administrar 
sistemas, processos, organização e métodos. Arbitrar em decisões administrativas e organizacionais. Emitir 
pareceres e laudos. Facilitar processos de transformação organizacional. Analisar resultados de pesquisa. 
Acompanhar o desenvolvimento da estrutura administrativa da organização, verificando o funcionamento 
de suas unidades segundo regimentos e regulamentos vigentes, para propor e efetivar sugestões. Controlar, 
analisar e propor alterações nos contratos diversos. Participar na definição da visão e missão da instituição. 
Analisar a organização no contexto externo e interno. Identificar oportunidades e problemas. Definir 
estratégias. Apresentar proposta de programas e projetos. Estabelecer metas gerais e específicas. Preparar 
estudos pertinentes e recrutamento, seleção, treinamento, promoção e demais aspectos da administração de 
pessoal, utilizando seus conhecimentos técnicos e compilando dados, para definir metodologia, formulários 
e instruções a serem utilizados. Analisar as características da organização, os recursos disponíveis e a rotina 
dos serviços, colhendo informações em documentos, junto ao pessoal ou por outro meio, para avaliar, 
estabelecer ou alterar práticas administrativas. Avaliar viabilidade de projetos. Dimensionar amplitude 
de programas e projetos. Traçar estratégias de implementação. Reestruturar atividades administrativas. 
Coordenar programas, planos e projetos. Determinar a metodologia a ser utilizada nos serviços ligados 
à análise, classificação e avaliação de cargos, redigindo as instruções necessárias, para implantar e/ou 
aperfeiçoar o sistema de classificação de cargos. Analisar os resultados de implantação de novos métodos, 
efetuando comparações entre as metas programadas e os resultados atingidos, para corrigir distorções, 
avaliar desempenhos e replanejar o serviço administrativo. Estudar e propor métodos e rotinas de 
simplificação e racionalização dos serviços e respectivos planos de aplicação, utilizando organogramas, 
fluxogramas e outros recursos, para operacionalizar e agilizar os referidos serviços. Analisar estrutura 
organizacional. Levantar dados para o estudo dos sistemas administrativos. Diagnosticar métodos e 
processos. Descrever métodos e rotinas de simplificação e racionalização de serviços. Revisar normas e 
procedimentos de trabalho. Estabelecer metodologia de avaliação da organização. Definir indicadores e 
padrões de desempenho. Avaliar resultados. Preparar relatórios. Reavaliar indicadores.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Gestão de materiais.
2. Gestão de recursos humanos.
3. Gestão de projetos.
4. Gestão financeira.
5. O&M.
6. Gestão de indicadores de performance.
7. Estratégia empresarial.
8. Teorias e conceitos da administração.
9. Gestão de operações.

Bibliografia
DIAS, M. A. P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
CHIAVENATO, I. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 8. ed. Barueri: Manole, 
2016.
PMI – Project Management Institute. Um guia do conhecimento e gerenciamento de projetos (Guia 
PMBOK). 6. ed. Pensilvânia: PMI, 2017.
ASSAF NETO, A. Finanças corporativas e valor. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006.
CARPINETTI, L. C. R. Gestão da qualidade: conceitos e técnicas. 2. ed. São Paulo, Atlas, 2012.
OLIVEIRA, D. P. R. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e práticas, 33. ed. São Paulo: 
Atlas, 2015.
CERTO, S. C. Administração estratégica: planejamento e implantação de estratégias. 3. ed. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2010.
CHIAVENATO, I. Administração: teorias, processo e prática. 5. ed. Barueri: Manole, 2014.
MAXIMIANO, A. C. A. Teoria geral da administração: da revolução urbana à revolução digital. 7. ed. 
São Paulo: Atlas, 2012.
CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. Administração de produção e de operações: manufatura e serviços: 
uma abordagem estratégica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

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/

MATEMÁTICA
1. Sistemas de numeração e sistemas de medidas para cálculo de comprimento, área, volume, capacidade, 
massa e tempo.
2. Números reais: representação, transformação, comparação e operações (adição, subtração, multiplicação, 
divisão e potenciação). Potências de 10 e notação científica.
3. Razão, proporção, números e grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem 
e juros simples.
4. Cálculos algébricos: fatoração, expressões algébricas, valor numérico, produtos notáveis, simplificação 
de frações algébricas.
5. Teoria dos conjuntos. Relações de pertinência e inclusão. Igualdade e partição de conjuntos. Operações 
com Conjuntos (união, intersecção, diferença e complementar). Produto Cartesiano e Relações binárias.
6. Função como particular relação entre duas grandezas: funções do 1° e 2° graus, função exponencial, 
função logarítmica, funções trigonométricas.
7. Álgebra das Matrizes: definição, aplicações e operações (adição, subtração e produto).
8. Determinantes.
9. Problemas práticos envolvendo o conceito de progressões aritmética e geométrica.
10. Interpretação de tabelas e gráficos para tratamento da informação.
11. Entendimento de estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos. Sentenças e 
proposições. Uso dos conectivos lógicos. Operações Lógicas (negação, conjunção, disjunção, implicação, 
bicondicional). Tabelas Verdade. Equivalência de proposições.
12. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, matemático e 
sequencial. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma 
válida, a conclusões determinadas.
13. Estatística: Tabelas de frequência e medidas de posição e dispersão. Probabilidade: possibilidades e 
chances.
14. Análise combinatória: princípio fundamental de contagem. Principais agrupamentos: arranjos, 
permutações e combinações simples.
15. Resolução de situações-problema utilizando o raciocínio lógico e quaisquer dos conteúdos do programa.

INFORMÁTICA
1. Conceitos e modos de utilização no sistema operacional Windows.
2. Conceitos e modos de utilização no aplicativo para edição de textos Microsoft Word/LibreOffice Writer
3. Conceitos e modos de utilização no aplicativo para edição de planilhas eletrônicas Microsoft Excel/
LibreOffice Calc.
4. Conceitos e modos de utilização em ferramentas e aplicativos de navegação na internet, de correio 
eletrônico, de busca e pesquisa. 

LEGISLAÇÃO
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – (Artigos: 1º ao 5º; 29 ao 31; 37 ao 41).
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 
2. Lei Orgânica Municipal – (Artigos: 1º ao 4º; 8º ao 16; 25 ao 28; 31; 34; 34-A; 39 ao 49; 51; 58; 69; 70; 
93 ao 95; 188; 191 ao 195).
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 – (na íntegra).
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 – (na íntegra).
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 – (na íntegra).
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 – (na íntegra).
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 – Transforma o Serviço de Previdência dos 
Municipiários de Bauru – SEPREM – na Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV – (na íntegra).
http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf 
8. Lei Municipal nº 5.975, de 1º 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 - (na íntegra). 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf
9. Resolução Normativa do Conselho Federal de Administração n.º 537, de 22 de março de 2018 - 
Aprova o Código de Ética dos  Profissionais  de Administração previsto na Lei nº 4.769, de 09 de 
setembro de 1965. (na íntegra considerando o anexo único).
https://cfa.org.br/wp-content/uploads/2018/11/resolucao_537_2018_665.pdf 
10. Lei n.º 4.769, de 9 de setembro de 1965 - Dispõe sobre o exercício da profissão   de Administrador 
e dá outras providências. (na íntegra).
http://bluehost1.cfa.org.br/wp-content/uploads/2018/01/Lei4769.pdf
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ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1. paraplegia 
2. paraparesia 
3. monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
11. ostomia 
12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 
14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
§	 comunicação 
§	 cuidado pessoal 
§	 habilidades sociais 
§	 utilização dos recursos da comunidade 
§	 saúde e segurança 
§	 habilidades acadêmicas 
§	 lazer 
§	 trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________

Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________

Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2019.
__________ (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 2019.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

 ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
06/04/2019 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
16/04/2019 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
25/04/2019 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
30/04/2019 Abertura das Inscrições
15/05/2019 Encerramento das Inscrições

30/04, 02 e 03/05/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

09/05/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

30/04/2019 a 15/05/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

30/04/2019 a 28/06/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

25/05/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

30/05/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
15/06/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
25/06/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
30/06/2019 Previsão da Realização Prova Objetiva
02/07/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito
27/07/2019 Previsão de Resultado e 1º Edital de Convocação de Entrega de Títulos
08/08/2019 2º Edital de Convocação de Entrega de Títulos
17/08/2019 3º Edital de Convocação de Entrega de Títulos

20 e 21/08/2019 Previsão da Entrega de Títulos
03/09/2019 Previsão de Classificação Final
19/09/2019 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 06 de abril de 2019.

 DAVID JOSÉ FRANÇOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 10/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público 
na modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital,  
para o provimento do Cargo Público Efetivo de AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL - 
AGENTE DE TURISMO, 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: 
Luciana Pereira de Moura Carneiro, Andréa Almeida Rodrigues Pígoli, Livia Carolina Baenas 
Barizon, Ana Paula Zaniboni Barreto, Elaine Cristina Gomes de Moraes, Juliane Rodrigues de 
Barros e sob a coordenação de Mariana Félix Bueno Belone e Mônica Cristina Pereira Santana, sendo 
todos os membros nomeados pela Portaria nº 1035/2019, 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.
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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 de maio de 2019.
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

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

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Agente Esportivo, 
Cultural e Social 
– AGENTE DE 

TURISMO

01 Conclusão do 
Ensino Médio R$ 1.190,20 R$ 451,00 40h/semanais R$ 30,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1/Grade dos Agentes da Lei Municipal nº 5.975/10 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
Vale transporte (Lei nº 4214/97, Decreto nº 11.637/11 e Decreto nº 12.449/14).

CAPÍTULO III – 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 30 
(trinta) de abril de 2019 às 16h do dia 15 (quinze) de maio de 2019, (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: Agente Esportivo, Cultural e 
Social – AGENTE DE TURISMO, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante 
de Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato 
deverá providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 30,00 (trinta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo 
até as 16h do dia 15 (quinze) de maio de 2019, 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 IV – 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 30 (trinta) de abril, 02(dois) e 
03 (três) de maio de 2019, 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 III. 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 simples acompanhada da via original ou cópia autenticada).
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 09 (nove) de maio de 2019.
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 III, 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 
III.
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 V – 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 30 (trinta) de abril a 15 (quinze) de maio de 2019.
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 25 (vinte e cinco) de maio de 2019.
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 VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
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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, Bauru/SP, CEP: 17014-
900, 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 30 (trinta) de abril de 
2019 a 27 (vinte e sete) de junho de 2019 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 28 (vinte e oito) de 
junho de 2019.
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 28 (vinte e oito) de junho de 2019. 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 VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, 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 
III 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 III.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, 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 30 (trinta) de abril a 15 (quinze) de maio de 2019.
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 25 (vinte e cinco) de maio de 2019.
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 VIII – DA PROVA  E RESPECTIVA PONTUAÇÃO:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Agente Esportivo, 
Cultural e Social 
– AGENTE DE 

TURISMO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 15

100 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua Portuguesa 08
Inglês 07

Informática 07
Legislação 07
Atualidades 06

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente Esportivo, Cultural e Social – 
AGENTE DE TURISMO 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 30 (trinta) de junho de 2019, será composta por 50 (cinquenta) questões objetivas 
de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no 
Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua 
aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.

CAPÍTULO IX – 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 maio de 2019.
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 
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.
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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 X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Agente Esportivo, Cultural e Social – 
AGENTE DE TURISMO, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,0 (dois pontos) 
a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por 
cento) de aproveitamento.
2. As questões 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 Inglês da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Informática da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
h) obtiver maior número de acertos nas questões de Atualidades da Prova Objetiva
i) tiver a maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – 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 XII.

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

CAPÍTULO XIII – 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 e 
alterações posteriores);
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 
corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante seu 
prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 
1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade 
(RG) 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, 
com no máximo 10 (dez) anos de emissão;
c) 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).
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; se solteiro, comprovante em nome dos pais.
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal,  autenticado pelo setor competente conforme Lei Federal 
nº 13.726/2018;
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 da certidão de quitação eleitoral;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
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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 XIV, 
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 XIV – 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 XIII, 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 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 também estarão disponíveis na área de CONCURSOS/

PORTAL DO CANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1035/2019.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AGENTE DE TURISMO
Planejar, executar e avaliar serviços turísticos. Organizar informações e dados para o turismo. Subsidiar 
análises de viabilidade de produtos e equipamentos turísticos. Auxiliar na obtenção de dados para avaliar 
impacto econômico, social, cultural e ambiental nos locais de turismo. Colaborar na elaboração e apresentar 
roteiros personalizados para grupos. Contatar parceiros e patrocinadores para eventos e projetos. Contatar 
prestadores de serviços turísticos e de apoio (guias turísticos, transporte, hospedagem, aluguel de carro, 
etc.). Realizar visitas prévias de avaliação dos serviços turísticos. Colaborar na identificação de atrativos 
turísticos, assim como definir cronogramas e atividades para desenvolvimento de roteiros. Participar da 
elaboração de material de divulgação.  Divulgar produtos turísticos e projetos através de visitas, mala 
direta e multimídia. Planejar, organizar e executar eventos relacionados à Prefeitura e parceiros. Preparar 
documentos para formalização de contratos. Atender ao público e grupos monitorados, orientando quanto 
ao cumprimento de normas e regulamentos dos atrativos turísticos.  Agendar eventos e atendimentos 
monitorados. Monitorar e/ou acompanhar grupos agendados em áreas de interesse. Atuar na venda e 
recebimento de ingressos de atividades culturais e entretenimento. Orientar interessados sobre calendário 
oficial e demais eventos turísticos. Realizar pesquisas de demanda turística e de satisfação via online e 
presencialmente. Realizar pesquisas e atualizar informações constantes no Inventário de Oferta Turística. 
Elaborar relatórios de visitação pública e sobre os eventos turísticos realizados. Analisar e encaminhar 
documentações de certificações junto ao(s) órgão(s) competente(s).  Auxiliar na elaboração de projetos para 
atender demandas turísticas do município. Auxiliar no desenvolvimento de programas de capacitação para 
receptivo turístico. Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Hospitalidade
2. Inventário turístico
3. Infraestrutura turística
4. Estudo da demanda turística
5. Patrimônio material e imaterial
6. Segmentação do turismo
7. Impactos positivos e negativos do turismo
8. Legislação turística
9. Marketing turístico
10. Roteirização turística
11. Organização de eventos sociais
12. Cerimonial e protocolo em eventos do Executivo

Bibliografia
1. BRAGA, D. C. Planejamento turístico: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
2. BRASIL. Ministério do Turismo. Roteirização turística. Brasília: Ministério do Turismo, 2007. 
Disponível em: http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/images/roteiros_brasil/roteirizacao_turistica.pdf
3. BRASIL. Ministério do Turismo. Segmentação do turismo e o mercado. Brasília: Ministério do 
Turismo, 2010. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/
downloads_publicacoes/Segmentaxo_do_Mercado_Versxo_Final_IMPRESSxO_.pdf
4. CAMARGO, L. O. L. Hospitalidade. São Paulo: Aleph, 2004. Coleção ABC do Turismo.
5. CASTELLI, G. Gestão hoteleira. São Paulo: Saraiva, 2006.
6. LOHMANN, G; PANOSSO NETTO, A. Teoria do Turismo: conceitos, modelos e sistemas. São 
Paulo: Aleph, 2008. Série Turismo.
7. PEREIRA, M. Marketing de cidades turísticas. São Paulo: Chronos, 2001. Série Saber Fazer; vol. 1.
8. TRIGO, L. G. G. Análises regionais e globais do turismo brasileiro. São Paulo: Roca, 2005.

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.

INGLÊS
Programa
1.Verbos nos tempos: presente, presente contínuo, passado simples e futuro simples.
2. Wh-questions.
3. Adjetivos: comparativo e superlativo.
4. Plural dos substantivos.
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5. Masculino e feminino.
6. Verbos Modais.
7. Adjetivos Possessivos e Pronomes Possessivos.
8. Some/any e suas derivações
9. Preposições.
10. Conversações cotidianas abrangendo o conteúdo gramatical solicitado e turismo.

Bibliografia
1. Murphy Raymond, Essential Grammar in Use, Cambridge University Press
2. Berlitz, Inglês para Viagem.
3. Peter Viney, Basic Survival, Heinemann.
4. Peter Viney, Survival English, Heinemann.

INFORMÁTICA
1. Conceitos e modos de utilização do sistema operacional Microsoft Windows.
2. Conceitos e modos de utilização do aplicativo para edição de textos Microsoft Word e LibreOffice 
Writer
3. Conceitos e modos de utilização do aplicativo para edição de planilhas eletrônicas Microsoft Excel e 
LibreOffice Calc.
4. Conceitos e modos de utilização em ferramentas e aplicativos de navegação na internet, de correio 
eletrônico, de busca e pesquisa.

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – (Artigos: 1º ao 4º; 29 ao 31; 37 ao 41; 180; 
205 a 217). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 
2. Lei Orgânica Municipal – (Artigos: 1º ao 4º; 8º ao 16; 27; 28; 31; 34; 34-A; 39 ao 49; 51; 69; 70; 93 ao 95; 
188; 195). Disponível: 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 – (na íntegra). 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 – (Artigos 1º ao 6º; 16; 17; 22; 23;). 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 – (na íntegra). 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 – (na íntegra). Disponível em: http://www.
bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf 
7. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Transforma o Serviço de Previdência dos 
Municipiários de Bauru – SEPREM – na Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV – (Artigo 1º; 2º; 4º; 49 ao 61). Disponível em: http://www.
funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf 
8. Lei Municipal nº 5.975, de 1º 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 - (na íntegra). Disponível em: http://www.
bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf

ATUALIDADES
Notícias, acontecimentos, fatos e/ou versões ocorridos no Brasil e no mundo divulgado a partir de Janeiro 
de 2018, nos meios de comunicação referente às áreas de: cidadania, ciência, cultura, arte, comunicação, 
esporte, economia, educação, empregabilidade, ética, legislação, meio ambiente, negócios, novas 
tecnologias, política, saúde, sustentabilidade e redes sociais.  

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1 paraplegia 
2. paraparesia 
3. monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
11. ostomia 

12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 
14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
1. comunicação 
2. cuidado pessoal 
3. habilidades sociais 
4. utilização dos recursos da comunidade 
5. saúde e segurança 
6. habilidades acadêmicas 
7. lazer 
8. trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________

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 2019.
__________ (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 2019.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
06/04/2019 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
16/04/2019 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
25/04/2019 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
30/04/2019 Abertura das Inscrições
15/05/2019 Encerramento das Inscrições

30/04, 02 e 03/05/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
09/05/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 

de Inscrição

30/04/2019 a 15/05/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente
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30/04/2019 a 28/06/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

25/05/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

30/05/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
15/06/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
25/06/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
30/06/2019 Previsão da Realização Prova Objetiva
02/07/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito
27/07/2019 Previsão de Classificação Final
10/08/2019 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 06 de abril de 2019.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 11/2019
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 GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 
– TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, 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: 
Giovanna Ghirardello Vicentini, Patrícia Scarabotto Nasralla Amorim, Anderson Rafael Alves, 
Marcelo José Storion, Antonio Carlos Batista Martinez e sob a coordenação de Karina Osti e Sandra 
Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 1036/2019, 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 de maio de 2019.
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Técnico em Gestão 
Administrativa 

e Serviços – 
TÉCNICO DE 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO

01

Conclusão do Ensino 
Médio e do Curso 

Técnico em Segurança 
do Trabalho e Registro 

Profissional no Ministério 
do Trabalho ou Registro 

Profissional no Ministério 
da Economia, na 

Secretaria de Previdência 
e Trabalho.

R$ 1.681,71 R$ 451,00 40h/
semanais R$ 35,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1/Grade dos Técnicos da Lei Municipal nº 5.975/10 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
Vale transporte (Lei nº 4214/97, Decreto nº 11.637/11 e Decreto nº 12.449/14).

CAPÍTULO III – 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 30 
(trinta) de abril de 2019 às 16h do dia 15 (quinze) de maio de 2019, (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 Gestão Administrativa 
e Serviços – TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, 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.
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 16h do dia 15 (quinze) de maio de 2019, 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 IV – 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 
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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 30 (trinta) de abril, 02 (dois) e 
03 (três) de maio de 2019, 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 III. 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 simples acompanhada da via original ou cópia autenticada).
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 09 (nove) de maio de 2019.
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 III, 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 
III.
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 V – 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 30 (trinta) de abril a 15 (quinze) de maio de 2019.
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 25 (vinte e cinco) de maio de 2019.
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 VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou 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, Bauru/SP, CEP: 17014-
900, 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 30 (trinta) de abril de 
2019 a 27 (vinte e sete) de junho de 2019 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 28 (vinte e oito) de 
junho de 2019.
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 28 (vinte e oito) de junho de 2019. 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 VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, 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 
III 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 III.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, 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 30 (trinta) de abril a 15 (quinze) de maio de 2019.
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 25 (vinte e cinco) de maio de 2019.
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 VIII – 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:
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Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração da 

Prova
Técnico em Gestão 

Administrativa 
e Serviços – 

TÉCNICO DE 
SEGURANÇA DO 

TRABALHO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

100 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua Portuguesa 08
Matemática 08
Informática 07
Legislação 07

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Gestão Administrativa e 
Serviços – TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 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 30 (trinta) de junho de 2019, será composta por 50 (cinquenta) questões objetivas 
de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no 
Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua 
aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.

CAPÍTULO IX – 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 maio de 2019.
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 
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 X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-
se 2,0 (dois pontos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 
60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões 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 Matemática da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Informática 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 XI – 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.
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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 XII.

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

CAPÍTULO XIII – 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 e 
alterações posteriores);
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 
corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante seu 
prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 
1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade 
(RG) 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, 
com no máximo 10 (dez) anos de emissão;
c) 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).
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; se solteiro, comprovante em nome dos pais.
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal,  autenticado pelo setor competente conforme Lei Federal 
nº 13.726/2018;
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 da certidão de quitação eleitoral;
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 XIV, 
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 XIV – 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 e do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, devendo estes ser emitidos por 
estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente reconhecido pelo órgão competente – MEC 
e Registro Profissional no Ministério do Trabalho ou Registro Profissional no Ministério da Economia, na 
Secretaria de Previdência e Trabalho, 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 XIII, 
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 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 também estarão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTAL DO CANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1036/2019.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
Propor medidas visando a preservação da saúde e da integridade física do trabalhador. Adentrar e permanecer 
em locais onde existam situações de risco, a fim de acompanhar as atividades executadas pelos servidores 
e efetuar avaliação do ambiente de trabalho nos quesitos pertinentes à segurança do trabalho. Inspecionar 
setores e acompanhar as atividades laborais do servidor, emitindo relatório com parecer técnico quanto aos 
riscos existentes no ambiente de trabalho. Informar às chefias e demais servidores sobre os riscos existentes 
nas atividades e locais de trabalho. Propor medidas para adequações nos métodos e procedimentos de 
trabalho com a finalidade de eliminar, neutralizar ou atenuar a exposição aos riscos de acidente. Fiscalizar 
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e acompanhar a adequação dos locais de trabalho, embasado nos relatórios emitidos. Elaborar o PPRA 
– Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Efetuar medições diversas (nível de ruído, iluminação, 
ventilação, concentração de gases, temperatura, etc.) nos locais de trabalho. Coletar materiais para análise 
de toxidade. Elaborar relatórios estatísticos de ocorrência de acidentes do trabalho. Avaliar atividades e 
locais de trabalho para emissão de laudos de insalubridade e periculosidade. Investigar e analisar acidentes 
de trabalho, levantar as causas e propor medidas corretivas. Definir Equipamento de Proteção Individual e 
Equipamento de Proteção Coletiva adequados para cada atividade e fiscalizar a sua utilização. Inspecionar 
unidades extintoras e redes de combate a incêndio das instalações e informar às áreas sobre as não 
conformidades encontradas. Acompanhar a aplicação das normas de segurança do trabalho específicas nos 
projetos de construção, ampliação, reforma e arranjos físicos de obras da Prefeitura. Elaborar o PPP – Perfil 
Profissiográfico Previdenciário dos servidores, quando solicitado. Assessorar os trabalhos desenvolvidos 
pela CIPA. Auxiliar a CIPA na elaboração dos Mapas de Risco das instalações. Ministrar treinamentos 
voltados à segurança do trabalho.
Eventualmente auxilia em outras tarefas afins

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Normas Regulamentadoras
1. NR 04 - Serviços Especializados em Eng. de Segurança e em Medicina do Trabalho
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR4.pdf
2. NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR5.pdf
3. NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/nr-06-atualizada-2018.pdf
4. NR 09 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR-09.pdf
5. NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade
http://www.trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR10.pdf
6. NR-12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR12/NR-12.pdf
7. NR 15 - Atividades e Operações Insalubres
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/NRs/NR_15.html
8. NR 16 - Atividades e Operações Perigosas
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR16.pdf
9. NR 17 – Ergonomia
http://www.trt02.gov.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/NRs/NR_17.html
10. NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/NRs/NR_18.html
11. NR 20 – Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/nr-20-atualizada-2018-2.pdf
12. NR 26 – Sinalização de segurança
http://www.trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR26.pdf
13. NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde
http://www.trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR32.pdf
14. NR 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em espaços confinados 
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR33.pdf
15. NR 35 - Trabalho em Altura  
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR35.pdf

Instruções técnicas do corpo de bombeiros 
1. INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº 02/2018 Conceitos básicos de segurança contra incêndio
http://www.ccb.policiamilitar.sp.gov.br/dsci_publicacoes2/_lib/file/doc/it_02_2018.pdf
2. INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº 20/2018 Sinalização de emergência
http://www.ccb.policiamilitar.sp.gov.br/dsci_publicacoes2/_lib/file/doc/it_20_2018.pdf
3. INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº 21/2018 Sistema de proteção por extintores de incêndio
http://www.ccb.policiamilitar.sp.gov.br/dsci_publicacoes2/_lib/file/doc/it_21_2018.pdf

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, expressões algébricas (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 do 2º 
graus.
3. Sistema de medidas para cálculo de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo.
4. Razão, proporção, números e grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem e 
juros simples. Problemas de Matemática Financeira.
5. Sequência e Progressões – progressões aritméticas e geométricas. Aplicações.
6. Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relações fundamentais. Trigonometria no triângulo 
retângulo.
7. Matrizes: conceitos, aplicações e operações. Determinantes e sistemas lineares.
8. Noções de Probabilidade. Análise Combinatória.
9. Estatística: média aritmética simples e ponderada, moda, mediana, tabelas de frequência, medidas de 
dispersão. Análise e interpretação de dados, tabelas e gráficos.
10. Geometria: Cálculos de áreas e perímetros de figuras planas. Volume e área de sólidos geométricos. 
Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras.
11. Resolução de situações-problema.
12. Problemas de raciocínio lógico e dedutivo.

INFORMÁTICA
1. Conceitos e modos de utilização do sistema operacional Microsoft Windows.
2. Conceitos e modos de utilização do aplicativo para edição de textos Microsoft Word e LibreOffice Writer.
3. Conceitos e modos de utilização do aplicativo para edição de planilhas eletrônicas Microsoft Excel e 
LibreOffice Calc.
4. Conceitos e modos de utilização em ferramentas e aplicativos de navegação na internet, de correio 
eletrônico, de busca e pesquisa.

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título I dos Princípios Fundamentais [artigos 
1º ao 4º], 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. (Artigos 1º ao 4º; 8º ao 16; 27; 28; 31; 34; 34-A; 39 ao 49; 51; 69; 70; 93 ao 
95; 188; 195)
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 [Artigos 1º ao 6º; 16; 17; 22; 23].
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.[na ínegra]
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. [na íntegra]
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. [Artigo 1º; 2º; 4º; 49 ao 61].
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. [na íntegra]
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 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
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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 2019.
__________ (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 2019.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
06/04/2019 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
16/04/2019 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
25/04/2019 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
30/04/2019 Abertura das Inscrições
15/05/2019 Encerramento das Inscrições

30/04, 02 e 03/05/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

09/05/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

30/04/2019 a 15/05/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

30/04/2019 a 28/06/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

25/05/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

30/05/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
15/06/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
25/06/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
30/06/2019 Previsão da Realização Prova Objetiva
02/07/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito
27/07/2019 Previsão de Classificação Final
10/08/2019 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 06 de abril de 2019.

 DAVID JOSÉ FRANÇOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM 
GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – CONTADOR – EDITAL 22/2018

Classif. Inscrição Nome Completo CPF Prova 
Objetiva Títulos Total

1º 0027900005 VERIDIANA JULI 
MEDIOTTI 371.926.108-52 77,40 1,000 78,400

2º 0027900087 VINICIUS SPROCATTI 
RAMOS 385.488.188-67 75,60 0,000 75,600

3º 0027900168 GABRIELA EPIFÂNIO 
MILAGRE 311.685.168-97 75,60 0,000 75,600

4º 0027900115 HARLEY FONTES DE 
PAULA 247.107.858-30 73,80 0,000 73,800

5º 0027900041 MARIELE APARECIDA 
MARCATO 368.910.648-64 73,80 0,000 73,800

6º 0027900020 LÍVIA TAVARES 
BENETTI 355.485.148-57 73,80 0,000 73,800

7º 0027900012 DIEGO BATISTA 294.859.558-47 73,80 0,000 73,800

8º 0027900054 LUCAS FERNANDO DE 
GODOI 397.256.458-98 73,80 0,000 73,800

9º 0027900084 LARISSA HAIEK 
AMORIM 324.153.608-48 73,80 0,000 73,800

10º 0027900043 ANA GRAZIELA DE 
DEUS FERREIRA 213.729.868-63 72,00 1,000 73,000

11º 0027900002 CARLOS ALBERTO 
POMPOLIN 309.921.718-22 72,00 0,000 72,000

12º 0027900110 DALTRO VIANA 
COSTA 339.801.168-32 72,00 0,000 72,000

13º 0027900075 CAMILA CABRAL DE 
OLIVEIRA 428.330.688-67 72,00 0,000 72,000

14º 0027900059
TAIS DE OLIVEIRA 

VASCONCELOS 
CHILIO

283.230.478-80 70,20 0,000 70,200

15º 0027900064 CAMILA GOMES 
COSTA 373.799.248-77 68,40 1,000 69,400

16º 0027900172 GIOVANA FASSONI 
RUFINO 318.027.488-30 68,40 1,000 69,400

17º 0027900136 SIDNEY ALVES 
ARAUJO COSTA 214.721.248-20 66,60 1,000 67,600

18º 0027900069 MARLENE MARIA DE 
LIMA 259.738.418-71 66,60 0,000 66,600

19º 0027900092 BEATRIZ VOLTARELLI 
DE CESARE 407.465.878-05 66,60 0,000 66,600

20º 0027900027 ANTONIO ZITO 
BARBOSA PEREIRA 170.837.703-44 66,60 0,000 66,600

21º 0027900019 MARCELA MANGILI 
DA SILVA 361.241.578-61 66,60 0,000 66,600

22º 0027900034 ANDRÉIA GUTIERREZ 
BOICENCO 290.388.438-28 66,60 0,000 66,600

23º 0027900067 WANDER 
CAVALCANTE GARCIA 122.668.598-62 64,80 1,000 65,800

24º 0027900133 FLAVIO MANGILI 
FERREIRA 145.832.008-11 64,80 0,000 64,800

25º 0027900003 TAYSA GOMES 
MANSON DEZEMBRO 414.749.188-08 63,00 1,000 64,000

26º 0027900161 MARINA SANTOS 
CARRANCA 274.371.228-71 63,00 0,000 63,000

27º 0027900078 ELIZABETH BETINI 
GOMES DA SILVA 400.557.268-52 63,00 0,000 63,000

28º 0027900011 RENATO APARECIDO 
TRISTÃO 369.660.268-08 63,00 0,000 63,000

29º 0027900125 FERNANDO 
HENRIQUE ORESTES 360.440.018-06 63,00 0,000 63,000

30º 0027900156 JUSCELINE CAMILA 
DA SILVA 287.202.958-39 61,20 1,000 62,200

31º 0027900032 ERIKA CRISTINA DA 
SILVA 191.274.108-38 61,20 0,000 61,200

32º 0027900159 PERSIO DA SILVA 120.141.908-52 59,40 0,000 59,400
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33º 0027900010 FABIO RIBAS DOS 
SANTOS 390.417.658-75 57,60 1,000 58,600

34º 0027900006 RAFAEL GOMES DE 
MORAES 229.584.128-30 57,60 0,000 57,600

35º 0027900033 BRUNO MARCELO 
CAVICHIONE 290.850.918-02 57,60 0,000 57,600

36º 0027900023 ALMIR JOSE SALAZAR 036.287.678-90 55,80 1,000 56,800

37º 0027900021 THAIZE APARECIDA 
MARTINS DE ABREU 221.370.938-63 55,80 1,000 56,800

38º 0027900093 ONDIL FOGAÇA DA 
SILVA JUNIOR 174.027.618-35 55,80 0,000 55,800

39º 0027900126
TAMARA ESTHELA 

FERREIRA DE 
CARVALHO

056.694.898-29 55,80 0,000 55,800

40º 0027900052 BRUNO BACCARIN 
GUEDES 287.743.508-38 55,80 0,000 55,800

41º 0027900057 MATEUS DA SILVA 
TORRES 432.607.638-05 54,00 0,000 54,000

42º 0027900130
ALEXANDRA 
GUIMARAES 

FERREIRA
212.927.048-45 54,00 0,000 54,000

43º 0027900001 FRANKS CREL VIEIRA 
ALVES 334.859.148-19 54,00 0,000 54,000

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

Bauru/SP, 16 de abril de 2019. 
A Comissão

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 3098, do(a) Sr(a) ANDRÉ FERNANDO 
CHIARAMONTE FELTRE, portador(a) do RG 50.246.134-2, classificado(a) em 66°  lugar no Processo 
Seletivo (Edital nº 02/2017), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “DIREITO”, 
em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 3098, do(a) Sr(a) LUCAS VINICIUS 
GREGIO PINTO, portador(a) do RG 56.032.155-7, classificado(a) em 7°  lugar no Processo Seletivo 
(Edital nº 01/2018), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “INFORMÁTICA”, 
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 3099, do(a) Sr(a) STHÉFANY 
THAWINE DOS SANTOS RODRIGUES, portador(a) do RG 49.935.064-9, classificado(a) em 6°  lugar 
no Processo Seletivo (Edital nº 01/2018), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de 
“NUTRIÇÃO”, 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 3102, do(a) Sr(a) RENATA 
GALVINO MOREIRA DA COSTA, portador(a) do RG 34.253.226-1, classificado(a) em 2º lugar no 
Processo Seletivo (Edital nº 01/2018), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de 
“PEDAGOGIA”, em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA.

CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do(a) 66° classificado(a), fica 
convocado(a), para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de DIREITO, na Prefeitura Municipal de 
Bauru, o(a) Sr(a), THAIS AMANDA FOIZER CANO, portador(a) do RG 52.075.365-3, classificado(a) 
em 68°  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) 7° classificado(a), fica convocado(a), 
para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de INFORMÁTICA, na Prefeitura Municipal de Bauru, 
o(a) Sr(a), JAQUELINE GODOY RODRIGUES, portador(a) do RG 46.002.349-4, classificado(a) em 
9°  lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de INFORMÁTICA, edital 
nº 01/2018. 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: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do(a) 6° classificado(a), fica convocado(a), 
para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de NUTRIÇÃO, na Prefeitura Municipal de Bauru, o(a) 
Sr(a), LIZANDRE RENATO TORRES DA SILVA, portador(a) do RG 28.119.857-3, classificado(a) 
em 7°  lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de NUTRIÇÃO, edital 
nº 01/2018. 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: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do(a) 2° classificado(a), fica convocado(a), 
para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de PEDAGOGIA, na Prefeitura Municipal de Bauru, o(a) 
Sr(a), ANA CAROLINA SCARCELA, portador(a) do RG 41.776.359-1, classificado(a) em 5°  lugar, no 
Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de PEDAGOGIA, edital nº 01/2019. 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: SERVIDOR CONSCIENTE E SUSTENTÁVEL

Ementa: Introduzir o estudo de diferentes dimensões da sustentabilidade: ambiental, social, educacional 
dentre outras, qualificando os servidores públicos municipais para atuarem como agentes à melhoria 
de políticas públicas relacionadas à questão ambiental, reconhecendo os temas de meio ambiente como 
estruturantes para o desenvolvimento profissional, da cidade e da saúde da população de Bauru.
.
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: 20/03; 17/04; 22/05 e 12/06 – 8hs às 11h
Carga horária: 12 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrantes: Carmen Luiza Baffi de Carvalho: Graduada em Desenho Industrial. Pós-graduada em 
Gestão Ambiental. Atualmente, servidora pública aposentada do DAE.
Gilda Maria Scalfi Carvalho:  Servidora municipal a 25 anos, prestou serviços junto ao SEPREM, 
Secretaria de Administração, SEMMA onde foi Diretora de Divisão de Administração e Expediente, 
Diretora do Departamento de Ações e Recursos Ambientais e do Departamento Zôo-Botânico. Trabalhou 
na Defesa Civil, retornando à SEMMA, no setor de Educação Ambiental no Horto Florestal. Graduada em 
Administração na Faculdade Anhanguera Educacional e Pós-graduada em Gestão Pública na Faculdade 
Campos Elísios. “
Roldão Antônio Puci Neto: Graduado em Química pela Universidade do Sagrado Coração - USC – Bauru. 
Chefe do Departamento de Controle de Endemias da Prefeitura.
Vinícius Sementili Cardoso: Licenciado em Ciências Biológicas pela Faculdade de Ciências (Unesp 
de Bauru); Mestrado em Educação para a Ciência pelo Programa de Pós-graduação em Educação para 
a Ciência da Faculdade de Ciências (Unesp de Bauru). Chefe da seção de Programação Educacional do 
Jardim Botânico Municipal de Bauru.

Inscrições: das 15h00 do dia 01/03/2019 às 17h00 do dia 19/03/2019, 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.

CURSO: “ DIÁLOGOS: UMA CONSTRUÇÃO EM DIREITOS HUMANOS PARA O SERVIDOR 
PÚBLICO ”

Ementa: Promover o conhecimento de Cidadania, Participação Social e Direitos Humanos dos servidores 
públicos municipais, resgatando a importância do servidor público desde o processo de idealização à 
execução das políticas públicas de cidadania do município de Bauru. Identificar dentro de suas atribuições, 
boas práticas para um atendimento efetivo, afetivo e acolhedor, junto à diversidade que se constitui a 
população bauruense.
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: 27/03; 24/04; 29/05; 26/06; 31/07 – 14h às 17h - quartas-feiras
Carga horária: 15 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete

Palestrantes:
Clodoaldo Meneguelo Cardoso:  Graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas, graduação em Letras - Universidade do Sagrado Coração-Bauru e Universidade de Marília, 
mestrado e doutorado em Educação pela Faculdade de Filosofia, Ciências / Unesp - Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho, Marília. Foi  professor assistente doutor da FAAC - Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação, Unesp-Campus de Bauru. Atua na área de Filosofia, principalmente nos 
seguintes temas: ética, filosofia moderna, educação, tolerância e direitos humanos. É pesquisador associado 
ao Núcleo de Estudos das Diversidades, das Intolerâncias e dos Conflitos  e coordenou o Núcleo Pela 
Tolerância do Depto. de Ciências Humanas, FAAC/Unesp-Bauru e presidindo o Comitê do Obsevatório 
de Educação em Direitos Humanos da Unesp. É autor, dentre outros, do livro: Tolerância e seus limites, 
Edunesp Observatório de DH UNESP.
Griselda Luiza Purini: NEDH - Professora Mestra em Educação pela UNESP/Marília. Pós graduada em 
História do Brasil, História da Cultura E Tecnologias Educacionais. Graduada em História e Direito. Atua 
em Coordenação Pedagógica e Programas de Formação de Professores. Elaboração e acompanhamento de 
Projetos Pedagógicos. Membro do Núcleo de Educação em Direitos Humanos/ SME.
Ari Fernando Maia: Possui graduação em Curso de Formação de Psicólogo pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1990), graduação em Curso de Licenciatura Em Psicologia 
pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1990), mestrado em Psicologia (Psicologia 
Social) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1996) e doutorado em Psicologia Escolar e 
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do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo (2002). Atualmente é Professor Assistente 
Doutor do Departamento de Psicologia da Unesp Bauru, orientador no Programa de Pós Graduação em 
Educação Escolar da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, presidente do Observatório 
de Direitos Humanos da UNESP e vice-presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Bauru. 
Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Teoria Crítica da Sociedade, atuando principalmente 
nos seguintes temas: indústria cultural, aceleração, teoria crítica, história da psicologia e educação.
Rosangela Pereira da Silveira Thenório –  Advogada OAB-SP 280108, atuante desde 2008; graduada 
pela Faculdade de Direito de bauru (ITE); Pós Graduada Lato sensu em Direito Público com ênfase em 
Direito Constitucional pela Universidade Potiguar/Da másio de Jesus; Atual Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos – OAB/Bauru, sendo Presidente da Comissão de Assuntos Carcerários por 10 anos.

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.
 

CURSO: “QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: CONHECIMENTO, ESCOLHA E 
COMPROMISSO”

Ementa: Criar espaço para discussão e ampliação da concepção de Qualidade de Vida no Trabalho. 
Entender a QVT como uma ferramenta à favor dos servidores e da garantia da geração de bons resultados 
à organização pública, que deve estar comprometida em identificar as dificuldades de seus colaboradores, 
propondo soluções, a curto, médio ou longo prazo, para os problemas existentes, como também de uma 
postura prevencionista, visando o bem-estar e equilíbrio biopsicossocial no ambiente de trabalho. Promover 
o estímulo à criatividade e inovação, o reconhecimento e valorização dos trabalhadores aumentando sua 
satisfação e motivação, culminando com o aumento da qualidade e produtividade no serviço público.

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: 27/03; 24/04; 29/05 e 26/06 – 08hs às 11hs
Carga horária: 12 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrantes:
1. Adriana Yara Dantas Canuto Minozzi: Professora de educação de jovens e adultos do município de 
Bauru. Professora de psicologia e especialista em didática e metodologia do ensino superior
2. Alexandra Lau Tinós: Graduação em medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
Especialista em diagnóstico por imagem/ultrassonografia, mestranda do programa de pós-graduação em 
ciências da reabilitação – HRAC -USP/Bauru. Atualmente é médica clínica da prefeitura municipal de 
Bauru, da FERSB, atuando em clínica particular e hospital.
3. Adélia Ferraz Daher Miranda: Médica psiquiatra formada pela famema-faculdade de medicina de 
marília. Especialista em psiquiatria pela associação brasileira de psiquiatria. Mestre em distúrbios da 
comunicação pela fob-usp. Atualmente atua na clínica privada e dpac - secretria da saúde.
4. Alessandra Mazzo:  Bolsista de produtividade e pesquisa nível 2 do CNPQ. Graduada em Enfermagem 
pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP) em 1992, mestre 
(1998), doutora (2002) e livre-docente (2015) pela EERP-USP. Especialista em centro cirúrgico, central de 
materiais e recuperação anestésica pela Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico (SOBECC) 
em 1998. Possui pós-doutorado pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Exerce a função de 
professora associada do curso de medicina na Faculdade de Odontologia de Bauru. Exerceu a função de 
professor associado (2009 à 2018) e de assistente técnico de direção II na EERP-USP, assessorando projetos 
de modernização e implantação de laboratórios de simulação. Exerceu a função de coordenadora do curso 
de enfermagem da Universidade Paulista -Unip no Campus de Ribeirão Preto (2005/2008), de Enfermeira 
Especialista em laboratório na EERP-USP (2006/2008). É coordenadora do grupo de estudo, pesquisa e 
extensão em simulação clínica interprofissional Gepescip .

Inscrições: Das 15h00 do dia 01/03/2019 às 17h00 do dia 26/03/2019, através do site www.bauru.sp.gov.br

Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha cpf e matrícula – 
selecione o curso e clique em matricular-se.

Obs: Os servidores que não se inscreverem através do site não terão direito a certificado.

PALESTRA: “PREVIDÊNCIA NO MUNDO, PAÍS E MUNICÍPIO”.

Ementa: A evolução dos sistemas previdenciários no Brasil e no mundo: Formas de custeio.
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) X Regime Próprio de Previdência Social
( RPPS), quais suas diferenças.
Para que serve o Cálculo Financeiro e Atuarial de um Sistema Previdenciário.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.

Data e horário: 23/04/2019 –09h às 12h
Carga horária: 03 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito, Praça das Cerejeiras, 1-59, 3° andar.
Palestrante: Gilson Gimenes Campos
Formação em Gestão de Processos Gerenciais - IESB-PREVE, Presidente da FUNPREV - Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (4° mandato), com Certificação de 
Gestor de Previdência reconhecido pela Secretaria de Previdência do Governo Federal.

Inscrições: das 16h do dia 28/03/2019 às 17h do dia 22/04/2019, 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.

8 ° FÓRUM DE LICITAÇÃO: “OBJETO E TERMO DE REFERÊNCIA”

Ementa: descrição do objeto de forma a traduzir a real necessidade do Poder Público (o que se quer/
precisa comprar), características indispensáveis do objeto, restrição à competição (características 
irrelevantes e desnecessárias); termo de referência: o que é e qual a importância do termo de 
referência na licitação, quem elabora, o que deve constar, erros mais comuns na elaboração do termo 
de referencia, benefícios da correta descrição do objeto e elaboração do termo de referência: eficiência 
na pesquisa de preço tornando o processo licitatório mais célere finalizando com a entrega de bem/
serviço em conformidade com a necessidade da Administração Pública, para o licitante uma melhor 
compreensão do bem/serviço e quantificação da proposta (pesquisa de preço e processo licitatório).

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 Agente de Administração, Técnico de Administração, Comprador, Técnico 
Orçamentário, Técnico Tributário, Técnico de Contabilidade, Técnico de Gestão de Convênios, 
Economista, Administrador, Contador, Paralegal, Procurador Jurídico e Auditor Fiscal Tributário,  
enquadrados na Lei 5975/10.

Data e horário: 24/04/2019 – 09h às 12h
Carga horária: 03 horas
Vagas: 120
Local: Auditório da Caixa Econômica Federal, Avenida Getúlio Vargas, 20-105 – 3º andar.
Palestrantes:
Erika Maria Beckmann Fournier - Formada em Direito pela UNIP/Bauru. Pós graduada em Direito 
Processual Civil pelo Damásio Educacional. Curso de Capacitação de Pregoeira - Vianna, IBRAP. Curso 
de Licitação e Contrato - Vianna, IBRAP. Curso de Registro de Preços - Vianna, IBRAP. Curso de Licitação 
em Obras Públicas, ZENITE. Diretora do Departamento de Administração de Materiais da PMB.
Marisa Botter Adorno Gebara
Formada pela Instituição Toledo de Ensino – ITE/Bauru.
Pós graduada em Direito Municipal e Direito Administrativo.
Procuradora do Município de Bauru desde 1999.
Diretora da Procuradoria do Contencioso.

Ana Carolina de Carvalho Fraga
Pós graduada em DireitoTtributário com ênfase em Direito Público pela ITE
Pós graduada em Administração Pública

Inscrições: das 16h do dia 10/04/2019 às 17h do dia 23/04/2019, 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.

FÓRUM – “ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO”.

Ementa: Proporcionar conhecimento referente às práticas de Gestão de Pessoas da SMA para melhoria 
contínua dos processos e serviços prestados.

Departamento Pessoal
Informações sobre férias, biênio, sexta parte, licença prêmio, abonos salariais, faltas justificadas e 
injustificadas, adicionais, licenças, horas-extras, folha de pagamento, redução carga horária, retorno as 
atividades, aposentadoria, incorporação, ajuda de custo para estudantes e portarias.
Departamento de Avaliação Funcional
Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento na Carreira
Departamento de Recursos Humanos
Escola de Gestão Pública: objetivo e ações desenvolvidas; Papel do Líder nas atividades da EGP.
Esclarecimentos sobre: Jovem aprendiz, Estagiário e Processos Admissionais.
 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.  

Data e horário: 25/04/2019 – 08h às 12h e das 13h30min às 17h30min
Carga horária: 08 horas
Vagas: 120
Local: Auditório da Caixa Econômica Federal, Avenida Getúlio Vargas, 20-105 – 3º andar.
 
Palestrantes: 
Eva Fabiana Soares Lima
Graduada em Tecnologia de Recursos Humanos pela UNIFRAN
Pós-graduada em Direito Administrativo pela Universidade Cândido Mendes
Diretora de Divisão de Controle Administrativo
Michelle Padilha Moura
Graduada em Administração pela Faculdade Anhanguera.
Chefe de Seção de Administração de Pessoal.
Aline Beatriz Simplicio Paes
Cursando Faculdade de Administração na Anhanguera
Chefe de Seção Atos de Pessoal
Andressa Binato De Castro Martins
Analista de Recursos Humanos na Prefeitura Municipal de Bauru; Membro da Comissão de Desenvolvimento 
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Funcional da Administração Geral; formada em Administração de Empresas pela Faculdade Fênix 
(Anhanguera), com Pós Graduação em Gestão Pública pela Fael.
Marcela Palaro
Psicóloga Organizacional na Prefeitura Municipal de Bauru, Membro da Comissão de Desenvolvimento 
Funcional da Administração Geral, Formada em Psicologia pela UNESP/Bauru, com Pós-Graduação em 
Gestão de Pessoas pela FIB/Bauru e Pós-Graduação em Direito Administrativo pela Universidade Cândido 
Mendes.
Priscila Arruda Sato
Técnica em Recursos Humanos na Prefeitura Municipal de Bauru, Membro da Comissão de Desenvolvimento 
Funcional da Administração Geral e formada em Comunicação Social - Relações Públicas pela UNESP/
Bauru e em Letras pela Universidade de Franca - UNIFRAN.
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
Walquiria Colla De Abreu Bastos
Graduada em Psicologia – UNESP – Bauru
Especialista em Administração de Empresas com Ênfase em Recursos Humanos
MBA em Gestão Pública – ANHANGUERA – Bauru
Diretora de Divisão da Escola de Gestão Pública Municipal
Mariana Félix Bueno Belone 
Graduada em Psicologia - USC – Bauru
Pós Graduada em Gestão de Pessoas com Ênfase em Estratégia- FGV
Pós Graduada em Gestão Pública – Faculdade Signorelli
Analista de Recursos Humanos 
Josiane Moraes Silva Fernandes
Graduada em Letras Português pela Universidade do Sagrado Coração – Bauru
MBA em Gestão Pública pela Faculdade Anhanguera Educacional de Bauru
Técnico em Recursos Humanos – ETEC Astor de Matos Carvalho – Cabrália Paulista
Diretora da Divisão de Concursos

Inscrições: das 11h00 do dia 03/04/2019 às 17h00 do dia 24/04/2019, através do site www.bauru.sp.gov.br

Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula 
– selecione o curso e clique em matricular-se.

Obs: Os servidores que não se inscreverem através do site não terão direito a certificado.

PALESTRA: “PESSOA, PROFISSIONAL E ÉTICA”

Ementa:
Na vida profissional e social como lidar com as questões éticas?
Conduta pessoal: valores e princípios;
Padrões e valores que compõem a ética profissional;
Comportamentos que se associam a conduta ética.

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: 15/05/2019 – 09h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrante: Maria Aparecida Gonçalves dos Santos
Pedagoga. Especialista em Psicopedagogia; Gestão Escolar – UNESP/FCL. Mestre em Processos e 
Distúrbios da Comunicação – FOB/USP

Inscrições: das 11h00 do dia 03/04/2019 às 17h00 do dia 14/05/2019, através do site www.bauru.sp.gov.br

Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula 
– selecione o curso e clique em matricular-se.

Obs: Os servidores que não se inscreverem através do site não terão direito a certificado.

PALESTRA: EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO -  “DICAS NO TRÂNSITO”

Ementa: Atualmente, temos um cotidiano cada vez mais corrido. São compromissos infindáveis, 
obrigações, prazos para tudo. E não podemos perder muito tempo na locomoção. No trânsito, somos 
milhares de pessoas indo e vindo com objetivos e atitudes distintas, que nem sempre são harmônicas. 
O trânsito das grandes cidades tornou-se um cenário de intolerância, estresse, desgaste e violência. Essa 
violência não é gerada somente pelos acidentes automobilísticos. Discussões de grandes proporções surgem 
pela disputa de uma simples vaga de estacionamento. Precisamos rever nossas atitudes, refletir sobre o que 
nós queremos encontrar no trânsito. Para isso, também precisamos saber o que vamos oferecer, qual a nossa 
contribuição em prol de um espaço mais seguro, mais humano e solidário. É necessário conhecer os direitos 
e deveres de cada um, agir com respeito e com ética.

Conteúdo:
- Para Pensar Sobre... nós somos o Trânsito!
- O Trânsito e seus Conflitos.
- Por que Falar de Ética no Trânsito?
- Cidadania e Trânsito.
- Prevenção é Sempre a Melhor Opção!
- Respeito às Leis é Fundamental!

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: Motorista, Maquinista de Trem, Tratorista, Agente de Proteção Ambiental, Motorista 
de Pesados e Articulados, Operador de Máquinas, Fiscal de Posturas Municipais e Guarda-Parque, 
pertencentes a Lei 5975/10.

Data e horário: 21/05/2019 – 09h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito
Palestrante:Waldecir Antônio José Da Cunha

Graduado em Administração de Empresas. Instrutor de Desenvolvimento Profissional do SEST SENAT - 
Bauru / SP.

Inscrições: das 12h00 do dia 03/04/2019 às 17h00 do dia 20/05/2019, 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.

EXTRATOS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 8.271//17 - PROCESSO Nº 37.263/15 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: DB1 GLOBAL SOFTWARE S/A - OBJETO: As partes, 
resolvem, prorrogar o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços por mais 12 (doze) meses, 
razão pela qual o item 1.4 da Cláusula Primeira passa a ter a seguinte redação: “1.4. O presente contrato terá 
vigência por 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado, caso haja interesse das partes.” Considerando 
tratativa realizada junto à CONTRATADA, constante às fls. 1397/1398 dos autos do Processo Administrativo 
nº 37.263/15, a qual culminou na redução do valor por lançamento de consignação em folha de pagamento 
(linha processada), o item 4.2 da Cláusula Quarta do contrato original passará a ter a seguinte redação: 
“4.2. A CONTRATADA efetuará a cobrança de taxa exclusivamente dos bancos e instituições financeiras 
signatárias da seguinte forma: Taxa única de adesão: R$ 100,00 (cem reais), valor por lançamento de 
consignação em folha de pagamento (linha processada): R$ 0,59 (cinquenta e nove centavos).” As partes 
resolvem acrescer o subitem 3.13.1 ao item 3.13 da Cláusula Terceira do contrato original, a fim de designar 
os servidores que exercerão as funções de gestor titular e gestor suplente do contrato, passando o item 3.13 
a ter a seguinte redação: “3.1.3. (...) 3.13.1. O CONTRATANTE designa como gestor titular do contrato, 
a servidora VANESSA HELENA PILEGGI, agente de administração e como gestor suplente do contrato, 
a servidora TATIANE BERTOCCO DA SILVA, agente de administração.” - ASSINATURA: 28/03/19.

Secretaria das 
Administrações Regionais

Donizete do Carmo dos Santos
Secretário Interino

LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
Sede da Secretaria de Administrações Regionais

Praça das Cerejeiras, 1-59 – 2º andar - Altos da Cidade
Fone: (14) 3235-1326

e-mail: admregionais@bauru.sp.gov.br

Departamento Social
Praça das Cerejeiras, 1-59 – térreo - Altos da Cidade

Fone: (14) 3235-1105
Atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h - de segunda a sexta-feira

Regional Bela Vista
Rua Santos Dumont, 14-43 Vl. Lemos

Fone: (14) 3212 -7865
Atendimento das 7h as 17h - de segunda a sexta-feira

Regional Falcão/Independência
Rua Domingos Bertoni, 7-50 - Vila Industrial

Fone: (14) 3218-5013
Atendimento das 7h as 12h e das 13h as 16h - de segunda a sexta-feira

Regional São Geraldo
Alameda Carlos Galliters, qt. 2 Pq. São Geraldo

Fone: (14) 3237-3460
Atendimento das 7h as 12h e das 13h as 17h - de segunda a sexta-feira

Regional Redentor/Mary Dota
Avenida Cruzeiro do Sul, 27-50 Jd. Redentor

Fone: 3203-1890
Atendimento das 7h as 16h - de segunda a sexta-feira
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Subprefeitura de Tibiriçá
Rua Figueira de Mello , 3-75 – Distrito de Tibiriçá

Fone: (14) 3279-1145
Atendimento das 7h as 11h e das 13h as 17h - de segunda a sexta-feira

SUSPENSÃO DE REGISTRO CADASTRAL
Após a vigência da cédula de registro cadastral, até 30/09/2018, haja vista que não houve manifestação da 
Associação de Moradores para que fosse providenciada a renovação do Cadastro Municipal da Associação 
de Moradores junto à Secretaria das Administrações Regionais-SEAR, conforme artigos 2º e 3º da Lei 
5.990/2010 fica suspenso o Registro Cadastral nº 018 em nome da Associação de Moradores e Amigos da 
Pousada da Esperança, processo 6937/2013, com efeitos retroativos a 01/10/2018.

EXTRATOS
CONTRATO Nº 9.304/19 - PROCESSO Nº 65.342/18 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: QUALITY ENGENHARIA LINS EIRELI – ME – OBJETO: A CONTRATADA 
obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 65.342/18, a 
fornecer ao CONTRATANTE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, CONSTRUÇÃO, 
ACESSÓRIOS DE HIGIENE, PORTA, JANELA E LAJE TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA PARA 
ADEQUAÇÃO DE BANHEIRO PARA CADEIRANTE NO CENTRO COMUNITÁRIO, melhor descritas 
no Anexo II do Edital nº 50/19. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 435,00 – PROPONENTES: 
04 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/19 - ASSINATURA: 03/04/19, conforme art. 61, 
parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993.

Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

Levi Momesso
Secretário

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

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

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

Telefone: (0xx14) 3279-1218

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Segunda a Sexta: 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

TELEFONE SETOR
3235-1400 RECEPÇÃO
3235-1401 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
3235-1402 EXPEDIENTE
3235-1403 SECRETÁRIO
3235-1404 SECRETÁRIA DO SECRETÁRIO
3235-1405 INCRA
3235-1406 FEIRA LIVRE
3235-1407 ÁREA TÉCNICA
3279-1218 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA - DISTRITO DE TIBIRIÇÁ

FEIRAS LIVRES

Domingo
Bairro Endereço Quadras Horário
Beija-Flor Rua Vicente San Roman 5 a 6 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Silva Jardim 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Afonso Simonetti 12 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Alto Acre 11 06:00 às 12:00
Bela Vista Rua Nicola Avalone 11 06:00 às 12:00
Centro Rua Gustavo Maciel 4 a 7 06:00 às 12:30
Centro Rua Ezequiel Ramos 6 06:00 às 12:30
Centro Rua Marcondes Salgado 5 06:00 às 12:30
Centro Rua Júlio Prestes 2 06:00 às 12:30
Joaquim guilherme Rua bernardino de campos 28 06:00 às 12:00
Gasparini Rua dos Gráficos 3 06:00 às 12:00
Jd.Redentor/ Pça. Alcides Pasquareli S/N 06:00 às 12:00

Segunda- feira
Vila universitaria Rua Henrique savi/Bauru shoping 15 16:00 às 20;00

Terça-Feira
Altos da Cidade Rua Manoel Bento Cruz 2 06:30 às 11:00
Independência Rua Cuba 10 a 11 06:30 às 11:00
Jd. Contorno Av. Jorge Zaiden 12 16:00 às 21:00
Presidente Geisel Rua Justino R. Leonardo 1 a 2 06:30 às 11:00
Vila noemi Praça das cerejeiras S/n 06:00 às 14:00
Vista Alegre Alameda dos Gerânios 4 a 5 06:30 às 11:00
Octavio Rasi                                Rua Joaquim Marques de Figueiredo 12 16:00 às 20:00

Quarta-Feira
Altos da Cidade Rua Floriano Peixoto 9 a 10 06:30 às 11:00
Falcão Rua Albuquerque Lins 11 06:30 às 11:00
Industrial Praça Antonio Pedroso S/N 06:30 às 11:00
Jd. Colina Verde Rua Lázara Leoni Santana S/N 16:00 às 20:00
Mary Dota Sede da Regional S/N 16:00 às 20:00
Nova Esperança Rua Manoel F. Inojosa 5 06:30 às 11:00

Jd. Nasrala Pça. José dos Santos - Rua Annis Dabus C/ Rua 
Antônio Alves / 16:00 às 20:00

Quinta-Feira

Bela Vista Rua Silva Jardim 14 a 16 06:30 às 11:00
Cardia Rua Ezequiel Ramos 12 a 13 06:30 às 11:00
Jardim Brasil Travessa Nereid Arruda dos Santos 1 06:00 às 11:00
Jd. Estoril Praça Nabih Gebara S/N 16:00 às 20:00
Mary Dota Av. Marcos de Paula Rafael 19 16:00 às 20;00
Paulistano Rua Minas Gerais 13 06:30 às 11:00

Sexta-Feira
Centro Rua Virgílio Malta 14 a 15 06:30 às 11:00
Jd. Europa Rua Clovis Barreto Melchert 6 06:30 às 11:00
Granja Cecília Rua Frederico da Silva 1 16:00 às 20;00
Jd. Estrela D’alva Rua Benedita Cardoso Madureira 7 16:00às 20:00
Redentor Rua Santa Paula 3 a 4 06:30 às 11:00
Jardim Jacyra/Pq. São Geraldo Praça Getúlio de Oliveira Barreto / 06:30 às 11:00
Parque Residencial 
Flamboyants Rua Victor Curvello de Ávila Santos 2 16;00 às 20;00

Santa Luzia Rua Bauru 7 06:30 às 11:00
Sábado

Octávio Rasi Praça Aristides R. de Morais 1 06:30 às 11:00
Pousada da Esperança II Rua Pedro de Castro Pereira 7 06:30 às 11:00
Vista alegre
Seabra

Al. das Glicineas
Rua Marcílio Dias

1
5

06:30 às 11:00
06:30 às 11:00

Souto Rua Carlos de Campos 10 a 14 06:30 às 11:00

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

Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,

Turismo e Renda
Aline Prado Fogolin  

Secretária

EXTRATOS
CONTRATO Nº 9.241/19 - PROCESSO Nº 63.681/17 (E-proc. nº 14.701/19) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN ME – 
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo 
Administrativo nº 63.681/17, a fornecer ao CONTRATANTE, O SEGUINTE PRODUTO, 01 (UM) 
UNIDADE DE TELEVISOR 32 POLEGADAS, melhor descrito no Anexo XI do Edital nº 301/18 Processo 
Administrativo nº 63.681/17.- PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 1.141,53 – PROPONENTES: 
28 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 242/18 - ASSINATURA: 27/02/19.

Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO:

A Diretora da E.M.E.F. ‘Cônego Aníbal Difrância’ convoca os associados da APM a comparecerem à 
Assembleia Geral para aprovação do Estatuto da APM das Unidades Educacionais da Rede Municipal de 
Ensino de Bauru/SP e eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal. A primeira chamada será no dia 23 (vinte e três) de Abril de 2019, terça-feira, às 17h30, em sua 
sede, sito a Alameda Manoel Figueiredo, nº 1-20, Parque São Geraldo, CEP 17.021-310, nesta cidade. Não 
havendo comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos, em segunda chamada às 18h, 
no mesmo local e data.

A diretora da EMEI “Prof. Maria Alice Seabra Prudente” convoca os associados da Associação de Pais 
e Mestres – APM a comparecerem à Assembleia Geral para tratar da aprovação do Estatuto Padrão da 
Associação de Pais e Mestres das Unidades Educacionais do Sistema Municipal de Ensino de Bauru, bem 
como a eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, 
para o mandato de 2019/2021. A primeira chamada será no 23/04/2019, terça feira, às 15h30min em sua 
sede, sito à Rua João de Goes Manso Sayão Neto, 5-39 Vila Industrial, nesta cidade. Não havendo o 
comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 16h00min, no 
mesmo local e data. 

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário
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DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL 
DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

PROCESSOS DEFERIDOS
12.195/2018 Encarnação Redondo Cardoso; 57.753/2018 Arnaldo Regalin; 58.324/2018 Maria do Carmo 
Bandeira de Souza; 59.282/2018 Valdevino Lopes de Souza; 49.932/2018 Flávio Yudi Okuno; 64.630/2018 
Carlos Alberto da Silva Garcia; 805/2019 Vicente Furtuoso; 5.694/2019 Elza Aparecida Lamas; 
45.881/2018 Sonia Maria Sbeghen Pelegin; 6.422/2019 Maria Isabel Francisco Miranda; 34.477/2019 
Mosteiro Imaculada Conceição e São Jose; 

PROCESSOS INDEFERIDOS
27.600/2018 Cruz Azul de São Paulo – Colégio PM Unidade Bauru; 530/2019 Alice Martins Bergamaschi; 
1.795/2019 Rodrigo Nascimento Souza Da Silva; 30.936/2018 Iolanda Barbosa Tramonte; 60.078/2017 
Sergio Roberto Carpi; 

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DIRETORA: CINTIA ESTEVES TOGNON

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

PROC FORNECEDOR DOCUMENTO VALOR
19962/2018 A.G. KIENEN E CIA LTDA 88337 R$    1.320,00
19962/2018 A.G. KIENEN E CIA LTDA 88336 R$    18.600,00
63608/2017 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 276359 R$      208,32
63608/2017 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6010 R$    4.231,55
38423/2013 ALFER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 3805 R$    24.009,04
38423/2013 ALFER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 3806 R$    20.076,60
38423/2013 ALFER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 3878 R$    20.076,60
38423/2013 ALFER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 3877 R$    24.009,04
38423/2013 ALFER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 3938 R$    20.076,60
38423/2013 ALFER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 3937 R$    24.009,04
38423/2013 ALFER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 3807 R$    32.107,51
38423/2013 ALFER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 3939 R$    32.692,45
38423/2013 ALFER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 3879 R$    32.695,45

64860/2018 ALIADAS EMP. DO PAPEL ATACADISTA E 
VAREJ. LTDA 35220 R$    1.398,40

64845/2017 ALIADAS EMP. DO PAPEL ATACADISTA E 
VAREJ. LTDA 34901 R$    2.076,90

64845/2017 ALIADAS EMP. DO PAPEL ATACADISTA E 
VAREJ. LTDA 34902 R$    2.076,90

39559/2018 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSP. 228217 R$    9.538,60
57828/2018 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSP. 228214 R$    2.518,44
68469/2017 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSP. 228215 R$      19,05
7092/2018 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSP. 228216 R$    14.750,54

36233/2017 AMERCIA CLEAN COM. DE PROD. DE 
LIMPEZA E DESC. 573 R$    1.278,23

36233/2017 AMERCIA CLEAN COM. DE PROD. DE 
LIMPEZA E DESC. 574 R$    1.278,23

36233/2017 AMERCIA CLEAN COM. DE PROD. DE 
LIMPEZA E DESC. 575 R$    1.700,17

8562/2018 AMERCIA CLEAN COM. DE PROD. DE 
LIMPEZA E DESC. 539 R$      24,60

36233/2017 AMÉRICA CLEANS DE PRODUTOS DE LIMP. E 
DESC. 576 R$    2.482,00

36233/2017 AMÉRICA CLEANS DE PRODUTOS DE LIMP. E 
DESC. 577 R$    1.861,50

36233/2017 AMÉRICA CLEANS DE PRODUTOS DE LIMP. E 
DESC. 578 R$    1.861,50

48020/2018 ANA VALÉRIA TONELOTTO 22786 R$      637,54
48059/2018 ANA VALÉRIA TONELOTTO 23058 R$    2.480,00

43488/2018 AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA 
LTDA 50276 R$    46.640,16

21319/2018 BARRA DO TURVO IND. E COM. DE 
ALIMENTOS 1082 R$    14.395,92

65015/2017 BARRA DO TURVO IND. E COM. DE 
ALIMENTOS 1081 R$    2.515,20

39607/2017 BEM MED ATACAD. DE PROD. MEDIC. LTDA 4827 R$    22.152,30
70808/2017 BIOBASE IND. E COM. LTDA 32768 R$    3.017,08
68469/2017 BIOBASE IND. E COM. LTDA 32769 R$    10.275,41
19596/2018 BIOLIMP IND. LTDA 2108 R$    4.849,60
10128/2018 BRENO FELIPINI CONTE ME 221 R$      934,45
49287/2018 CALGAN EDITORA E GRÁFICA LTDA 4829 R$      193,20
49287/2018 CALGAN EDITORA E GRÁFICA LTDA 4830 R$      257,60
49287/2018 CALGAN EDITORA E GRÁFICA LTDA 4831 R$      193,20

16102/2018 CARDOSO & CARDOSO COM. DE FRUTAS E 
LEG. LTDA 4385 R$      306,00

16102/2018 CARDOSO & CARDOSO COM. DE FRUTAS E 
LEG. LTDA 4407 R$    3.282,00

16102/2018 CARDOSO & CARDOSO COM. DE FRUTAS E 
LEG. LTDA 4401 R$    1.362,00

18086/2018 CARDOSO & CARDOSO COM. DE FRUTAS E 
LEG. LTDA 4389 R$    3.946,99

18086/2018 CARDOSO & CARDOSO COM. DE FRUTAS E 
LEG. LTDA 4384 R$    2.223,24

18086/2018 CARDOSO & CARDOSO COM. DE FRUTAS E 
LEG. LTDA 4409 R$    2.362,92

18086/2018 CARDOSO & CARDOSO COM. DE FRUTAS E 
LEG. LTDA 4399 R$    2.374,56

18090/2018 CARDOSO & CARDOSO COM. DE FRUTAS E 
LEG. LTDA 4410 R$    4.277,50

18086/2018 CARDOSO & CARDOSO COM. DE FRUTAS E 
LEG. LTDA 4388 R$      834,28

18086/2018 CARDOSO & CARDOSO COM. DE FRUTAS E 
LEG. LTDA 4408 R$      744,51

18086/2018 CARDOSO & CARDOSO COM. DE FRUTAS E 
LEG. LTDA 4400 R$    2.243,46

39607/2018 CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A 87979 R$    1.125,00
56297/2018 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA 283792 R$    71.060,00
56297/2019 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA 283794 R$    13.940,10
56297/2020 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA 283795 R$    29.945,40
56297/2021 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA 283370 R$    24.890,00
56297/2022 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA 284380 R$    51.224,00
39559/2018 CIMED IND. DE MED. LTDA 284679 R$    51.660,00
22579/2018 CIRURGICA KD LTDA 43418 R$    33.984,00
22579/2018 CIRURGICA KD LTDA 43531 R$    14.400,00
22579/2018 CIRURGICA SÃO FELIPE PROD. P/SAÚDE 9880 R$      945,00
68469/2017 CIRURGICA SÃO FELIPE PROD. P/SAÚDE 9847 R$      654,48
66136/2018 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 158641 R$    1.353,75
66136/2018 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 158367 R$      277,76
39607/2018 CIRURGICA UNIÃO LTDA 72801 R$      609,00
22579/2018 CIRURGICA UNIÃO LTDA 72661 R$    1.009,30
68469/2017 CIRURGICA UNIÃOLTDA 72499 R$    1.332,24
68469/2017 CIRURGICA UNIÃOLTDA 72498 R$    5.952,50
57828/2018 CIRURGICA UNIÃOLTDA 72987 R$      713,44
57828/2018 CIRURGICA UNIÃOLTDA 72897 R$      713,44
39559/2018 CIRURGICAONIX EIRELI 14122 R$      266,40
22579/2018 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 7228 R$    5.040,00
39559/2018 CM HOSPITALAR S/A 1833917 R$    5.881,20
57154/2018 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 241263 R$    4.250,00
35103/2018 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 297016 R$      136,00
35103/2018 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 296766 R$      272,00
35103/2018 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 296767 R$      68,00

39559/2018 CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS 
LTDA 2235165 R$    24.229,50

66136/2018 CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMACEUTICOS 
LTDA 2235164 R$      268,50

25030/2018 CS COMER. DE CEREAIS EIRELI 3604 R$    11.160,00
25030/2018 CS COMER. DE CEREAIS EIRELI 3603 R$    12.600,00
7767/2018 CST DESENV. DE SOFT. E CAPTURA DE DADOS 765 R$    6.210,00
7767/2018 CST DESENV. DE SOFT. E CAPTURA DE DADOS 766 R$    6.210,00
70808/2017 DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA 75976 R$    4.759,56
39607/2018 DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA 75970 R$      13,60

63679/2018 E. TRIPODE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
LTDA 781 R$    3.280,00

53145/2017 ECOCIÊNCIA COM. E RECICLAGEM DE MAT. 
DE CONST. 2208 R$    6.150,00

38678/2018 ELO TEXTIL LTDA 337 R$    9.350,00
38678/2018 ELO TEXTIL LTDA 285 R$    12.097,50

17651/2018 EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE 
TRANSPORTES LTDA 28 R$    3.108,93

61572/2017 E-SOCIAL PROJETOS EDUC. E DESENV. 01 R$    11.500,00
61572/2017 E-SOCIAL PROJETOS EDUC. E DESENV. 03 R$    9.000,00
61572/2017 E-SOCIAL PROJETOS EDUC. E DESENV. 14 R$    10.800,00
61572/2017 E-SOCIAL PROJETOS EDUC. E DESENV. 15 R$    11.500,00
61572/2017 E-SOCIAL PROJETOS EDUC. E DESENV. 13 R$    13.000,00
61572/2017 E-SOCIAL PROJETOS EDUC. E DESENV. 07 R$    13.000,00
61572/2017 E-SOCIAL PROJETOS EDUC. E DESENV. 08 R$    13.000,00
61572/2017 E-SOCIAL PROJETOS EDUC. E DESENV. 09 R$    13.000,00
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61572/2017 E-SOCIAL PROJETOS EDUC. E DESENV. 12 R$    13.000,00
35134/2018 FARMA 2 PRODUTOS P/ SAÚDE LTDA 2656 R$      12,96
35134/2018 FARMA 2 PRODUTOS P/ SAÚDE LTDA 2520 R$    3.502,47
35134/2018 FARMA 2 PRODUTOS P/ SAÚDE LTDA 2521 R$      487,20
35134/2018 FARMA 2 PRODUTOS P/ SAÚDE LTDA 2655 R$    1.851,36
35134/2018 FARMA 2 PRODUTOS P/ SAÚDE LTDA 2658 R$    2.242,12
6088/2017 FB DISTR. EIRELI 13758 R$    3.693,33
6088/2017 FB DISTRIBUIDORA EIRELI 13759 R$    1.190,70
30270/2015 FONEMASTER TELEINF. LTDA 9403 R$    1.333,00

82/2019 FUNDAÇÃO PREV. SERV. PÚB. MUN. EFETIVOS 
DE BAURU MARÇO R$   7.002.840,10

35134/2018 GROW QUIMICA E FARMAC. LTDA 6479 R$    7.951,50
35134/2018 GROW QUIMICA E FARMAC. LTDA 6495 R$      883,50
35134/2018 GROW QUIMICA E FARMAC. LTDA 6497 R$    49.050,00
22579/2018 INCOTERM IND. DE TERMÔMETRO S LTDA 142032 R$    1.392,24

22482/2018 INDÚSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMP. 
MACATUBA LTDA 16310 R$      51,48

22482/2018 INDÚSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMP. 
MACATUBA LTDA 16343 R$      42,90

49295/2017 INDÚSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMP. 
MACATUBA LTDA 16342 R$      485,00

47246/2018 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI 4099 R$    10.614,00
62993/2017 LAVANDERIA ASPH EIRELI 2035 R$    19.234,60
35134/2018 LUMAR COM. DE PROD. FARMAC. LTDA 171087 R$      872,01
35134/2018 LUMAR COM. DE PROD. FARMAC. LTDA 171497 R$      77,49
7092/2018 LUMAR COM. DE PROD. FARMAC. LTDA 171066 R$    4.528,44
7092/2018 LUMAR COM. DE PROD. FARMAC. LTDA 171301 R$      486,00
7092/2018 LUMAR COM. DE PROD. FARMAC. LTDA 171067 R$    5.697,60
39559/2018 LUMAR COM. DE PROD. FARMAC. LTDA 171225 R$      154,50
22759/2018 LUMAR COM. DE PROD. FARMAC. LTDA 171115 R$      479,98
22532/2018 MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA 3810 R$    7.011,00
22532/2018 MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA 3666 R$    16.974,00
22532/2018 MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA 3711 R$    10.455,00
63017/2017 MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ 66334 R$    2.470,00
57828/2018 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSP. EIRELI 25536 R$    1.386,00
57828/2018 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSP. EIRELI 25600 R$    2.309,40
17970/2019 MEDMASTER COMERCIAL LTDA 34229 R$    8.613,00
17970/2019 MEDMASTER COMERCIAL LTDA 34227 R$      256,00
50566/2015 MEGATRANS EXPRESS TRANSP. LTDA 126 R$    12.870,00
21326/2018 METRO COMERCIAL LTDA 2931 R$    6.930,00
18086/2018 MM BRASIL DE IMPORT. E EXPORT. LTDA 11089 R$    17.330,53
18086/2018 MM BRASIL DE IMPORT. E EXPORT. LTDA 11066 R$    16.660,20
18086/2018 MM BRASIL DE IMPORT. E EXPORT. LTDA 11054 R$    15.580,05
18086/2018 MM BRASIL DE IMPORT. E EXPORT. LTDA 11055 R$    3.879,71
18086/2018 MM BRASIL DE IMPORT. E EXPORT. LTDA 11067 R$    2.147,84
18086/2018 MM BRASIL DE IMPORT. E EXPORT. LTDA 11090 R$    3.672,39
70808/2017 NACIONAL COM. HOSPITALAR LTDA 585513 R$    22.066,00
68469/2017 NACIONAL COMERCIAL HOSP. LTDA 587219 R$      330,00
57828/2018 NACIONAL COMERCIAL HOSP. LTDA 555922 R$      420,30
68469/2017 NACIONAL COMERCIAL HOSP.LTDA 585722 R$    1.400,00
57828/2018 NACIONAL COMERCIAL HOSP.LTDA 587552 R$    7.757,20
42264/2018 NACIONAL COMERCIAL HOSP.LTDA 587275 R$      156,00
57828/2019 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 590450 R$    1.542,40
35134/2018 NATULAB LABORATÓRIO S/A 143385 R$    1.632,00
68469/2017 NATULAB LABORATÓRIO S/A 309445 R$    5.556,60
14180/2018 NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI 1430 R$    1.635,84
14180/2018 NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI 1453 R$    4.215,85
14180/2018 NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI 1431 R$    37.473,95
14180/2018 NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI 1454 R$    42.612,99
14180/2018 NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI 1429 R$    8.431,25
14180/2018 NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI 1452 R$    2.218,75

7092/2018 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA 25374 R$    14.500,00

35134/2018 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA 249776 R$    60.660,00

19962/2018 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA 249891 R$    106.889,98

59111/2017 NETDIGIT TELEC. LTDA 24593 R$    114.375,00
59111/2017 NETDIGIT TELEC. LTDA 32212 R$    1.143,75
43503/2018 NORI DIST. DE PROD. ALIMENT. EIREILI 20616 R$    6.784,40
19589/2018 NUTRICIO NALE COM. DE ALIMENTOS LTDA 381194 R$      267,84
19589/2018 NUTRICIO NALE COM. DE ALIMENTOS LTDA 381195 R$      37,20
9263/2014 ODONTAU EQUIP. ODONT. LTDA 857 R$    2.652,00
9263/2014 ODONTOU EQUIP. ODONT. LTDA 1965 R$    2.926,39
39607/2018 OPEN FARMA COM. DE PROD. HOSP. LTDA 1915 R$      841,96

64852/2017 PAPELIC COM. ATACADISTA DE ARTIGOS DE 
PAPEL. 342 R$    123.329,28

64852/2017 PAPELIC COM. ATACADISTA DE ARTIGOS DE 
PAPEL. 340 R$    12.143,35

22579/2018 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. 273170 R$    3.962,00
39559/2018 PORTAL LTDA 109090 R$      949,51
19589/2018 POSSANI E CIA LTDA 167 R$      599,00
7092/2018 PROFARMA SPECIALTY S/A 266057 R$    21.928,20

7637/2019 PSICOVITA TESTES LLIVRIS E BRINQUEDOS 
LTDA 23947 R$    3.760,00

16107/2018 RENATO GOMES MORENO 7509 R$    6.473,88
16107/2018 RENATO GOMES MORENO 7542 R$    5.292,00
16107/2018 RENATO GOMES MORENO 7567 R$    1.746,36
16107/2018 RENATO GOMES MORENO 7568 R$    3.492,72
68489/2017 ROSICLER CIRURGICA LTDA 9040 R$      306,00
39607/2018 RS MED LTDA 10023 R$    3.650,00

60892/2017 SANTANA RASTREAMENTO E 
MONITORAMENTO LTDA 227 R$    9.037,62

2333/2018 SAÚDE INTEGRAL PROD. NUT. EIRELI 7517 R$    3.377,82
548/2018 SISTEL ENGENHARIA LTDA 1925 R$    1.085,00
548/2018 SISTEL ENGENHARIA LTDA 1924 R$    2.756,66
4502/2018 TREND COMERCIAL EIRELI 2362 R$    8.330,00
19962/2018 UNIÃO QUIMICA FARMAC. NACIONAL S/A 322337 R$    8.807,04
35134/2018 UNIÃO QUIMICA FARMAC. NACIONAL S/A 322059 R$    17.685,00
7092/2018 UNIÃO QUIMICA FARMAC. NACIONAL S/A 322026 R$    4.438,00

22954/2018 VELOCARD TACOGRAFOS E AUTO CENTER 
LTDA 3243 R$      400,74

22854/2018 VELOCARD TACOGRAFOS E AUTO CENTER 
LTDA 3242 R$      400,74

2333/2018 VIDA FORTE NUTRIENTES IND. COM. PROD. 
LTDA 88468 R$    2.984,20

22579/2018 VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA 19693 R$    25.434,43
22579/2018 VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA 19625 R$    119.823,57

EVERSON DEMARCHI
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Sidnei Rodrigues

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

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

ARBORIZAÇÃO URBANA

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

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

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

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

* As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior 
a 1,50 metros (um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil 
(parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 8806/00).
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*A poda de árvore em domínio público somente será permitida seguindo as especificações contidas no 
artigo 21 da Lei nº 4368/99 que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura 
urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA.

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

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

“Ao infrator serão aplicadas penalidades na seguinte ordem: 
I - arrancar mudas de árvores- multa de 40 UFIRs, por muda e replantio; 
II - por infração ao disposto no artigo 30 desta lei- multa de 40 UFIRs;
III - promover poda drástica em qualquer espécie vegetal de porte arbóreo: multa de 180 UFIRs, por árvore; 
IV - Suprimir ou anelar espécie arbórea sem a devida autorização: multa de 300 UFIRs, por árvore e 
replantio; 
V - Desrespeitar quaisquer dos artigos referentes ao planejamento de arborização urbana - multa de até 
1000 UFIRs e embargo das obras, até que se cumpra com as obrigações imposta na lei; 
VI - Não replantio legalmente exigido - multa de 180 UFIRs por mês de atraso e por árvore.”

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

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

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

PORTARIA Nº 031/2019

SIDNEI RODRIGUES, Secretario Municipal do Ambiente,no uso de sua atribuições legais RESOLVE:
Em conformidade com o DECRETO Nº 10088 de 20 DE SETEMBRO DE 2005, autorizar o servidor 
abaixo relacionado para dirigir as viaturas que pertencem a Secretaria do Meio Ambiente por um período 
de 06 (seis) meses, com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência, aferida no momento 
da utilização dos servidores ocupantes do cargo de Motorista.

- Andressa Rodrigues Aguiar  matric. 33743

Bauru, 15 de Abril de 2019.
SIDNEI RODRIGUES

SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DARA – DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

LICENÇAS DE OPERAÇÃO EMITIDAS

NOTIFICAÇÃO 395 - PROCESSO 66058/2018
Notificamos a empresa DZ Gestora de Ativos e Participações Ltda a apresentar o CTR (Controle de 
Transporte de Resíduos) referente aos resíduos gerados em uma demolição realizada na Rua Araújo Leite, 
quadra 07, Centro.

Secretaria de Obras
Ricardo Zanini Olivatto

Secretário
PORTARIA S.O nº 011/19

Ricardo Zanini Olivatto, Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Bauru, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Com base no decreto nº 10088 de 20 de Setembro de 2.005, AUTORIZAR os servidores abaixo relacionado 
a dirigir as Viaturas Oficiais no atendimento dos serviços da Secretaria Municipal de Obras, por um período 
de 06 (seis) meses com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência, aferida no momento 
da utilização, dos servidores ocupantes de cargo de motoristas.

Nome Matricula CNH Categoria
André Vinicius Lonask da Silva 30.940 04803172667 B

Angel Luis Candido Cardoso 29.925 04140736350 B
Divaldo Rodrigues de Queiroz 16.404 01076922386 D

Isac Hudson Matias 30.703 04759627022 B
José Antonio Gonçalves 20.876 03334783978 B

Marcio Xavier de Albuquerque 30.360 01302468126 AB

REGISTRE-SE E CUMPRE-SE
Bauru, SP, 12 de Abril de 2019.

RICARDO ZANINI OLIVATTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
DIVISÃO DE DIRETRIZES E NORMAS

ERRATA - CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Fica alterado o horário do início da realização da audiência pública sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança 
da APROVAÇÃO DE PROJETO GINÁSIO POLIESPORTIVO para às 18h conforme se lê abaixo:

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretária de Planejamento, em  atendimento ao que lhe cabe no dispositivo do  Artigo 11, §1º da Lei 
6626 de 18  de Fevereiro de 2015, vem tornar público: 
A empresa D. SILVA IMÓVEIS LTDA., em consonância com  as atribuições que lhe conferem o Artigo 
11, da Lei 6.626 de 18 de Fevereiro de 2015 do Município de Bauru, convida a comunidade em Geral, 
membros dos Conselhos Municipais de Habitação e do Conselho do Município de Bauru e demais 
Autoridades Municipais para participarem da Audiência Pública sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança 
da APROVAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO SEM DENOMINAÇÃO, localizado na Rua Barão de 
Itapetininga com Rua Alexandrino Rodrigues, Jardim Olímpico, Bauru/SP. 
A Audiência ocorrerá no dia 24 de abril de 2019, das 18:30 h às 20:30 h, no Restaurante Vó Maria, 
sito na Avenida Nações Unidas, 53-53, Geisel, Bauru/SP anexo ao Apart Hotel Universitário. O Estudo de 
Impacto de Vizinhança do referido empreendimento ficará disponível para consultas e sugestões públicas 
na SEPLAN de Bauru através do Processo de Aprovação nº 28.300/2017, Avenida Nuno de Assis, 14-60 
no horário das 08:00 às 12:00 e no site www.aparthoteluniversitario.com.br/eivjardimolimpico até o dia 
01/05/2019.

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretária de Planejamento, em  atendimento ao que lhe cabe no dispositivo do  Artigo 11, §1º da Lei 
6626 de 18  de Fevereiro de 2015, vem tornar público: 
A D. SILVA IMÓVEIS S/C LTDA, em consonância com  as atribuições que lhe conferem o Artigo 11, da 
Lei 6.626 de 18 de Fevereiro de 2015 do Município de Bauru, convida a comunidade em Geral, membros 
dos Conselhos Municipais de Habitação e do Conselho do Município de Bauru e demais Autoridades 
Municipais para participarem da Audiência Pública sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança da 
APROVAÇÃO DE PROJETO PARA REGULARIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO COMERCIAL – GALPÃO, 
localizado AV. GETÚLIO VARGAS n° 3-30 / RUA LAÉRCIO B. PEREIRA / RUA ALFREDO FONTÃO/ 
RUA LUSO BRASILEIRA - JARDIM AEROPORTO - BAURU-SP.  
A Audiência ocorrerá no dia 25 de abril de 2019, das 18:00h às 20:30 h, á Rua Gustavo Maciel, 26-60 
- Loja 03 - Jardim Estoril IV - CEP 17016-200, Bauru/SP. O Estudo de Impacto de Vizinhança do referido 
empreendimento ficará disponível para consultas e sugestões públicas na SEPLAN de Bauru através do 
Processo de Aprovação nº 50644/2015, Avenida Nuno de Assis, 14-60 no horário das 08:00 às 12:00 e no 
site http://clienteconfianca.com.br/audienciamax no período de 27/03/2019 a 02/05/2019.

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretária de Planejamento, em  atendimento ao que lhe cabe no dispositivo do  Artigo 11, §1º da Lei 
6626 de 18  de Fevereiro de 2015, vem tornar público: 
O Serviço Social da Industria - SESI, em consonância com  as atribuições que lhe conferem o Artigo 
11, da Lei 6.626 de 18 de Fevereiro de 2015 do Município de Bauru, convida a comunidade em Geral, 
membros dos Conselhos Municipais de Habitação e do Conselho do Município de Bauru e demais 
Autoridades Municipais para participarem da Audiência Pública sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança 
da APROVAÇÃO DE PROJETO GINÁSIO POLIESPORTIVO, localizado R. Profa. Zenita Alcântara 
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Nogueira, Vila Triagem, Bauru - SP, 17030-032.  
A Audiência ocorrerá no dia 18 de abril de 2019, das 18:00h às 19:30 h, à R. Profa. Zenita Alcântara 
Nogueira, 1-67, - Vila Triagem, Bauru - SP, 17030-032, nas instalações do Sesi Bauru (Horto Florestal). O 
Estudo de Impacto de Vizinhança do referido empreendimento ficará disponível para consultas e sugestões 
públicas na SEPLAN de Bauru através do Processo de Aprovação nº 69892/2018, Avenida Nuno de Assis, 
14-60 no horário das 08:00 às 12:00 e no site https://drive.google.com/open?id=1tC0GKWKYnqn8FNZq9
bpMIWG_szhHY0XC no período de 04/04/2019 a 25/04/2019.

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 28/19
Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 15:00 horas, à RUA SALOMÃO HABIB 
HADDAD, 1-0 PQ JULIO NOBREGA, cadastrado PMB 3/0608/010, verificando que o proprietário 
DALVINO MOREIRA REBORDOES, conforme  Proc  16568/2014, não apresentou a regularização da 
edificação do imóvel. Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, 
parágrafo único, dando cumprimento ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de 
infração, impondo-lhe a multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais). (recusou-se a assinar)

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 78/19
Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 10:00 horas, à RUA PRESIDENTE 
KENNEDY, 16-44 VILA CARDIA, cadastrado PMB 3/0374/015, verificando que o proprietário MARCUS 
MOZART SOARES CARDOSO não apresentou a regularização da edificação do imóvel. Infringindo 
assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo único, dando cumprimento 
ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 
400,00 (quatrocentos reais).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 25/19
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 15:00 horas, à AVENIDA PINHEIRO 
MACHADO, 12-67 JD ROSA BRANCA, cadastrado PMB 4/1474/011, verificando que o proprietário 
CENTRO ESPIRITA DADIVAS DE LUZ, conforme Proc  70025/17,  não apresentou a regularização da 
edificação do imóvel. Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, 
parágrafo único, dando cumprimento ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de 
infração, impondo-lhe a multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 21/18
Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às 14:50 horas, à RUA BENEDITO LEITE DE 
BRITO, 0-0P/L 8 QD 13 PQ JARAGUÁ, cadastrado PMB 4/1286/040, verificando que o proprietário 
EDSON DA SILVA, conforme Proc  30935/15,  não apresentou a regularização da edificação do imóvel. 
Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo único, dando 
cumprimento ao artigo 57º, inciso I da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a 
multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 07/19
Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 11:00 horas, à RUA ARMANDO CAFFEO, 
3-17 PQ CITY, cadastrado PMB 4/3115/002, verificando que a proprietária RAFAELA NUNES DA SILVA, 
conforme Proc  25541/16,  não apresentou a regularização da edificação do imóvel. Infringindo assim, o 
disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo único, dando cumprimento ao artigo 
57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 400,00 
(quatrocentos reais).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 08/19
Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 11:00 horas, à RUA ARMANDO CAFFEO, 
3-17 PQ CITY, cadastrado PMB 4/3115/002, verificando que JANAINA SANTOS MEDEIROS DA SILVA 
SCAREL, conforme Proc  25541/16,  não apresentou a regularização da edificação do imóvel. Infringindo 
assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo único, dando cumprimento 
ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 
400,00 (quatrocentos reais).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 19/19
Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 10:00 horas, à AVENIDA GETULIO 
VARGAS, 6-50 VILA GUEDES DE AZEVEDO, cadastrado PMB 2/0307/002, verificando que a 
proprietária ANA MARIA GONÇALVES PIMENTEL não apresentou a regularização da edificação do 
imóvel. Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo único, 
dando cumprimento ao artigo 57º, inciso V da Lei 7028/17, lavramos o presente auto de infração, impondo-
lhe a multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais). (OBS deverá cumprir artigo 2º, 5º e 7º, anexo II (tapume) 
do decreto 13711/18).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 04/19
Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezoito às 15:00 horas, à RUA NICOLAU DELGALLO, 
15-29 L20 Q1 P GLEBA B ANEX V IPIRAN – VL S.JOÃO DO IPIRANGA, cadastrado PMB 5/0300/021, 
verificando que a proprietária FRANCISCA MARIA DIAS MEDEIROS, conforme Protocolo 14561/18,  
não apresentou a regularização da edificação do imóvel. Infringindo assim, o disposto na Lei 7028/17 e no 
Decreto nº 13711/18, ART 2º, parágrafo único, dando cumprimento ao artigo 57º, inciso II da Lei 7028/17, 
lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

COMUNICADO
Referente processo 17436/18, comunicamos ao requerente que, mediante vistoria feita no local, foram 
notificados os responsáveis para atenderem a regularização do passeio conforme lei vigente 7181/19, tendo 
acompanhamento dos procedimentos através do processo 77751/18.

COMUNICADO
Referente processo 80196/18, comunicamos ao requerente anônimo que foi realizada vistoria no local e 
será feito o acompanhamento do mesmo pela fiscalização.

COMUNICADO
Referente processo 66506/18, comunicamos à Srª. Claudia Lopes Pereira de Abreu que, mediante solicitação 
protocolada no processo em epígrafe, o local em questão foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização, e 
conforme parecer do setor responsável, há um Projeto de duplicação da Avenida José Vicente Aiello, P. 
57825/2018, devendo aguardar até a resolução das “tratativas de duplicação da área, para qualquer 
regularização quanto ao passeio público”. (requerente não localizada)

AUTO DE INFRAÇÃO – EMBARGO 518
Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às 15:50hs., à RUA MATILDE FRAGA 
MOREIRA DE ALMEIDA (5/3657/007), no bairro PARQUE VIADUTO, verificando que Sr. ROBERTO 
VICENTE CALHEIROS, conforme Processo 46111/2019, está construindo sem projeto aprovado, no 
endereço acima citado, em situação irregular perante a Administração Municipal. Infringindo assim, o 
disposto no Artigo 21 e 22, Lei 7028/17; art. 2º Decreto 13711/18, dando cumprimento ao artigo 57, Inciso 
I, b da Lei 7028/17, lavramos o presente AUTO DE INFRAÇÃO-EMBARGO da referida obra.

AUTO DE INFRAÇÃO – EMBARGO 513
Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 10:20hs., à RUA 15 DE 
NOVEMBRO (1/0088/017), no bairro CENTRO, verificando que Srª. MARTHA MAURICIO CORREA, 
conforme Processo 27152/2019, está construindo sem projeto aprovado, no endereço acima citado, em 
situação irregular perante a Administração Municipal. Infringindo assim, o disposto no Artigo 21 e 22, Lei 
7028/17; art. 2º Decreto 13711/18, dando cumprimento ao artigo 57, Inciso I, b da Lei 7028/17, lavramos o 
presente AUTO DE INFRAÇÃO-EMBARGO da referida obra.

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 16/2018
Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito às 10:00 horas, à RUA AMAZONAS, 
Qt nº 5, VILA CORALINA, verificando que a empresa  CLARO S/A,  mesmo após ciência dada, através 
da notificação nº 04/17 (24/07/18), de que deveriam providenciar a regularização dos cabos no referido 
local, não acatou tal determinação. Infringindo assim, o disposto no ARTIGO 7º, dando cumprimento ao 
INCISO I, da Lei 6779/16,  lavro o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 3.873,70 (Três 
mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos).

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº 17/2018
Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito às 10:00 horas, à RUA DIONISIO 
DE AGUIAR, Qt nº 1, JARDIM CONTORNO, verificando que a empresa  CLARO S/A,  mesmo após 
ciência dada, através da notificação nº 08/17 (24/07/18), de que deveriam providenciar a regularização dos 
cabos no referido local, não acatou tal determinação. Infringindo assim, o disposto no ARTIGO 7º, dando 
cumprimento ao INCISO I, da Lei 6779/16,  lavro o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 
3.873,70 (Três mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos).

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 151/2019
Conforme solicitação feita no processo31570/2019, informamos ao requerente anônimo, que o 
estabelecimento em questão à Av. Nações Unidas nº29-30, foi vistoriado pela Fiscalização e notificado. Isto 
posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão adotadas 
dentro das legislações municipais vigentes.

NOTIFICAÇÃO
Notificamos o responsável/proprietário para que retire o trailer instalado à Rua Hermínio Ramos, qt 3 – Jd. 
Alto Alegre, sob pena de apreensão do equipamento.

 COMUNICADO – OFÍCIO Nº 143/2019
Conforme solicitação feita no processo 8889/2019, informamos a Srª Adriana Sbraggia Mazzo, o 
indeferimento do recurso interposto por Vossa Senhoria, onde foi solicitado o cancelamento do Auto de 
Infração nº 24/18.

Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário
ATO DECISORIO

A Secretaria Municipal de Saúde com base na Lei 5795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede o Ato 
Decisório, em nome dos interessados abaixo referente a acumulação de cargo público exercício 2019:

Rodrigo Fabiano Lopes Delazari, matricula 28544, cargo de Especialista em Saúde/Medico, 
da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto ao Prefeitura Municipal, na cidade de 
Agudos - SP
Ato Decisório nº 1 / 2019.
Acumulação legal.

Nara Passos da Silva, matricula 27832, cargo de Especialista em Saúde/Enfermeiro, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Enfermeiro, junto ao Secretaria de Estado da Saúde - Instituto Lauro de 
Souza Lima, na cidade de Bauru – SP
Ato Decisório nº 2 / 2019.
Acumulação legal.

Karina Cinel Corce, matricula 30138, cargo de Especialista em Saúde/Enfermeiro, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Auxiliar de Enfermagem, junto ao Secretaria de Estado da Saúde - 
Instituto Lauro de Souza Lima, na cidade de Bauru - SP
Ato Decisório nº 3 / 2019.
Acumulação legal.

Moises Jorge Ferreira de Cristo, matricula 26005, cargo de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de 
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Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Tecnico em Saúde/Tecnico de Enfermagem 
mat. 32372, junto ao Prefeitura Municipal, na cidade de Bauru - SP. Acumulação legal enquanto perdurar 
o afastamento dos cargos efetivos em virtude de prestação de serviço junto ao Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru e Região - SINSERM.
Ato Decisório nº 4 / 2019.
Acumulação legal.

Mariana Priscila Veneziani de Toledo, matricula 34410, cargo de Especialista em Saúde/
Enfermeiro, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Auxiliar de Enfermagem, junto ao Secretaria 
de Gestão Publica - Instituto de Assistencia Medica ao Servidor Publico Estadual - IAMSPE atuando junto 
ao CEAMA, na cidade de Bauru – SP.
Ato Decisório nº 5 / 2019.
Acumulação legal.

Alessandra da Silva Freitas Munhos, matricula 30733, cargo de Tecnico em Saúde/Tecnico de 
Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Enfermeiro, junto ao Secretaria de Estado 
da Administração Penitenciária - Centro de Progressão Penitenciária, na cidade de Bauru - SP.
Ato Decisório nº 6 / 2019.
Acumulação legal.

Mariana da Costa Ferreira, matricula 33806, cargo de Especialista em Saúde/Enfermeiro, 
da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Enfermeiro, junto ao Secretaria de Estado da Saúde - 
Instituto Lauro de Souza Lima, na cidade de Bauru - SP.
Ato Decisório nº 7 / 2019.
Acumulação legal.

Eduardo Ferro de Grava, matricula 31076, cargo de Especialista em Saúde/Cirurgião Dentista, 
da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Cirurgião Dentista, junto ao Prefeitura Municipal, na 
cidade de Macatuba - SP.
Ato Decisório nº 8 / 2019.
Acumulação legal.

Fabiana Barbosa Duarte A. Cavalcanty Fogarty, matricula 30356, cargo de Especialista em 
Saúde/Medico, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto ao Prefeitura Municipal, 
na cidade de Macatuba – SP.
Ato Decisório nº 9 / 2019.
Acumulação legal.

Rozeli Benedita de Miranda Calixto, matricula 28068, cargo de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de 
Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Tecnico em Saúde/Tecnico de Enfermagem 
mat. 30510, junto ao Prefeitura Municipal, na cidade de Bauru - SP.
Ato Decisório nº 10 / 2019.
Acumulação legal.

Eli Regina Dias Hayssi Haduo, matricula 32808, cargo de Tecnico em Saúde/Tecnico 
de Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Auxiliar de Enfermagem, junto ao 
Prefeitura Municipal, na cidade de Agudos - SP.
Ato Decisório nº 11 / 2019.
Acumulação legal.

Cirlene Aparecida Gallelli Leite, matricula 33514, cargo de Tecnico em Saúde/Tecnico de 
Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de Enfermagem 
mat. 28067, junto ao Prefeitura Municipal, na cidade de Bauru - SP.
Ato Decisório nº 12 / 2019.
Acumulação legal.

Clarice Cordeiro Batista, matricula 32334, cargo de Tecnico em Saúde/Tecnico de Enfermagem, 
da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de Enfermagem mat. 28595, 
junto ao Prefeitura Municipal, na cidade de Bauru - SP.
Ato Decisório nº 13 / 2019.
Acumulação legal.

Ericson Oliveira da Rocha, matricula 28755, cargo de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de 
Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Tecnico em Saúde/Tecnico de Enfermagem 
mat. 32203, junto ao Prefeitura Municipal, na cidade de Bauru - SP.
Ato Decisório nº 14 / 2019.
Acumulação legal.

Alexandre Rocha Teixeira, matricula 21513, cargo de Especialista em Saúde/Cirurgião Dentista, 
da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Cirurgião Dentista, junto ao Secretaria de Estado da 
Administração Penitenciária - Centro de Progressão Penitenciária, na cidade de Bauru - SP.
Ato Decisório nº 15 / 2019.
Acumulação legal.

Pricila Rubia Borges, matricula 25548, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto ao Prefeitura Municipal, na cidade de Piratininga - SP.
Ato Decisório nº 16 / 2019.
Acumulação legal.

Geraldo Henrique Soares da Silva, matricula 25935, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da 
Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto ao UNESP - Câmpus de Botucatu - Faculdade 
de Medicina, na cidade de Botucatu - SP.
Ato Decisório nº 17 / 2019.
Acumulação legal.

Maria Fernanda Ortiz de Oliveira, matricula 32972, cargo de Tecnico em Saúde/Tecnico de 
Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Auxiliar de Enfermagem, junto ao Secretaria 
de Estado da Administração Penitenciária - Centro de Progressão Penitenciária, na cidade de Bauru - SP.
Ato Decisório nº 18 / 2019.
Acumulação legal.

Marcia Aparecida de Brito Valmor, matricula 28582, cargo de Auxiliar em Saúde/Auxiliar 
de Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Tecnico de Enfermagem, junto ao 
Universidade de São Paulo - Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, na cidade de Bauru - SP.
Ato Decisório nº 19 / 2019.
Acumulação legal.

Teresa Megumi Tsunoda, matricula 25194, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto ao Prefeitura Municipal, na cidade de Balbinos – SP. 
Acumulação legal enquanto perdurar o afastamento de suas funções junto a Prefeitura Municipal de 
Balbinos.
Ato Decisório nº 20 / 2019.
Acumulação legal.

José Eduardo Fogolin Passos, matricula 27560, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da 
Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto ao Prefeitura Municipal, na cidade de Jaú – 
SP.
Ato Decisório nº 21 / 2019.
Acumulação legal.

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS

PUBLICAÇÃO DE: 11/04/2019 a 15/04/2019

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
54630/2019 ALINE SILVA SOUZA DE PAULA MARTINS 001685/F-1
54613/2019 ALINE SILVA SOUZA DE PAULA MARTINS 001687/F-1

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
77335/2018 M.V.M. DE SOUZA CESTA BÁSICA 001364/F-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
16444/2019 L. M. ZANOTTO REFEIÇÕES COLETIVAS EPP
42855/2019 BISPADO DE BAURU  - CÚRIA  DIOCESANA
77335/2018 M.V.M. DE SOUZA CESTA BÁSICA

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE PRODUTOS DE INTERESSE À SAÚDE

PUBLICAÇÃO DE: 13.04.2019 a 15.04.2019

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

2913/2019 MARISA CORREA JOSE 13722429889 21567/E-1

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 58063/2013

INTERESSADO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
REQUERENTE CAROLINA PASIN VICARI

CPF 215.399.658-99
CRF/SP 29652

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 58063/2013

INTERESSADO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
REQUERENTE ENY MICHELE PASSOS PEREIRA RIGO

CPF 308.610.528-38
CRF/SP 47423

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 58063/2013

INTERESSADO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
REQUERENTE NILTON CESAR SILVA LELIS

CPF 128.426.078-05
CRF/SP 40930

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 58063/2013

INTERESSADO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
REQUERENTE FERNANDA DE ARAUJO FERREIRA

CPF 364.317.518-33
CRF/SP 77751

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES/
FISCALIZAÇÃO

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE

41072/19 EDUARDO DA SILVA LOBO - 6288/F-1
41081/19 JAIR OSVALDO DARE - 6287/F-1
79817/18 ERCÍLIA ARAUJO WALDERRAMA - 6568/F-1

RECUSA DE ASSINATURA DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE

82501/18 MARIA LÚCIA POLYCARPO 22552/E-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO

41072/19 EDUARDO DA SILVA LOBO
41081/19 JAIR OSVALDO DARE

ARQUIVAMENTO DE NOTIFICAÇÃO:

PROPRIETÁRIO ENDEREÇO/LOCAL 
NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE

ARAÚJO & SOUZA NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. ME TB R. PROF. AYRTON BUSCH – QD. 

4 PAR – PQ. ROOSEVELT 4 3222 003

ARAÚJO & SOUZA NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. ME TB R. MARIANO HERNANDES – 

QD. 2 ÍMPAR – PQ. ROOSEVELT 4 3222 009
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ARAÚJO & SOUZA NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. ME TB R. SÃO SEBASTIÃO – QD. 8 PAR 

– VL. SÃO SEBASTIÃO 4 0565 018

FLÁVIO HIDEKI TAKESHITA TB AL. DAS RESEDÁS – QD. 1 PAR 
– PQ. VISTA ALEGRE 4 0175 008

CELIO VALDEMIR VIEIRA TB AL. DAS RESEDÁS – QD. 1 
ÍMPAR – PQ. VISTA ALEGRE 4 0176 017

ANTONIO CESAR ZACAIB TB R. SÃO SEBASTIÃO – QD. 8 PAR 
– VL. SÃO SEBASTIÃO 4 0565 017

SAMIR SHAYEB TB R. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA – 
QD. 1 PAR – VL. AVIAÇÃO 2 0772 002

FABIANO VIEIRA VILHENA TB R. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA – 
QD. 1 PAR – VL. AVIAÇÃO 2 0772 003

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA
PROCESSO 11737/2005

INTERESSADO PERALTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
REQUERENTE LAUDINOR GONÇALVES DA SILVA

CPF 96788020825
 
CANCELAMENTO DE NUMERO CEVS:

PROCESSO 11737/2005
RAZAO SOCIAL PERALTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

CNPJ 61.506.481/0027-35
CNAE 3600-6/01CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

N° CEVS 350600301-360-000164-2-0

ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL:
PROCESSO 67233/2018

INTERESSADO BAURULAV-LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA-ME
RESP LEGAL (DE) DESIREE DIAS

CPF 07597994907
RESP. LEGAL (PARA) ERCÍLIA APARECIDA MORTARI PAULA

CPF 03228808823

A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE BAURU DEFERIU OS 
SEGUINTES PROCESSOS DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO.
Deferidos de 22/03/2019 a 05/04/2019

N° CEVS: 350600301-360-000557-1-9                                DATA DE VALIDADE: 28/03/2020
PROTOCOLO: 37681/2019                                              
DATA DO PROTOCOLO: 12/03/2019                               DATA DO DEFERIMENTO: 28/03/2019
RAZÃO SOCIAL: CENTRO AUTOMOTIVO ELEFANTINHO
CNPJ: 05.423.251/0002-83
LOGRADOURO: AVENIDA RODRIGUES ALVES    N°19-70    BAIRRO: VILA CARDIA
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA
Responsável(is) dos respectivos estabelecimentos acima assume(m) cumprir a legislação vigente 
e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento da licença de 
funcionamento emitida por esta Divisão de Vigilância Ambiental.

ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M EM 30/04/2019
ONDE SE LÊ:
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO

PROCESSO INTERESSADO N°/SERIE
25383/19 JAD ZOGHEIB 002430/F-1

LEIA-SE:
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO

PROCESSO INTERESSADO N°/SERIE
25383/19 JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 002430/F-1

EXTRATOS
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 8.637/18 - PROCESSO Nº 60.495/17 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE 
BENEFÍCIOS EIRELI EPP - OBJETO: O CONTRATANTE designa como Gestor deste contrato, o Sr. 
EDENILSON DO NASCIMENTO TASSONE, matrícula nº 32.674, o Gestor substituto Sra. JOSYANE 
APARECIDA PLANA BARBOSA, matrícula 32.065, o fiscal Sr. ROBERTO ADRIANO PRATTI, 
matrícula nº 29.316, o fiscal substituto Sr. ANGELO PEREIRA DE JESUS, matrícula nº 16.978, o fiscal Sr. 
ANGELO PEREIRA DE JESUS, matrícula nº 16.978, o fiscal Sr. VALTER ANTONIO VIOL, matrícula nº 
30.079, servidores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. - ASSINATURA: 26/03/19.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7.811/15 - PROCESSO Nº 50.566/15 - 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: MEGATRANS - EXPRESS 
TRANSPORTES LTDA – ME - OBJETO: As partes resolvem alterar o subitem 6.5.1 da Cláusula Sexta 
do contrato original em razão da substituição do gestor titular e o substituto, razão pela qual passa a 
ter a seguinte redação: “6.5.1. O CONTRATANTE designa como gestor do contrato, a Sra. JOSYANE 
APARECIDA PLANA BARBOSA, matrícula nº 32.065, e o gestor substituto Sr. EDENILSON DO 
NASCIMENTO TASSONE, matrícula nº 32.674, servidores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde.” 
– ASSINATURA: 11/03/19.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.078//18 - PROCESSO Nº 53.946/18 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: SORRI-BAURU – CER III - OBJETO: As partes 

considerando a previsão de repasse anuais variáveis oriundos da prestação de serviços pelo Fundo de Ações 
e estratégias e Compensação (FAEC), conforme determina a Portaria nº 835/12, resolvem acrescer ao valor 
do contrato R$ 307.467,98 (trezentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e oito 
centavos) passando de R$ 2.442.764,04 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, setecentos e 
sessenta e quatro reais e quatro centavos) para R$ 2.750.232,02 (dois milhões, setecentos e cinquenta 
mil, duzentos e trinta e dois reais e dois centavos) o valor total do contrato, razão pela qual o item 4.1 da 
Cláusula Quarta passa a ter a seguinte redação: “4.1. O CONTRATANTE destinará repasse de recurso anual 
no valor de R$ 2.750.232,02 (dois milhões, setecentos e cinquenta mil, duzentos e trinta e dois reais e dois 
centavos).” - ASSINATURA: 08/04/19, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Seção III
Editais

AVISOS

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 063/2019 – Processo nº 8.319/2019 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 071/2019 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (AGRUPAMENTO 
DE ITENS) – COTA RESERVADA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE 
ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 75.344 UNIDADES DE 
DETERGENTES, 19.853 UNIDADES DE SAPONÁCEOS E 54 UNIDADES DE HIPOCLORITOS, 
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessados: Secretarias Municipais, Gabinete do 
Prefeito, Gabinete do Prefeito – Corpo de Bombeiros, FUNPREV e DAE. Data do Recebimento das 
propostas: até às 9h00 do dia 03/05/19. Abertura da Sessão: 03/05/19 às 9h00. 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) 
3235-1062 ou (14) 3235-1077 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do 
site www.bec.sp.gov.br - Oferta de Compra: 820900801002019OC00119, onde se realizará a sessão de 
pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 15/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - Edital nº.  582/2018 - Processo n.º 72.010/2018 – Modalidade: 
Convite nº 024/2018 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 580 (QUINHENTOS E OITENTA) M² DE FORRO 
DE PVC RÍGIDO - Interessado: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Notificamos 
aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram 
devidamente Homologados em 01/04/2019 e seu objeto Adjudicado em 09/04/2019, ambos pelo Prefeito 
Municipal a empresa: DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA EPP, no valor global de R$ 19.140,00 
(dezenove mil, cento e quarenta reais).
Bauru, 15/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital n.º 008/19 – Processo n.º 66.870/18 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 007/19 - Tipo: 
Menor Preço Total do Lote Pelo Sistema de Registro de Preços - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE 3.105 UN. (TRÊS MIL CENTO E CINCO UNIDADES) 
DE CAMISETAS, 1.851 UN (UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E UMA UNIDADES) DE 
CALÇAS E 1.800 UN (UM MIL E OITOCENTAS UNIDADES) DE AVENTAIS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I. – Interessada: Secretaria Municipal da Educação. 
Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos 
foram devidamente Adjudicado em 08/04/19 pelo pregoeiro e Homologado em 08/04/19 pela Secretária 
Municipal da Educação, à empresa, da seguinte forma:
EMPRESA: HASHTAG CONFECÇÕES EIRELI – CNPJ. 30.682.734/0001-69
LOTE 01 – CAMISETAS UNISEX – COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
DE ME/EPP

IT
QTDE 
EST 

ANUAL
UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO MARCA VALOR 

UNIT

01 200 Unidade

Camiseta Unissex, composta de 50% algodão e 
50% poliéster, com gramatura de 160 g/m2, do 
tipo malha cardado, fio 30/1, manga curta, gola 

tipo careca, com acabamento em ribana, tamanho 
P, cor branca. Acondicionada em saco plástico 

transparente individual.

Hashtag 
Nacional R$ 8,33

02 670 Unidade

Camiseta Unissex, composta de 50% algodão e 
50% poliéster, com gramatura de 160 g/m2, do 
tipo malha cardado, fio 30/1, manga curta, gola 

tipo careca, com acabamento em ribana, tamanho 
M, cor branca. Acondicionada em saco plástico 

transparente individual.

Hashtag 
Nacional R$ 8,33

03 970 Unidade

Camiseta Unissex, composta de 50% algodão e 
50% poliéster, com gramatura de 160 g/m2, do 
tipo malha cardado, fio 30/1, manga curta, gola 

tipo careca, com acabamento em ribana, tamanho 
G, cor branca. Acondicionada em saco plástico 

transparente individual.

Hashtag 
Nacional R$ 8,33
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04 740 Unidade

Camiseta Unissex, composta de 50% algodão e 
50% poliéster, com gramatura de 160 g/m2, do 
tipo malha cardado, fio 30/1, manga curta, gola 

tipo careca, com acabamento em ribana, tamanho 
GG, cor branca. Acondicionada em saco plástico 

transparente individual.

Hashtag 
Nacional R$ 8,33

05 190 Unidade

Camiseta Unissex, composta de 50% algodão e 
50% poliéster, com gramatura de 160 g/m2, do 
tipo malha cardado, fio 30/1, manga curta, gola 

tipo careca, com acabamento em ribana, tamanho 
XG, cor branca. Acondicionada em saco plástico 

transparente individual.

Hashtag 
Nacional R$ 8,33

06 130 Unidade

Camiseta Unissex, composta de 50% algodão e 
50% poliéster, com gramatura de 160 g/m2, do 
tipo malha cardado, fio 30/1, manga curta, gola 

tipo careca, com acabamento em ribana, tamanho 
XGG, cor branca. Acondicionada em saco plástico 

transparente individual.

Hashtag 
Nacional R$ 8,33

07 60 Unidade

Camiseta Unissex, composta de 50% algodão e 
50% poliéster, com gramatura de 160 g/m2, do 
tipo malha cardado, fio 30/1, manga curta, gola 

tipo careca, com acabamento em ribana, tamanho 
EG, cor branca. Acondicionada em saco plástico 

transparente individual.

Hashtag 
Nacional R$ 8,33

08 25 Unidade

Camiseta Unissex, composta de 50% algodão e 
50% poliéster, com gramatura de 160 g/m2, do 
tipo malha cardado, fio 30/1, manga curta, gola 

tipo careca, com acabamento em ribana, tamanho 
EGG, cor branca. Acondicionada em saco plástico 

transparente individual.

Hashtag 
Nacional R$ 8,33

09 35 Unidade

Camiseta Unissex, composta de 50% algodão e 
50% poliéster, com gramatura de 160 g/m2, do 
tipo malha cardado, fio 30/1, manga curta, gola 

tipo careca, com acabamento em ribana, tamanho 
EX1, cor branca. Acondicionada em saco plástico 

transparente individual.

Hashtag 
Nacional R$ 8,33

10 85 Unidade

Camiseta Unissex, composta de 50% algodão e 
50% poliéster, com gramatura de 160 g/m2, do 
tipo malha cardado, fio 30/1, manga curta, gola 

tipo careca, com acabamento em ribana, tamanho 
EX2, cor branca. Acondicionada em saco plástico 

transparente individual.

Hashtag 
Nacional R$ 8,33

VALOR TOTAL DO LOTE 01: R$ 25.864,65 (VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E 
SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

EMPRESA: E.M DISTRIBUIDORA TÊXTIL LTDA EPP – CNPJ. 19.990.801/0001-70
LOTE 02 – CALÇAS FEMININAS E MASCULINAS – DISPUTA AMPLA

IT
QTDE 
EST 

ANUAL
UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO MARCA VALOR 

UNIT

01 27 Unidade

Calça Feminina, cor branca, composta de 67% 
algodão, 33% elastano, com gramatura de 353g/

m2, armação do tipo sarja 3/1, com 4 bolsos, 
sendo 2 bolsos dianteiros tipo americano e 2 
bolsos traseiros chapados, fechado através de 
zíper, de boa qualidade e botão, 5 passadores 
de cinto, tamanho 36. Acondicionada em saco 

plástico transparente individual.

JN R$ 24,25

02 100 Unidade

Calça Feminina, cor branca, composta de 67% 
algodão, 33% elastano, com gramatura de 353g/

m2, armação do tipo sarja 3/1, com 4 bolsos, 
sendo 2 bolsos dianteiros tipo americano e 2 
bolsos traseiros chapados, fechado através de 
zíper, de boa qualidade e botão, 5 passadores 
de cinto, tamanho 38. Acondicionada em saco 

plástico transparente individual.

JN R$ 24,25

03 195 Unidade

Calça Feminina, cor branca, composta de 67% 
algodão, 33% elastano, com gramatura de 353g/

m2, armação do tipo sarja 3/1, com 4 bolsos, 
sendo 2 bolsos dianteiros tipo americano e 2 
bolsos traseiros chapados, fechado através de 
zíper, de boa qualidade e botão, 5 passadores 
de cinto, tamanho 40. Acondicionada em saco 

plástico transparente individual.

JN R$ 24,25

04 280 Unidade

Calça Feminina, cor branca, composta de 67% 
algodão, 33% elastano, com gramatura de 353g/

m2, armação do tipo sarja 3/1, com 4 bolsos, 
sendo 2 bolsos dianteiros tipo americano e 2 
bolsos traseiros chapados, fechado através de 
zíper, de boa qualidade e botão, 5 passadores 
de cinto, tamanho 42. Acondicionada em saco 

plástico transparente individual.

JN R$ 24,25

05 385 Unidade

Calça Feminina, cor branca, composta de 67% 
algodão, 33% elastano, com gramatura de 353g/

m2, armação do tipo sarja 3/1, com 4 bolsos, 
sendo 2 bolsos dianteiros tipo americano e 2 
bolsos traseiros chapados, fechado através de 
zíper, de boa qualidade e botão, 5 passadores 
de cinto, tamanho 44. Acondicionada em saco 

plástico transparente individual.

JN R$ 24,25

06 270 Unidade

Calça Feminina, cor branca, composta de 67% 
algodão, 33% elastano, com gramatura de 353g/

m2, armação do tipo sarja 3/1, com 4 bolsos, 
sendo 2 bolsos dianteiros tipo americano e 2 
bolsos traseiros chapados, fechado através de 
zíper, de boa qualidade e botão, 5 passadores 
de cinto, tamanho 46. Acondicionada em saco 

plástico transparente individual.

JN R$ 24,25

07 185 Unidade

Calça Feminina, cor branca, composta de 67% 
algodão, 33% elastano, com gramatura de 353g/

m2, armação do tipo sarja 3/1, com 4 bolsos, 
sendo 2 bolsos dianteiros tipo americano e 2 
bolsos traseiros chapados, fechado através de 
zíper, de boa qualidade e botão, 5 passadores 
de cinto, tamanho 48. Acondicionada em saco 

plástico transparente individual.

JN R$ 24,25

08 160 Unidade

Calça Feminina, cor branca, composta de 67% 
algodão, 33% elastano, com gramatura de 353g/

m2, armação do tipo sarja 3/1, com 4 bolsos, 
sendo 2 bolsos dianteiros tipo americano e 2 
bolsos traseiros chapados, fechado através de 
zíper, de boa qualidade e botão, 5 passadores 
de cinto, tamanho 50. Acondicionada em saco 

plástico transparente individual.

JN R$ 24,25

09 95 Unidade

Calça Feminina, cor branca, composta de 67% 
algodão, 33% elastano, com gramatura de 353g/

m2, armação do tipo sarja 3/1, com 4 bolsos, 
sendo 2 bolsos dianteiros tipo americano e 2 
bolsos traseiros chapados, fechado através de 
zíper, de boa qualidade e botão, 5 passadores 
de cinto, tamanho 52. Acondicionada em saco 

plástico transparente individual.

JN R$ 24,25

10 45 Unidade

Calça Feminina, cor branca, composta de 67% 
algodão, 33% elastano, com gramatura de 353g/

m2, armação do tipo sarja 3/1, com 4 bolsos, 
sendo 2 bolsos dianteiros tipo americano e 2 
bolsos traseiros chapados, fechado através de 
zíper, de boa qualidade e botão, 5 passadores 
de cinto, tamanho 54. Acondicionada em saco 

plástico transparente individual.

JN R$ 24,25

11 20 Unidade

Calça Feminina, cor branca, composta de 67% 
algodão, 33% elastano, com gramatura de 353g/

m2, armação do tipo sarja 3/1, com 4 bolsos, 
sendo 2 bolsos dianteiros tipo americano e 2 
bolsos traseiros chapados, fechado através de 
zíper, de boa qualidade e botão, 5 passadores 
de cinto, tamanho 56. Acondicionada em saco 

plástico transparente individual.

JN R$ 24,25

12 65 Unidade

Calça Feminina, cor branca, composta de 67% 
algodão, 33% elastano, com gramatura de 353g/

m2, armação do tipo sarja 3/1, com 4 bolsos, 
sendo 2 bolsos dianteiros tipo americano e 2 
bolsos traseiros chapados, fechado através de 
zíper, de boa qualidade e botão, 5 passadores 
de cinto, tamanho 58. Acondicionada em saco 

plástico transparente individual.

JN R$ 24,25

13 06 Unidade

Calça Masculina, cor branca, composta de 67% 
algodão, 33% elastano, com gramatura de 353g/

m2, armação do tipo sarja 3/1, com 4 bolsos, 
sendo 2 bolsos dianteiros tipo americano e 2 
bolsos traseiros chapados, fechado através de 
zíper, de boa qualidade e botão, 5 passadores 
de cinto, tamanho 42. Acondicionada em saco 

plástico transparente individual.

JN R$ 24,25

14 06 Unidade

Calça Masculina, cor branca, composta de 67% 
algodão, 33% elastano, com gramatura de 353g/

m2, armação do tipo sarja 3/1, com 4 bolsos, 
sendo 2 bolsos dianteiros tipo americano e 2 
bolsos traseiros chapados, fechado através de 
zíper, de boa qualidade e botão, 5 passadores 
de cinto, tamanho 44. Acondicionada em saco 

plástico transparente individual.

JN R$ 24,25
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15 06 Unidade

Calça Masculina, cor branca, composta de 67% 
algodão, 33% elastano, com gramatura de 353g/

m2, armação do tipo sarja 3/1, com 4 bolsos, sendo 
2 bolsos dianteiros tipo americano e 2 bolsos 

traseiros chapados, fechado através de zíper, de 
boa qualidade e botão, 5 passadores de cinto, 
tamanho 46. Acondicionada em saco plástico 

transparente individual.

JN R$ 24,25

16 06 Unidade

Calça Masculina, cor branca, composta de 67% 
algodão, 33% elastano, com gramatura de 353g/

m2, armação do tipo sarja 3/1, com 4 bolsos, sendo 
2 bolsos dianteiros tipo americano e 2 bolsos 

traseiros chapados, fechado através de zíper, de 
boa qualidade e botão, 5 passadores de cinto, 
tamanho 58. Acondicionada em saco plástico 

transparente individual.

JN R$ 24,25

VALOR TOTAL DO LOTE 02: R$ 44.898,05 (QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E 
NOVENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS)

EMPRESA: SEGURANÇA TOTAL MULTIMARCAS EIRELI – CNPJ. 05.999.074/0001-05
LOTE 03 – AVENTAIS – DISPUTA AMPLA

IT
QTDE 
EST 

ANUAL
UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO MARCA VALOR 

UNIT

01 1.200 Unidade

Avental de proteção contra agentes térmicos em 
cozinhas industriais,100% algodão, sem mangas, 
sem gola, fechamento através de tiras de ajuste 
do mesmo material para pescoço e cintura, com 
tratamento retardante a chamas, impermeável, 
atóxico, com tecnologia que permite contato 
com alimentos, sem risco de contaminação, 

com certificado de aprovação do Ministério do 
Trabalho, medindo aproximadamente 0,90 x 0,70 

m.

RIO 
VALLEY 
CA 3799

R$ 51,90

02 600 Unidade

Avental de proteção contra respingos de água e 
produtos leves em geral, em PVC, forrado com 
poliéster, sem mangas, sem gola, fechamento 
através de tiras do mesmo material, fixadas 
ao avental, na parte superior para pescoço e 
nas laterais para ajuste, com certificado de 

aprovação do Ministério do Trabalho, medindo 
aproximadamente 1,20 x 0,70 m.

VINIL 
SEG CA 
33301

R$ 9,52

VALOR TOTAL DO LOTE 03: R$ 67.992,00(SESSENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E 
NOVENTA E DOIS REAIS)

VALOR TOTAL DOS LOTES 01, 02 E 03: R$ 138.754,70 (CENTO E TRINTA E OITO MIL, 
SETECENOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Bauru, 15/04/19 – Rodrigo Gutierrez Boicenco – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 76.127/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 50/2019 – Sistema de Registro de 
Preço – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: a 
aquisição anual estimada de diversos medicamentos para atendimento a demanda judicial. Aberto no dia 
03/04/2019 às 9h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a 
classificação havidos foram devidamente HOMOLOGADOS pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde 
em 15/04/2019, conforme segue abaixo:
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Item 13 - Condroitina, sulfato sódico 1,2g; glicosamina, Sulfato 1,5g, à R$ 3,32 unitário; Marca: ZODIAC 
/ CONDROFLEX – CX COM 30 SACHÊS.
INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
Item 14 - Aripiprazol 30mg, à R$ 8,41 unitário; Marca: ACHE / ARISTAB – CX COM 30 COMPRIMIDOS.
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP
Item 19 - Levetiracetam 100mg/ml, à R$ 67,64 unitário; Marca: UCB BIOPHARMA / KEPRA – FRASCOS 
DE 150 ML.
DESERTOS: Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 11, 15 e 16.
FRACASSADOS: itens: 06, 08, 10, 12, 17 e 18.
Divisão de Compras e Licitações, 15/04/2019 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações–S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 76.127/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 50/2019 – Sistema de Registro de 
Preço – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: a 
aquisição anual estimada de diversos medicamentos para atendimento a demanda judicial, dentro do prazo 
de cinco (05) dias úteis a contar da data desta publicação, ficam as empresas abaixo relacionadas, 
convocadas para assinatura da ata.
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP
Divisão de Compras e Licitações, 15/04/2019 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

Ata de Registro de Preços – Processo: 06.518/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 26/2019 – 
Sistema de Registro de Preço – LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP – por meio da INTERNET 
– Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição anual estimada de 6 (seis) aparelhos para profilaxia 
odontológica e ultrassom- Proponentes num total de 8 empresas interessadas. CONTRATANTE: 
Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 08/04/2019 - Contratada:
V.S. COSTA & CIA LTDA - EPP (RP 108/2019)
Bauru, 15/04/2019 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações- S.M.S

Ata de Registro de Preços – Processo: 01.165/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 04/2019 
– Sistema de Registro de Preço – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor 
Preço por lote – Objeto: Aquisição da quantidade anual estimada de 300 (trezentas) estantes de aço, 
12 (doze) mesas para computador, 10 (dez) conjuntos de mesas e bancos para refeitório adulto, 11 
(onze) mesas para reunião, retangular, 61 (sessenta e uma) mesas retas com 03 gavetas e 71 (setenta e 
um) suportes volante para cpu para o município - Proponentes num total de 13 empresas interessadas. 
CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 31/03/2019 - 
Contratadas:
A.C. DOS SANTOS MOVEIS (RP 109/2019)
ALER COMERCIO DE MOVEIS – EIRELI (RP 110/2019)
Bauru, 15/042019 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações- S.M.S

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU - FERSB
E S T A D O  D O  S Ã O  P A U L O

P R O C E S S O  S E L E T I V O  P Ú B L I C O  N º  0 0 2 / 2 0 1 9
E D I T A L  D E  A B E R T U R A  N º  0 1 . 0 0 2 / 2 0 1 9

A Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal, bem 
como, com o Plano de Empregos e Salários para os Empregados da FERSB, e com Regimento Interno da 
Fundação - FERSB e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA a realização do Processo 
Seletivo Público, sob o regime celetista, para o provimento de vagas do seu quadro de pessoal e formação 
de Cadastro de Reserva.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo Público a que se refere o presente Edital será executado pela Fundação de 
Apoio à UNESPAR – Campus de Paranavaí, com sede na Av. Paraná, 794 A - Esquina com Rua Guaporé, 
1° Andar – Centro, CEP 87.705 -190, Paranavaí – PR, endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br e 
correio eletrônico candidato@fundacaounespar.org.br.
1.2  A seleção visa ao preenchimento de vagas regime celetista, para suprir necessidade do quadro de 
funcionários nas unidades administrativas e rede de saúde nos municípios, de acordo a Tabela do item 3 
deste Edital, e tem prazo de validade de 01 (um) ano, a contar da data de homologação do certame, podendo 
ser prorrogado por igual período a critério da Fundação Regional Estatal de Saúde da Região de Bauru – 
FERSB.
1.3 A contratação para todas as vagas informadas nas tabelas do item 3 deste Edital será feita de 
acordo com a necessidade advinda dos Contratos de Gestão e/ou Convênios celebrados entre a Fundação 
Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru – FERSB e os municípios de Pederneiras e de Bauru, dentro 
do prazo de validade do Processo Seletivo Público.
1.3.1 Para todos os empregos, o candidato aprovado poderá ser contratado para qualquer unidade da 
rede, podendo ainda ser lotado ou transferido entre elas, de acordo com a necessidade, sem que faça jus à 
qualquer ressarcimento ou indenização, seja a que título for.
1.4       À Comissão Especial do Processo Seletivo Público designada pela Portaria nº 002/2019, ficam 
delegados todos os poderes necessários para o pleno desenvolvimento do certame, e fornecer documentos/
informações na esfera administrativa e judicial.

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

2.1 A seleção dos candidatos inscritos para o Processo Seletivo Público de que trata o presente Edital 
dar-se-á por meio de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os empregos e 
prova prática para o emprego de Técnico de Condução de Veículo de Urgência e Emergência.
2.2 A convocação para as vagas informadas nas tabelas do item 3 deste Edital será feita de acordo 
com a necessidade e a conveniência da Fundação Regional Estatal de Saúde de Bauru, dentro do prazo de 
validade do certame.
2.3 Caso haja demanda de novas contratações acima do número de vagas disponibilizadas, dentro do 
prazo de validade do certame, a Administração poderá convocar os candidatos aprovados, observando a 
ordem de classificação.
2.4 As atribuições, requisitos e a jornada de trabalho dos empregos das tabelas do item 3 estão 
descritas no Anexo I deste Edital.
2.5 Os conteúdos programáticos da prova objetiva encontram-se no Anexo II deste Edital.
2.6 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de 
realização das provas e  demais eventos. O candidato deverá observar, rigorosamente, as 
formas de divulgação estabelecidas neste Edital  e demais  publicações no endereço eletrônico 
www.fundacaunespar.org.br e www.bauru.sp.gov.br/saude/fundacao.aspx.  É de  e x c l u s i v a 
responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações.

3. DOS EMPREGOS

3.1 O emprego, o número de vagas para ampla concorrência, o número de vagas para pessoa com 
deficiência, as remunerações iniciais e o valor da taxa de inscrição são os estabelecidos a seguir:
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TABELA 3.1
NÍVEL MÉDIO

VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 40,00
QUADRO DE VAGAS

EMPREGO REQUISITO

JORNADA 
DE 

TRABALHO
SEMANAL

ÁREA DE 
ATUAÇÃO
Bauru/SP ou 

Pederneiras/SP

AC PcD SALÁRIO

Auxiliar de 
Almoxarifado

Certificado, 
devidamente 
registrado, de 

conclusão de curso de 
nível médio (antigo 
2º grau), fornecido 
por instituição de 

ensino reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação (MEC).

40h Rede de Saúde 
ou Sede 01 - R$1.119,10

TABELA 3.2
NÍVEL MÉDIO TÉCNICO

VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 50,00
QUADRO DE VAGAS

EMPREGO REQUISITO

JORNADA 
DE 

TRABALHO
SEMANAL

ÁREA DE 
ATUAÇÃO
Bauru/SP ou 

Pederneiras/SP

AC PcD SALÁRIO

Técnico de 
Condução de 
Veículo de 
Urgência e 
Emergência

Certificado, devidamente 
registrado, de conclusão 

de curso de nível 
médio (antigo 2º grau), 

fornecido por instituição 
de ensino reconhecida 

pelo Ministério da 
Educação (MEC). 
Carteira Nacional 
de Habilitação, no 

mínimo categoria “D”, 
conforme art. 145 do 
Código Nacional de 

Trânsito e Resoluções 
168/2004 e 285/2008, 

do CONTRAN, 
com pontuação que 

permita, nos termos da 
legislação de trânsito, 
o pleno exercício do 
direito de dirigir. Ser 
portador de conclusão 
e aprovação no Curso 

de Condutor de Veículo 
Terrestre de Urgência e 
Emergência ministrado 
por instituição oficial. 
Experiência mínima 

de 6 meses na função, 
comprovado em CTPS 
ou declaração de órgão 

público.

36h
Rede de Saúde 

Pública do 
Município

01 - R$2.175,46

Técnico de 
Radiologia

Certificado, devidamente 
registrado, de conclusão 
de curso de nível médio 

e certificado de curso 
Técnico de Radiologia, 
ambos fornecidos por 
instituição de ensino 

reconhecida pelo 
Ministério da Educação 
(MEC). Registro regular 

e ativo no respectivo 
Conselho de Classe. 

Experiência mínima de 
3 meses na função, com 
experiência comprovada 

em realização 
de mamografia, 

comprovado em CTPS 
ou declaração de órgão 

público.

24h
Rede de Saúde 

Pública do 
Município

01 - R$2.196,06

TABELA 3.3
NÍVEL SUPERIOR

VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 60,00
QUADRO DE VAGAS

EMPREGO REQUISITO
JORNADA DE 
TRABALHO
SEMANAL

ÁREA DE 
ATUAÇÃO
Bauru/SP ou 

Pederneiras/SP

AC PcD SALÁRIO

Farmacêutico

Possuir até a data 
limite de inscrição, 
Diploma de curso 
de graduação em 

FARMÁCIA fornecido 
por instituição 

reconhecida pelo 
Ministério da 

Educação e registro 
válido no Conselho 

Regional de Farmácia 
do Estado de São 

Paulo.

40h Rede de Saúde
ou Sede 01 - R$3.060,00

3.2 A FERSB oferecerá aos candidatos admitidos através deste processo seletivo, além da remuneração 
base, os benefícios que estiverem em vigor na época da admissão, desde que preenchidos os requisitos 
legais de acordo coletivo de trabalho vigente.

4. DOS REQUISITOS PARA INGRESSO NO EMPREGO

4.1  São requisitos básicos para o ingresso no quadro de empregados da Fundação Estatal Regional de 
Saúde da Região de Bauru – FERSB, Estado de São Paulo:
a) Ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;
b) Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;
d) Estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos direitos políticos;
e) Possuir os requisitos indicados no Anexo I para o emprego ao qual se candidatou;
f) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a contratação no 
emprego público;
g) Não estar ocupando cargo ou emprego na administração direta ou indireta da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, nem ser empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, 
salvo os casos de acumulação expressas em lei;
h) Cumprir as determinações deste edital, ter sido aprovado no presente Processo Seletivo Público e 
ser considerado apto após submeter-se aos exames médicos exigidos para a contratação.
i) 
5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 A inscrição no Processo Seletivo Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação 
pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital.
5.2 Antes de efetuar o pagamento do valor da inscrição, o candidato deverá certificar-se de que 
preenche todos os requisitos estabelecidos neste Edital.
5.3 O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar abreviaturas quanto ao nome, data de 
nascimento e localidades de nascimento e residência.
5.4 As informações prestadas no formulário eletrônico de solicitação de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, podendo a FERSB e/ou a Fundação de Apoio à UNESPAR campus de 
Paranavaí – PR excluir do Processo Seletivo o candidato que preencher dados incorretos, bem como aquele 
que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
5.5 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do formulário de solicitação de inscrição, bem 
como a falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação determinarão 
o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, implicando, em qualquer época, 
na eliminação automática do candidato, sem prejuízo das cominações legais cabíveis. Caso a irregularidade 
seja constatada após a convocação do candidato, ele será demitido do emprego pela Fundação Estatal 
Regional de Saúde de Bauru – FERSB.
5.6 Não será aceita solicitação de inscrição encaminhada por fax, por via postal, via correio eletrônico 
ou qualquer outro meio não previsto neste Edital.
5.7 No ato da inscrição, o candidato deverá optar pelo emprego conforme as tabelas do item 3. Não 
será admitida ao candidato alteração de emprego após a efetivação do pagamento da inscrição.
5.8 As inscrições para este Processo Seletivo Público serão realizadas somente via internet.
5.9 Das inscrições via internet:
5.9.1 O período para a realização das inscrições será a partir das 08h00min do dia 22/04/2019 às 
23h59min do dia 19/05/2019 observado o horário oficial de Brasília – DF, por meio do endereço eletrônico 
www.fundacaounespar.org.br.
5.9.2 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá:
a) acessar o endereço eletrônico;
b) selecionar o Processo Seletivo Público pretendido;
c) declarar ter lido e concordado com os termos do edital;
d) inserir o número de Cadastro de Pessoa Física – CPF;
e) preencher os campos de dados pessoais, endereço, contato, e definir uma senha de acesso pessoal;
f) selecionar a vaga pretendida;
g) selecionar a modalidade de Concorrência (PcD, Ampla Concorrência), quando houver;
h) selecionar a condição especial, caso necessário;
i) selecionar o campo “Efetuar Pagamento”, imprimir o boleto bancário do Banco Itaú (Código 341), 
conferir os três primeiros números da linha Digitável que devem começar com n.º 341 e os últimos dígitos 
confere com o valor da taxa de inscrição de acordo com a tabela do item 3. Caso haja divergência nos 
números do boleto NÃO realize o pagamento e entre em contato com a Fundação de Apoio à Unespar 
Campus de Paranavaí por meio dos canais de comunicação.
5.10 O candidato terá sua inscrição deferida pela instituição organizadora somente após o recebimento 
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da confirmação do banco referente ao pagamento de sua taxa de inscrição.
5.10.1 O candidato que efetuar o pagamento de sua inscrição e posteriormente realizar o cancelamento 
desta não fará jus ao reembolso do respectivo valor pago.
5.10.2 O candidato que cancelar sua inscrição e posteriormente efetuar o pagamento desta não fará jus ao 
reembolso do respectivo valor pago
5.11 O recibo de pagamento do boleto bancário será o comprovante de que o candidato realizou 
sua inscrição neste Processo Seletivo Público. A Fundação de Apoio à UNESPAR e a FERSB não 
se responsabilizam por Boleto Bancário, emitido através de endereço eletrônico diferente do www.
fundacaunespar.org.br.
5.12 A inscrição do candidato somente será concretizada após a confirmação do pagamento da taxa de 
inscrição.
5.13 Não será permitido ao candidato, em hipótese alguma, alterar o emprego para o qual se 
inscreveu, após a efetivação do pagamento da inscrição.
5.14 Não será considerado o pedido de inscrição não efetivado por motivo de ordem técnica de 
computadores, falhas de comunicação ou congestionamento de linhas, bem como outros fatores que 
impossibilitem a transferência dos dados.
5.15 O candidato inscrito por terceiros assume total responsabilidade pelas informações prestadas 
por seu representante, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento do Formulário 
eletrônico de Solicitação de Inscrição disponível pela via eletrônica.
5.16 O valor da taxa de inscrição será de acordo com o disposto nas tabelas do item 3 deste Edital.
5.17 É de exclusiva responsabilidade do candidato à exatidão dos dados cadastrais informados no ato 
da inscrição.
5.18 Não haverá possibilidade de realização de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato para 
o mesmo período de realização de prova. 
5.18.1 O candidato que tenha realizado mais de um pagamento, não terá a devolução da importância 
paga, ainda que efetuada em valor superior ao fixado ou em duplicidade, ou para emprego com o mesmo 
período de prova, seja qual for o motivo. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Processo 
Seletivo Público não se realizar.
5.19 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em toda a rede bancária até a data de seu 
vencimento. Caso o candidato não efetuar o pagamento do seu boleto até a data do vencimento, deverá 
acessar a “Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br, imprimir 
a 2ª via de cobrança “boleto bancário”, e realizar o pagamento até o dia 20 de maio de 2019. As inscrições 
realizadas com pagamento após essa data não serão acatadas.
5.19.1 Recomenda-se que o candidato efetue o acesso ao link citado no subitem 5.19, e efetue a emissão 
do boleto com a antecedência necessária para atender ao limite de horário de compensação do banco que 
o candidato irá se utilizar para efetuar o pagamento, para que seja possível efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição dentro do prazo registrado no boleto.
5.20 Em hipótese alguma, será processado qualquer registro de pagamento com data posterior à 
estabelecida no subitem 5.19 deste Edital. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será 
devolvido em hipótese alguma, a não ser por anulação plena deste Processo Seletivo Público.
5.21 A FERSB e a instituição organizadora não se responsabilizam por solicitação de inscrição via 
internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação e/ou 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transferência de dados: por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas, no que se refere ao 
processamento do pagamento da taxa de inscrição.
5.22 Não serão aceitas inscrições pagas em cheque que venha a ser devolvido por qualquer motivo, 
nem as pagas em depósito ou transferência bancária e, tampouco, as de programação de pagamento que não 
sejam efetivadas.
5.23 Das Solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição:
5.24 Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparados 
pelas normas deste Edital.
5.25 A solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Processo Seletivo Público será realizada 
somente via internet.
5.26 Somente será concedida isenção da taxa de inscrição ao candidato que estiver amparado pela Lei 
Federal nº 13.656, de 30 de Abril de 2018, que dispõe da seguintes forma:
5.26.1 os candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais 
(CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-
mínimo nacional;
5.26.2 os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
5.27 Da Isenção – Cadúnico:
5.27.1 O candidato interessado em obter a isenção da taxa de inscrição previstas no subitem 5.26.1 
deverá:
a) solicitá-la a partir das 08h00min do dia 22/04/2019 até às 23h59min do dia 29/04/2019, 
observando o horário oficial de Brasília – DF, mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa 
de Inscrição, disponível no endereço eletrônico da Fundação de Apoio à Unespar, www.fundacaounespar.
org.br.
b) indicar no Requerimento de Isenção o número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo 
CadÚnico;
c)  o candidato que requerer a isenção na condição de economicamente hipossuficiente deverá 
informar, no ato da inscrição, seus dados pessoais em conformidade com os que foram originalmente 
informados ao órgão de Assistência Social de seu Município, responsável pelo cadastramento de famílias 
no CadÚnico, mesmo que atualmente estejam divergentes ou que tenham sido alterados nos últimos 45 
(quarenta e cinco) dias, em virtude do decurso de tempo para atualização do banco de dados do CadÚnico 
em âmbito nacional. Após o julgamento do pedido de isenção, o candidato poderá efetuar a atualização 
dos seus dados cadastrais através da “Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico www.
fundacaounespar.org.br.
d)  Mesmo que inscrito no CadÚnico, a inobservância do disposto no subitem anterior poderá 
implicar o    indeferimento do pedido de isenção do candidato, por divergência entre os dados cadastrais 
informados e os constantes do banco de dados do CadÚnico.
5.28 Da Isenção – Doador de Medula Óssea:
5.28.1 O candidato interessado em obter a isenção da taxa de inscrição previstas no subitem 5.26.2 
deverá:
a) solicitá-la a partir das 08h00min do dia 22/04/2019 até as 23h59min do dia 29/04/2019, 
observando o horário oficial de Brasília – DF, mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa 

de Inscrição, disponível no endereço eletrônico da Fundação de Apoio à Unespar, www.fundacaounespar.
org.br.
b) comprovar cadastramento perante o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea – REDOME, 
mediante o envio de cópia autenticado por órgão competente, do documento oficial (carteirinha de doador 
e/ou declaração de inscrição), bem como o envio de atestado ou de laudo emitido por médico de entidade 
reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, que comprove a efetiva 
doação de medula óssea, realizada pelo candidato, tal como a data da doação. 
5.29 A documentação de que trata o subitem anterior deverá ser entregue na forma e no prazo do item 
5.30 deste Edital;
5.30 Para obtenção da Isenção da Taxa de Inscrição que refere-se o item 5.28 deste edital, os candidatos 
deverão anexar os documentos dispostos na alínea “b” do subitem 5.28.1 deste edital através da “Área do 
Candidato” disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br a partir das 08h00min do dia 
22/04/2019 até às 23h59min do dia 29/04/2019, observando o horário oficial de Brasília – DF, arquivo em 
formato PDF, com o tamanho máximo de 5 (cinco) MB (megabytes).
5.30.1 A FERBS e a instituição organizadora não se responsabilizam pelo não recebimento dos 
documentos por quaisquer motivos de ordem técnica dos computadores ou falhas de comunicação, 
congestionamentos das linhas de comunicação e/ou procedimento indevido do candidato, bem como por 
outros fatores que impossibilitem a transferências de seus dados, sendo de responsabilidade exclusiva do 
candidato acompanhar a situação da sua solicitação de isenção.
5.31 O envio desta solicitação não garante ao candidato a Isenção. A solicitação será deferida ou 
indeferida após criteriosa análise, obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade.
5.32 A exatidão dos documentos anexados é de total responsabilidade do candidato. Após o envio, dos 
documentos comprobatórios, não será permitida a complementação da documentação, nem mesmo por 
meio de pedido de revisão. 
5.33 O candidato que prestar informação falsa com o intuito de usufruir da isenção de que trata o 
subitem 5.26.1 e 5.26.2 estará sujeito a:
I. cancelamento da inscrição e exclusão do Processo Seletivo Público, se a falsidade for constatada 
antes da homologação de seu resultado;
II. exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a homologação do resultado e 
antes da   nomeação para o emprego;
III. declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada após a sua publicação.
5.34 Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar qualquer documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos nos subitens 5.27 e 5.28 deste Edital;
d) não apresentar todos os documentos solicitados.
5.35 Não será aceita solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax ou via correio 
eletrônico.
5.36 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até a data provável 02/05/2019 no 
endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br.
5.37 No caso de duas ou mais solicitações de isenção de um mesmo candidato para o mesmo 
período de realização da prova, será homologada a última Isenção realizada. As demais isenções 
serão canceladas automaticamente.
5.38 O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá impetrar 
recurso e anexar o comprovante de cadastro do CadÚnico ou comprovante de doador de medula óssea, 
através da “Área do Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaunespar.org.br, no 
período das 0h do dia 03/05/2019 até às 23h59min do dia 06/05/2019. O candidato após logado no 
campo “Área do Candidato” deverá acessar o campo “Recurso” e posteriormente entrar no link – Recurso 
contra o Indeferimento de Isenção da Taxa de Inscrição.
5.39 Se após a análise do recurso, permanecer a decisão de indeferimento do requerimento de isenção 
da taxa, o candidato poderá acessar a “Área do Candidato” até o dia 19 de maio 2019, conforme subitem 
5.19 e gerar 2ª via de cobrança “boleto bancário” referente à inscrição e efetuar o pagamento até o seu 
vencimento para participar do certame.
5.39.1 Os candidatos que não tiverem seu requerimento de isenção deferido e que não realizarem o 
pagamento da inscrição no prazo estabelecido no subitem anterior, estarão automaticamente excluídos do 
certame.
5.39.2 Os candidatos que tiverem as solicitações de isenção deferidas já são considerados devidamente 
inscritos no Processo Seletivo Público e poderão consultar o status da sua inscrição no endereço eletrônico 
da organizadora a partir do dia 02/05/2019.

6. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD)

6.1  Às pessoas com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas destinadas a cada 
emprego e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Processo Seletivo Público, desde 
que as atribuições do emprego sejam compatíveis com a deficiência. As disposições deste Edital, referentes 
às Pessoas com Deficiência são correspondentes às da Lei Federal nº 7.853/89, regulamentada pelo Decreto 
3.298/99, Decreto n° 5.296/2004, Lei Federal nº 12.764/2012, regulamentada pelo Decreto nº 8.368/14, 
da Lei Estadual 18.419/2015, Lei Estadual 16.945/2011, e demais normas que venham a ampliar o rol de 
critérios para Pessoas com Deficiência.
6.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste edital resulte em número fracionado, 
este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas 
oferecidas por emprego, nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/1990.
6.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos emprego com 
número de vagas igual ou superior a 5 (cinco).
6.1.3 No decorrer da validade do Processo Seletivo Público, caso surja(m) vaga(s) nova(s) para 
o emprego que o candidato com deficiência concorreu, o candidato com deficiência classificado em 1º 
lugar na lista de vagas reservadas será convocado para ocupar a 5ª vaga aberta. Os demais candidatos 
classificados como PcD serão convocados para ocupar a 25ª, a 45ª e a 65ª vagas e, assim sucessivamente, 
observada a ordem de classificação e o número máximo de aprovados.
6.1.4 A compatibilidade da pessoa com deficiência com o emprego para o qual se inscreveu será 
declarada por junta médica especial, perdendo o candidato o direito à nomeação caso seja considerado 
inapto para o exercício do emprego.
6.2 A pessoa com deficiência participará do Processo Seletivo Público em igualdade de condições com 
os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao 
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horário e ao local de aplicação da prova e às notas mínimas exigidas de acordo com o previsto no presente 
Edital.
6.3 São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, 
de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da 
Lei, as que se enquadram nas categorias de I a VI a seguir; e as contempladas pelo enunciado da Súmula 
377 do Superior Tribunal de Justiça: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Seleção 
Competitiva Pública, às vagas reservadas aos deficientes”:
I. deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de 
funções (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
II. deficiência auditiva - 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 (Redação dada pelo 
Decreto nº 5.296, de 2004);
III. deficiência visual - 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 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores 
(Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
IV. 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:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer; 
h) trabalho.
V. deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.
VI. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os 
efeitos legais.
6.4 Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá:
6.4.1 Ao preencher o Formulário de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição ou o Formulário de 
solicitação de Inscrição, conforme orientações do item 5, respectivamente, deste Edital, declarar que 
pretende participar do Processo Seletivo Público como pessoa com deficiência e especificar no campo 
indicado o tipo de deficiência que possui;
6.4.2 Enviar o laudo médico com as informações descritas no subitem 6.4.2.1 e 6.4.2.2 deste Edital;
6.4.2.1 O laudo médico deverá ser cópia autenticada, estar redigido em letra legível e dispor sobre a 
espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa referência ao código 
correspondente de Classificação Internacional de Doença - CID, com citação do nome por extenso do 
candidato, carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua 
emissão. Somente serão considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores 
à data da realização da inscrição.
6.4.2.2 Os candidatos deverão anexar o Laudo Médico dispostos no subitem 6.4.2.1 deste edital através 
da “Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br a partir das 
08h00min do dia 22/04/2019 até as 23h59min do dia 19/05/2019, observando o horário oficial de Brasília 
– DF, arquivo em formato PDF, com o tamanho máximo de 5 (cinco) MB (megabytes).
6.4.2.3 A FERBS e a instituição organizadora não se responsabilizam pelo não recebimento dos documentos 
por quaisquer motivos de ordem técnica dos computadores ou falhas de comunicação, congestionamentos 
das linhas de comunicação e/ou procedimento indevido do candidato, bem como por outros fatores que 
impossibilitem a transferências de dados, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a 
situação do pedido de reserva.
6.5 O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será considerado 
como não portador de deficiência, perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e passando à ampla 
concorrência. Nesses casos, o candidato não poderá interpor recurso em favor de sua situação.
6.6 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde e da 
Legislação supracitada neste item, a opção de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência será 
desconsiderada, passando o candidato à ampla concorrência.
6.7 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência 
estará disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br a partir da data provável de 
23/05/2019.
6.7.1 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como Pessoa com Deficiência (PcD) poderá 
impetrar recurso, em formulário próprio através da “Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico 
www.fundacaounespar.org.br, no período das 0h do dia 24/05/2019 às 23h59min do dia 27/05/2019, 
observado o horário oficial de Brasília - DF. O candidato após logado no campo “Área do Candidato” 
deverá acessar o campo “Recurso” e posteriormente entrar no link – Recurso contra o Indeferimento da 
Inscrição.
6.8 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência (PcD), se aprovado no Processo Seletivo 
Público, terá seu nome divulgado na lista geral dos aprovados e na lista específica dos candidatos aprovados 
para pessoas com deficiência.
6.9 Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, ela 
será preenchida com estrita observância da ordem de classificação geral.

7. DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
OBJETIVA E CANDIDATA LACTANTE

7.1 Da Solicitação de Condição Especial para a Realização da Prova Objetiva:
7.1.1 O candidato que necessitar de condição especial durante a realização da prova objetiva, portador 
de deficiência ou não, poderá solicitá-la conforme previsto no Decreto Federal nº 3.298/99.
7.1.2 As condições específicas disponíveis para a realização da prova são: prova em braile, prova 

ampliada (fonte 25), fiscal ledor, intérprete de libras, acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional de 
até 01 (uma) hora para realização da prova (somente para os candidatos portadores de deficiência). O 
candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização da prova, deverá requerê-lo 
com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, conforme 
prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto no 3.298/99, no prazo estabelecido no subitem 7.3 deste Edital.
7.1.3 Para solicitar condição especial, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, indicar claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição quais os recursos 
especiais necessários;
b) enviar o laudo médico, conforme disposições do subitem 7.3 deste Edital.
7.1.3.1 O laudo médico deverá, ser cópia autenticada, estar redigido em letra legível, dispor sobre a 
espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa referência ao código 
correspondente de Classificação Internacional de Doença – CID, justificando a condição especial solicitada. 
Somente serão considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da 
realização da inscrição.
7.2 Da Candidata Lactante:
7.2.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá:
a)    solicitar esta condição indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição a opção 
lactante;
b)    enviar certidão de nascimento do lactente (cópia autenticada)  ou laudo médico (cópia autenticada) 
que ateste essa necessidade, conforme disposições do subitem 7.3 deste Edital.
7.2.2 A candidata que necessitar amamentar deverá, obrigatoriamente, levar um acompanhante adulto 
no dia da aplicação da prova objetiva, sob pena de ser impedida de realizar a prova na sua ausência. O 
acompanhante ficará responsável pela guarda do lactente (a criança) em sala reservada para amamentação. 
Contudo, durante a amamentação, é vedada a permanência de quaisquer pessoas que tenham grau de 
parentesco ou de amizade com a candidata no local.
7.2.3 Ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos descritos no 
item 14, deste Edital, durante a realização do certame.
7.2.4 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, 
temporariamente, da sala de prova acompanhada de uma fiscal. Não será concedido tempo adicional para a 
candidata que necessitar amamentar, a título de compensação, durante o período de realização da prova.
7.2.5 Não será permitida a entrada do lactente e de seu acompanhante responsável após o fechamento 
dos portões.
7.2.6 A candidata lactante não poderá ter acesso à sala de provas acompanhada do lactente.
7.2.7 Não será permitida, em hipótese alguma, a permanência da lactente no local da realização da prova 
objetiva sem a presença de um acompanhante adulto.
7.3 Os documentos referentes às disposições dos subitens 7.1.2, 7.1.3 e 7.2.1, deverão ser anexados 
através da “Área do Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br, a partir 
das 08h00min do dia 22/04/2019 até às 23h59min do dia 19/05/2019, observando o horário oficial de 
Brasília – DF.
7.3.1 Os documentos à serem anexados deverão encontrar-se em cópia legível (autenticada), em arquivo 
formato PDF, com tamanho máximo de 5 (cinco) MB (megabytes), sob pena de impossibilidade de cadastro.
7.4 O envio desta solicitação não garante ao candidato a condição especial. A solicitação somente 
será deferida ou indeferida após criteriosa análise dos documentos encaminhados, verificando vossa 
autenticação, tal como obedecendo os critérios de viabilidade e razoabilidade.
7.5 O envio da documentação incompleta, sem observação de seus quesitos e fora do prazo definido 
no subitem 7.3 ou por via diversa da estabelecida neste Edital, causará o indeferimento da solicitação da 
condição especial.
7.6 A FERSB e a Fundação de Apoio à UNESPAR – Campus de Paranavaí, não se responsabilizam 
pelo não recebimento dos documentos por quaisquer motivos de ordem técnica dos computadores ou 
falhas de comunicação, tão pouco pelos congestionamentos das linhas de comunicação e/ou procedimento 
indevido do candidato, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferências de seus dados, 
sendo de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a situação de sua solicitação de condição 
especial.
7.7 O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível para consulta a partir da 
data provável de 23/05/2019, devendo o candidato que tenha solicitado tal condição acessar “Área do 
Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br, e verificar a situação de 
deferimento ou indeferimento. 
7.8 O candidato que tiver a sua solicitação de condição especial indeferida poderá impetrar recurso, 
em formulário próprio, acessando a “Área do Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.
fundacaounespar.org.br, durante o período das 0h do dia 24/05/2019 às 23h59min do dia 27/05/2019, 
observado o horário oficial de Brasília - DF. O candidato após logado no campo “Área do Candidato” 
deverá acessar o campo “Recurso” e posteriormente entrar no link – Recurso contra o Indeferimento da 
Inscrição.

8. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES

8.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico www.fundacaounespar.
org.br e publicado em Diário Oficial do Município de Bauru, na data provável de 23/05/2019.
8.2 No edital de deferimento das inscrições constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla 
concorrência, às vagas para pessoa com deficiência e dos candidatos solicitantes de condições especiais 
para a realização da prova.
8.3 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida poderá interpor recurso, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, contados da data da divulgação da relação de candidatos inscritos, devendo, necessariamente utilizar 
o sistema de interposição de recursos, através da “Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico 
www.fundacaounespar.org.br.
8.4 Não serão admitidos recursos fora do prazo, recursos interpostos de maneira diferente da estipulada 
no item 15 deste Edital, recursos sem fundamentação ou interpostos utilizando termos desrespeitosos ou 
ofensivos.
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9. DAS FASES DO PROCESSO

9.1  O Processo Seletivo Público constará das seguintes provas e fases:

TABELA 9.1
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

EMPREGO FASE TIPO DE 
PROVA

ÁREA DE 
CONHECIMENTO

Nº DE 
QUESTÕES

VALOR 
POR 

QUESTÃO 
PONTO

VALOR 
TOTAL CARÁTER

- Auxiliar de 
Almoxarifado;
- Técnico de 
Radiologia.

Única Objetiva

Língua Portuguesa 10 1,00 10,00

Eliminatório e 
Classificatório

Noções de Saúde 
Pública 20 1,50 30,00

Conhecimentos 
Específicos 30 2,00 60,00

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 60 ------------ 100,00 -------------
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 100,00 -------------

TABELA 9.2
NÍVEL TÉCNICO

EMPREGO FASE
TIPO 

DE 
PROVA

ÁREA DE 
CONHECIMENTO

Nº DE 
QUESTÕES

VALOR 
POR 

QUESTÃO 
PONTO

VALOR 
TOTAL CARÁTER

- Técnico de 
Condução de 
Veículo de 
Urgência e 

Emergência.

1ª Objetiva

Língua Portuguesa 10 1,00 10,00

Eliminatório e 
Classificatório

Noções de Saúde 
Pública 20 1,50 30,00

Conhecimentos 
Específicos 30 2,00 60,00

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 60 ----------- 100,00 -------------

2ª Prova
Prática

De acordo com o 
item 12 ------------- ----------- 20,00 Eliminatório e 

Classificatório
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 120,00 -------------

TABELA 9.3
NÍVEL SUPERIOR

EMPREGO FASE
TIPO 

DE 
PROVA

ÁREA DE 
CONHECIMENTO

Nº DE 
QUESTÕES

VALOR 
POR 

QUESTÃO 
PONTO

VALOR 
TOTAL CARÁTER

- Farmacêutico.
Única Objetiva

Língua Portuguesa 10 1,00 10,00

Eliminatório e 
Classificatório

Noções de Saúde 
Pública 20 1,50 30,00

Conhecimentos 
Específicos 30 2,00 60,00

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 60 ------------ 100,00 -------------
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 100,00 -------------

9.2 Os conteúdos programáticos referentes à prova objetiva são os constantes do Anexo II deste 
Edital.
9.3 A prova objetiva a ser aplicada aos empregos de Nível Médio/Técnico e Superior será composta 
de 60 (sessenta) questões distribuídas por áreas de conhecimentos. 
9.3.1 Cada questão da prova objetiva terá 5 (cinco) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) 
alternativa correta, pontuadas conforme as Tabelas do item 9. Será atribuída pontuação 0 (zero) às questões 
com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis.
9.4  O candidato deverá obter 50% (cinquenta por cento) ou mais na prova objetiva para não 
ser eliminado do Processo Seletivo Público, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos 
neste Edital.

10. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

10.1 A prova objetiva será aplicada no Município de Bauru, Estado de São Paulo. Caso o número 
de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes no Município, a Instituição organizadora e 
a Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru – FERSB, se reservam ao direito de alocar os 
locais de prova em cidades próximas àquelas inicialmente determinadas para esse fim.
10.1.2 A Instituição organizadora e a Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru – FERSB, 
em hipótese alguma, se responsabilizarão por qualquer ônus proveniente do deslocamento e da hospedagem 
dos candidatos inscritos.
10.1.3 Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, domingos e feriados. 
Despesas provenientes da alteração de data serão de responsabilidade do candidato.
10.2 A prova objetiva será aplicada na data provável de 09 de junho de 2019, em horário e local a ser 
informado, por meio de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br e no 
CARTÃO DE CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO.
10.3 O horário de início das provas será o mesmo, ainda que realizadas em diferentes locais.
10.4 O Cartão de Convocação do Candidato com o local de prova objetiva deverá ser emitido na “Área 
do Candidato” disponível endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br, a partir de 04 de junho de 
2019.
10.5 O local de realização da prova objetiva, constante do Cartão de Informação, não será alterado, em 
hipótese alguma, a pedido do candidato.
10.6 O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos do 
horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova, munido de caneta 
esferográfica transparente de tinta azul ou preta, seu DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO 
COM FOTO e o Cartão de Convocação do Candidato, impresso através da “Área do Candidato” 
disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br.
10.6.1 Consideram-se documentos válidos para a identificação do candidato: Cédulas de Identidade 
expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal; 
Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como 

refugiados, em consonância com a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997; Protocolo Provisório de Solicitação 
de Refúgio emitido pelo Departamento de Polícia Federal, por força dos arts. 21 e 22 da Lei nº 9.474, de 
22 de julho de 1997; Carteira de Registro Nacional Migratório, de que trata a Lei nº 13.445, de 24 de maio 
de 2017; Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de que trata o Decreto nº 9.277, de 05 de 
fevereiro de 2018; Identificação fornecida por Ordens ou Conselhos de Classe que por lei tenha validade 
como Documento de Identidade; Carteira de Trabalho e Previdência Social, emitida após 27 de janeiro de 
1997; Certificado de Dispensa de Incorporação; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira Nacional 
de Habilitação com fotografia, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997; Identidade Funcional, 
em consonância com o Decreto nº 5.703, de 15 de fevereiro de 2006.
10.6.2 Não serão aceitos documentos de identificação que não estejam listados no item 10.6.1, como: 
protocolos; Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento; Título Eleitoral; Carteira Nacional de 
Habilitação em modelo anterior à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997; Carteira de estudante; Registro 
Administrativo de Nascimento Indígena (Rani); Crachás e Identidade Funcional de Natureza Privada; ou 
ainda Cópias de Documentos Válidos, mesmo que autenticadas, ou Documentos Digitais apresentados 
eletronicamente. 
10.6.3 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão 
que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da 
realização da prova objetiva e, ainda, ser submetido à identificação especial, que consiste na coleta de 
impressão digital.
10.7 Não haverá segunda chamada para a prova objetiva, portanto, se o candidato estiver ausente por 
qualquer motivo, será eliminado do Processo Seletivo Público.
10.8 Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização da prova, o 
candidato somente poderá ausentar-se da sala 60 (sessenta) minutos após o início da prova e, em caso de 
ausência temporária em que o candidato ainda não tiver terminado a sua prova, deverá fazê-lo acompanhado 
de um Fiscal. Exclusivamente, nos casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporária e necessidade 
extrema, em que o candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos após o início da 
prova, poderá fazê-lo, desde que acompanhado de um Fiscal.
10.9 Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer 
material de estudo ou leitura.
10.10 O horário de início da prova será o mesmo, ainda que realizada em diferentes locais.
10.11 Em hipótese alguma será permitido ao candidato:
a) realizar a prova sem que esteja portando um documento oficial de identificação original que 
contenha, no mínimo, foto, filiação e assinatura;
b) realizar a prova sem que sua inscrição esteja previamente confirmada;
c) ingressar no local de prova após o fechamento do portão de acesso;
d) realizar a prova fora do horário ou espaço físico predeterminados;
e) comunicar-se com outros candidatos durante a realização da prova;
f) portar indevidamente e/ou fazer uso de quaisquer dos objetos e/ou equipamentos citados no 
subitem 14.1.3 e 14.1.4 deste Edital.
10.12 É altamente contraindicado que o candidato leve qualquer dos objetos ou equipamentos 
relacionados no item 14 deste Edital. Caso seja de extrema necessidade que o candidato porte algum desses 
objetos, estes deverão ser obrigatoriamente acondicionados em envelopes porta-objetos fornecidos pela 
instituição organizadora no dia da prova e conforme o previsto neste Edital. Recomenda-se, nesses casos, 
que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo, assim, que nenhum som será emitido, 
inclusive do despertador, caso esteja ativado.
10.13 A instituição organizadora não se responsabilizará pela guarda de quaisquer dos objetos 
pertencentes aos candidatos, tampouco por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos 
ocorridos durante a realização da prova, ou ainda por danos neles causados.
10.14 Não será permitida a entrada de candidatos no local de prova portando qualquer tipo de arma. O 
candidato que estiver armado será encaminhado à Coordenação.
10.15 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em qualquer local 
de prova, durante a realização da prova objetiva, salvo o previsto no subitem 7.2.2 deste Edital.
10.16 A instituição organizadora poderá, a seu critério, coletar impressões digitais dos candidatos bem 
como utilizar detectores de metais durante a realização da prova. Poderão, ainda, ser adotadas medidas 
adicionais de segurança.
10.17 Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, sua Folha 
de Respostas devidamente preenchida e assinada.
10.17.1 Ao término da prova objetiva, o candidato poderá anotar suas respostas para posterior conferência, 
desde que isso seja feito no campo destinado para tal finalidade. Qualquer outra anotação será considerada 
tentativa de fraude, sujeitando o candidato à eliminação do certame, nos termos do item 14.1.6 deste Edital.
10.17.2 O candidato deverá assinalar as respostas das questões da prova objetiva na Folha de 
Respostas, preenchendo os alvéolos com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
10.17.3 As marcações feitas na folha de respostas, diferente da orientação contida na capa do caderno de 
questões e folha de Respostas do candidato, tais como marcação rasurada, não preenchida integralmente e 
feitas a lápis, ou ainda, danos provocados à folha de resposta pelo ato de amassar, molhar, dobrar, rasgar 
ou manchar, serão de inteira responsabilidade do candidato, sendo que os prejuízos advindos poderão 
impossibilitar a realização do processamento eletrônico, invalidando as questões. 
10.17.4 Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas devido a erro do candidato.
10.18 O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e deixar definitivamente o local de realização 
da prova objetiva somente depois de decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém, 
não poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
10.19 Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas Folhas de Respostas e 
assinarem o termo de fechamento do envelope no qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas da sala.
10.20 O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que permaneça na sala até os 
últimos 60 (sessenta) minutos que antecedem o encerramento da prova, conforme o período estabelecido 
no subitem 10.23 deste Edital, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala sua Folha de Respostas 
da prova objetiva, devidamente preenchida e assinada.
10.21 O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que 
ainda estiverem realizando-a.
10.22 A prova objetiva aplicada aos empregos de Nível Médio/Técnico e Superior será composta de 60 
(sessenta) questões distribuídas por áreas de conhecimentos. 
10.22.1 Cada questão da prova objetiva terá 05 (cinco) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 
(uma) alternativa correta, pontuadas conforme as Tabelas do item 9. Será atribuída pontuação 0 (zero) às 
questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas 
a lápis.
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10.22.2 A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, será distribuída e avaliada conforme as 
tabelas do item 9 deste Edital.
10.23 A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de 
Respostas. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em 
razão do afastamento de candidato da sala de prova.
10.24 Os espelhos da Folha de Respostas do candidato serão divulgados na “Área do Candidato” 
disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br, na mesma data da divulgação dos 
resultados da prova, ficando disponível para consulta durante o prazo recursal.
10.25 Para ser aprovado no Processo Seletivo Público, o candidato deverá obter 50 % (cinquenta 
por cento) ou mais no total das áreas de conhecimento da prova objetiva, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos neste Edital.

11. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA

11.1 O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados 01 (um) 
dia após a aplicação da prova objetiva, na “Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico www.
fundacaounespar.org.br. Os Cadernos de questões ficarão disponíveis para serem baixadas no período de 
10/06/2019 a 19/06/2019. 
11.2 Quanto ao gabarito preliminar e o caderno de questões divulgados caberá a interposição de recurso, 
devidamente fundamentado, nos termos do item 15 deste Edital.

12. DA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA

12.1 A Prova Prática será realizada para o emprego de Técnico de Condução de Veículo de Urgência 
e Emergência.
12.1.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obter a pontuação 
estabelecida no subitem 10.25, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.
12.2 A prova prática é de caráter eliminatório e classificatório.
12.2.1 O candidato deverá obter nota igual ou superior a 10 (dez) pontos, numa escala de 0 (zero) a 20 
(vinte) pontos, na prova prática, para não ser eliminado do certame.
12.3 O local, a data e o horário da prova serão divulgados oportunamente no Edital de convocação para 
realização da prova prática.
12.4 Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de 
antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto (original).
12.4.1 O candidato inscrito ao emprego de Técnico de Condução de Veículo de Urgência e Emergência, 
deverá apresentar também a Carteira Nacional de Habilitação – CNH (original), válida, conforme 
requisito mínimo para o emprego, bem como 01 (uma) cópia simples da mesma, no dia de realização 
da prova prática. O candidato que não apresentar a CNH, conforme o requisito mínimo para o emprego 
previsto no Anexo I deste Edital, não poderá realizar a prova prática e estará automaticamente eliminado do 
certame.
12.5 A prova prática será realizada e avaliada de acordo com o descrito na tabela 12.1 deste Edital.

TABELA 12.1
MOTORISTA

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA

Tarefa: Prova de Direção Veicular, que será realizado em percurso pré-determinado, 
na presença de examinador, quando será avaliado o comportamento do candidato com 
relação às regras gerais de trânsito e o desempenho na condução do veículo, tais como:

a) rotação do motor;
b) uso do câmbio, dos freios, entre outros;

c) localização do veículo na pista;
d) velocidade desenvolvida;

e) obediência à sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e semafórica;
f) obediência às situações de trajeto;

g) outras situações verificadas durante a realização do exame. 
Será eliminado do exame de direção veicular e do certame, o candidato que cometer as 
faltas eliminatórias do Inciso I do Art. 19 da Resolução nº 168 do CONTRAN, ou seja: 

a) Transitar na contramão da direção;
b) Avançar o sinal vermelho do semáforo;

c) Provocar acidente durante a realização do exame;
d) Não realizar de forma completa o exame de direção veicular.

As demais faltas eliminatórias contidas no inciso I do Art. 19 da Resolução nº 168 
do CONTRAN serão consideradas falta do grupo III (falta Grave), conforme quadro 

abaixo.

Grupo Faltas Pontos negativos
I Leve 4,00
II                                              Média                                5,00
III Grave 6,00

No decorrer do exame de direção veicular serão registradas as faltas cometidas pelo 
candidato sendo que, do total de pontos da prova prática, será descontada a somatória 

dos pontos relativos às faltas cometidas.
Tempo de prova: até 20 (vinte) minutos.

20,00 pontos

12.6 A prova prática realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data 
estabelecida para a realização da mesma.
12.7 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da 
prova prática não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.
12.8 Não haverá segunda chamada para a prova prática, seja qual for o motivo alegado para justificar 
o atraso ou a ausência do candidato. O candidato que não comparecer ao local da prova no horário 
determinado para o início de sua realização será automaticamente excluído do concurso.
12.9 Quando a realização da prova prática envolver a operação de veículos e equipamentos que possam 

oferecer ameaça à integridade física dos candidatos, da equipe examinadora ou de quaisquer presentes, o 
examinador responsável poderá eliminar o candidato da prova prática, e consequentemente do concurso, 
quando este declarar não ter conhecimento a respeito da utilização do veículo e/ou equipamento a ser 
utilizada na prova, ou caso aja de forma imprudente ou imperita.
12.10 A relação com os candidatos habilitados, bem como de suas respectivas notas obtidas na prova 
prática será divulgada em edital no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br.
12.11 Quanto ao resultado da prova prática caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, 
nos termos do item 15 deste Edital.

13. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO

13.1 Será considerado aprovado no Processo Seletivo Público o candidato que obtiver a pontuação e a 
classificação mínimas exigidas para aprovação, nos termos deste Edital.
13.1.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final, observado o emprego em que 
concorrem.
13.2 Para os empregos de Nível Médio/Técnico: Auxiliar de Almoxarifado e Técnico de Radiologia, 
a Nota Final dos candidatos habilitados será igual à nota obtida na prova objetiva.
 13.2.1 Para o emprego de Nível Médio Técnico: Técnico de Condução de Veículo de Urgência 
e Emergência, a Nota Final será igual à soma das notas obtidas na Prova Objetiva e na Prova Prática.
13.2.2 Para o emprego de Nível Superior: Farmacêutico, a Nota Final dos candidatos habilitados será igual 
à nota obtida na prova objetiva.
13.3 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a data 
de publicação do resultado e classificação deste processo, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto 
do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003).
b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos;
c) obtiver maior pontuação em Noções de Saúde Pública;
d) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa;
e) obtiver maior pontuação na Prova Prática, quando houver;
f) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade (exceto os enquadrados na 
alínea “a” deste subitem), considerando dia, mês, ano;
g) Sorteio Público.
13.4 O resultado final do Processo Seletivo Público será publicado por meio de 2 (duas) listagens, a 
saber:
a) Lista de Candidatos com Deficiência, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados 
inscritos como Pessoa com Deficiência em ordem de classificação;
b) Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos 
como Pessoa com Deficiência em ordem de classificação.

14. DA ELIMINAÇÃO

14.1 Será eliminado do Processo Seletivo Público o candidato que:
14.1.1 Não estiver presente na sala ou no local de realização das provas no horário determinado para o 
seu início.
14.1.2 For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato, 
utilizando-se de material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude para obter aprovação 
própria ou de terceiros.
14.1.3 For surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou de 
forma diferente das orientações deste Edital:
a) Livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não 
estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta;
b) Carteira de bolso, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, 
gorro etc.
14.1.4 For surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou de 
forma diferente das orientações do item 10.11 e 10.12 deste Edital, os itens abaixo descritos, que devem 
ser obrigatoriamente acondicionados em envelope para guarda de pertences fornecido pela instituição 
organizadora.
a) Equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; 
relógio de qualquer espécie, que emita ruídos e/ou sons.
14.1.5 Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com 
as autoridades presentes ou com os demais candidatos.
14.1.6  Fizer anotações de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não os 
permitidos.
14.1.7  Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal.
14.1.8  Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas.
14.1.9  Descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na Folha de Respostas.
14.1.10 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
14.1.11 Não permitir a coleta de sua assinatura ou da impressão digital durante a realização das provas.
14.1.12 For surpreendido portando qualquer tipo de arma e se negar a entregá-la à Coordenação.
14.1.13 Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
14.1.14 Ausentar-se da sala antes do tempo determinado no subitem 10.18 ou portando o caderno de 
questões da prova objetiva antes do tempo determinado no subitem 10.20.
14.1.15 Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização.
14.1.16 Passar pela vistoria do detector de metal antes da entrada aos sanitários e estiver portando qualquer 
objeto     relacionado nos subitens 14.1.3 e 14.1.4.
14.1.17 Não obtiver 50% (cinquenta por cento) ou mais no total das áreas de conhecimento da prova 
objetiva. 
14.1.18 Não atingir a pontuação mínima estabelecida neste edital para ser considerado habilitado em 
quaisquer das  fases do certame.
14.2 As ocorrências que ensejarem a eliminação de candidatos serão registradas em ata.
14.3 Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato se utilizado de procedimento 
ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Público.
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15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Comissão Organizadora, no 
prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação das decisões objetos dos recursos, assim entendidos:
a) Contra o indeferimento da Isenção CadÚnico;
b) Contra o indeferimento da Isenção de Doador de Medula Óssea;
c) Contra o indeferimento da inscrição nas condições: pagamento não confirmado, condição especial 
e inscrição como Pessoa com Deficiência; 
d) Contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar;
e) Contra o resultado da prova objetiva;
f) Contra o resultado da prova prática;
g) Contra a nota final e classificação dos candidatos.
15.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões 
objetos dos recursos no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br, sob pena de perder o prazo 
recursal.
15.3 Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio na “Área do Candidato” 
disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br.
15.4 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Especificamente para o caso 
previsto na alínea “d” do subitem 15.1, os recursos deverão estar acompanhados de citação da bibliografia.
15.5 Especificamente para o caso previsto na alínea “d” do subitem 15.1, admitir-se-á um único recurso 
por questão para cada candidato, não sendo aceitos recursos coletivos.
15.6 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as 
provas objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito.
15.7 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova 
objetiva, o resultado será recalculado de acordo com o novo gabarito.
15.8 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída 
a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.
15.9 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 15.1 deste 
Edital.
15.10 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos 
fora do prazo estabelecido neste Edital não serão apreciados.
15.11 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, 
alterar-se a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, 
poderá acarretar a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a aprovação.
15.12 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.
15.13 O prazo para a interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
15.14 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos 
irreparáveis ao candidato.
15.15 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
15.16 Os recursos contra as questões da prova objetiva e gabarito preliminar serão analisados e somente 
serão divulgadas as respostas dos recursos DEFERIDOS no endereço eletrônico www.fundacaounespar.
org.br. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
15.16.1 As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos, contra as demais fases do certame, ficarão 
disponíveis   para consulta individual do candidato no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br 
por 05 (cinco) dias, a contar da data de publicação do edital de resultado a que se refere.
15.17 A Banca Examinadora da Fundação de Apoio à UNESPAR, campus de Paranavaí, instituição 
responsável pela organização do certame, constitui última instância administrativa para recursos, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais.

16. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

16.1 O resultado final do Processo Seletivo, após decididos todos os recursos interpostos, será 
homologado pela Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru – FERSB e publicado em 
Diário Oficial do Município de Bauru e nos endereços www.fundacaounespar.org.br e www.bauru.sp.gov.
br/saude/fundacao.aspx, em duas listas, em ordem classificatória e pontuadas: lista contendo a classificação 
de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência e outra somente com a classificação dos 
candidatos com deficiência.

17. DOS ATOS CONVOCATÓRIOS 

17.1 Após a homologação a convocação para ingresso no emprego público será publicada no Diário 
Oficial do Município de Bauru, bem como no endereço eletrônico Oficial da Fundação Estatal Regional 
de Saúde da Região de Bauru – FERSB, www.bauru.sp.gov.br/saude/fundacao.aspx, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão publicados.

18. DA ADMISSÃO

18.1 As contratações serão efetuadas por prazo indeterminado, regidas pela Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT e não envolvem, em qualquer hipótese, a estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição 
Federal. As contratações obedecerão à ordem de classificação dos candidatos aprovados. Demais 
documentos que se fizerem necessários serão posteriormente informados pela FERSB.
18.2 Para atender as demandas imediatas, excepcionais e temporárias, a FERSB poderá convocar os 
candidatos aprovados no presente Processo Seletivo Público, para contratação por prazo determinado, de 
no máximo 12 (doze) meses.
18.2.1 A contratação prevista no caput deste artigo respeitará a ordem classificatória final do Processo 
Seletivo Público não acarretará a exclusão do candidato do certame.
18.2.2 No caso do candidato não ter interesse na contratação por prazo determinado, tal fato não trará 
qualquer efeito para a ordem classificatória do presente Processo Seletivo Público, sendo preservados todos 
os seus direitos relativos a presente seleção pública. 
18.3 Os candidatos serão submetidos a Exames Médicos Pré-admissional que avaliarão sua capacidade 
para o desempenho das tarefas pertinentes ao emprego a que concorrem.
18.3.1 Apenas serão encaminhados para admissão os candidatos aprovados no Exame Médico Pré-
admissional. 
18.3.2 Os exames médicos, de caráter eliminatório para efeito de admissão, são soberanos e a eles não 
caberá qualquer recurso.

18.4 Caso o candidato solicite demissão depois de admitido, será excluído da listagem de aprovados no 
processo seletivo.
18.5 O candidato aprovado na seleção e convocado para a contratação terá o contrato de trabalho regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), submetendo-se à jornada de trabalho constante no subitem 
3 deste edital.
18.5.1 A convocação se dará por meio da publicação do respectivo edital no Diário Oficial do 
Município de Bauru e envio de carta ou telegrama com aviso de recebimento.
18.5.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a 
convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado o 
próximo candidato da listagem.
18.5.3 Por ocasião da convocação que antecede a contratação, os candidatos classificados deverão 
apresentar documentos originais, acompanhados de uma cópia que comprove os requisitos para provimento 
e que deram condições de inscrição, estabelecidos no presente edital.
18.5.4 A convocação será realizada pela FERSB. O candidato convocado deverá apresentar-se a FERSB no 
local, data e horário determinados.
18.5.5 Os candidatos convocados para a admissão deverão apresentar as cópias autenticadas dos seguintes 
documentos: 
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
b) Certidão de Nascimento ou, se casado, Certidão de Casamento;
c) Título de Eleitor acompanhado da certidão da quitação eleitoral; 
d) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para candidatos do sexo masculino;
e) Cédula de Identidade – RG ou RNE; 
f) 01 (uma) foto datada 3X4, tirada, no máximo, 180 dias antes da data da apresentação;
g) Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, informando não haver feito o cadastro;
h) Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
i) Comprovação de escolaridade, de acordo com os requisitos para os empregos descritos no anexo 
I; 
j) Certidão de Nascimento dos filhos solteiros menores de 18 anos; 
k) Termo de Guarda e Certidão de Nascimento do filho menor que estiver sob tutela;
l) Comprovante de residência (recente); 
18.6 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que 
verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição 
e a desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem 
administrativa, civil e criminal.
18.7 O candidato que não atender à convocação para a admissão no local, data e horário, determinados 
pela FERSB, munido de toda a documentação, ou atendê-la, mas recusar-se ao preenchimento de vaga, será 
eliminado do processo seletivo, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência específico.

19. DA CONTRATAÇÃO

19.1 Serão contratados, gradativamente, os candidatos aprovados em todas as etapas do processo, para 
o início do contrato de trabalho no emprego.
19.1.1 O provimento dos empregos ficará a critério da Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de 
Bauru – FERSB e obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação.
19.2 Será eliminado do processo o candidato que não comparecer ao local, dia e hora designados para 
contratação e início do contrato de trabalho.
19.3 Caberá a FERSB a definição da data de contratação dos candidatos, não sendo permitida 
modificação desta data para qualquer fim que não seja necessidade e conveniência da Administração.
19.4 A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para a admissão até a data do início do exercício 
do emprego ou a prática de falsidade ideológica em prova documental tornará sem efeito o respectivo ato de 
contratação do candidato, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto 
não estiver consumada a providência do evento que lhes diz respeito, circunstância que será mencionada em 
Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado pela FERSB, no endereço eletrônico www.bauru.
sp.gov.br/saude/fundacao.aspx e www.fundacaounespar.org.br.
20.1.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar frequentemente as publicações de todos 
os comunicados e Editais referentes ao Processo Seletivo Público de que trata este Edital, no endereço 
eletrônico do Fundação de Apoio à UNESPAR – Campus de Paranavaí www.fundacaounespar.org.br e da 
Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru – FERSB, www.bauru.sp.gov.br/saude/fundacao.
aspx.
20.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do candidato, 
ou quando constatada a omissão ou declaração falsa de dados ou condições, ou ainda, irregularidade na 
realização das provas, com finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação, mesmo que já tenha sido 
divulgado o resultado deste Processo Seletivo Público e embora o candidato tenha obtido aprovação, levará 
à sua eliminação, sendo considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição, após procedimento 
administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis.
20.3 Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, 
não havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de documentos após as datas 
estabelecidas.
20.3.1 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de 
realização das provas e demais eventos. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação 
estabelecidas neste Edital e nas demais publicações no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br.
20.4 Não haverá segunda chamada para quaisquer das fases do processo, seja qual for o motivo da 
ausência do candidato, nem serão aplicadas provas em locais ou horários diversos dos estipulados no Cartão 
de Confirmação de Inscrição e Local de Provas, e os demais editais de convocação referentes às fases deste 
Processo Seletivo Público.
20.4.1 O não comparecimento do candidato a qualquer das fases acarretará na sua eliminação do processo.
20.4.2   As ocorrências que ensejarem a eliminação de candidatos, exceto a mencionada no subitem anterior, 
serão registradas em ata conforme o item 14.2.
20.5 A inobservância por parte do candidato, de qualquer prazo estabelecido em convocação, será 
considerada, em caráter irrecorrível, como desistência.



43DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 16 DE ABRIL DE 2.019

20.6  Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Processo 
Seletivo Público, valendo, para esse fim, a homologação publicada no Diário Eletrônico Oficial do 
Município de Bauru, acessado pelo endereço eletrônico www.bauru.sp.gov.br/saude/fundacao.aspx.
20.7  A Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru – FERSB e a Fundação de Apoio 
à UNESPAR – Campus de Paranavaí não se responsabilizam por despesas com viagens e estadia dos 
candidatos para prestarem as provas deste Processo Seletivo Público.
20.7.1 Havendo alteração da data prevista, as provas de qualquer fase do certame poderão ocorrer em 
sábados, domingos e feriados. Despesas provenientes da alteração de data serão de responsabilidade do 
candidato.
20.8 A instituição organizadora não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes 
a este Processo Seletivo Público.
20.9   O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial poderá requerer a 
alteração por meio de solicitação assinada pelo próprio candidato, pelo telefone (44) 3422-9352, ou por 
meio do e-mail de atendimento ao candidato candidato@fundacaounespar.org.br, anexando documentos 
que comprovem tal alteração, com expressa referência ao Processo Seletivo Público nº 002/2019, Emprego 
e número de Inscrição, até a data de publicação da homologação dos resultados. Após esta data, poderá 
requerer a alteração junto à Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru – FERSB – SP, 
situada na Rua Gérson França, nº 9-42, Centro, Bauru – SP, CEP: 17015-250, no ou enviar a documentação 
via SEDEX com AR para o mesmo endereço, aos cuidados da Comissão Especial de Processo Seletivo 
Público. 
20.10 A Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru – FERSB e a Fundação de Apoio à 
Unespar – Campus de Paranavaí não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço eletrônico incorreto e/ou desatualizado;
b) endereço residencial desatualizado;
c) correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) por razões diversas;
d) outras informações divergentes e/ou errôneas, fornecidas pelo candidato, tais como: dados 
pessoais, telefones e documentos.
20.11 Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros 
instrumentos similares, cujo teor não seja objeto de recurso apontado neste Edital.
20.12 Os casos omissos serão resolvidos pela Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru 
– FERSB em conjunto com a instituição organizadora.
20.13 Será admitida impugnação do presente Edital no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data 
de sua publicação.
20.14 A impugnação deverá ser protocolada pessoalmente ou enviada, dentro do prazo estipulado, via 
Sedex para o endereço da Fundação de Apoio à UNESPAR – Campus de Paranavaí, Avenida Paraná, nº 794 
A, 1º andar, Centro, CEP 87.705-190, Paranavaí/PR.
20.15 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru/SP, 15 de abril de 2019.

Drª. Claudia de Almeida Prado e Piccino Sgavioli
Diretora Executiva Geral

Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru - FERSB

ANEXO I DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 002/2019
DOS REQUISITOS, JORNADA DE TRABALHO E ATRIBUIÇÕES

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
Requisito: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau), 
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
Atribuições: Executa tarefas específicas da área de almoxarifado e controle de estoque como: recebimento, 
conferência, estocagem, distribuição, registro e inventário do material, observando normas e instruções e /
ou dando orientação a respeito do desenvolvimento desses trabalhos, para manter o estoque em condições 
de atender as unidades; armazenar materiais, medicamentos e produtos, identificando-os e determinando 
sua acomodação de forma adequada. Para garantir uma estocagem racional e ordenada; Coletar preços de 
materiais das firmas fornecedoras, para subsidiar a compra dos materiais; Efetuar conferência de qualidade 
de mercadorias entregues por fornecedores, conforme solicitações de compras; Preparar pedidos de 
reposição; Organizar a estocagem dos materiais, de forma a preservar a sua integridade física e condições 
de uso, de acordo com as características de cada material, bem como para facilitar a sua localização e 
manuseio; Manter controles dos estoques, através de registros apropriados, anotando todas as entradas 
e saídas, visando a facilitar a reposição e elaboração dos inventários; Solicitar reposição dos materiais, 
conforme necessário, de acordo com as normas de manutenção de níveis mínimos de estoque; Elaborar 
inventário mensal, visando a comparação com os dados dos registros; Separar materiais para devolução, 
encaminhando a documentação para os procedimentos necessários; Atender as solicitações dos usuários, 
fornecendo em tempo hábil os materiais e peças solicitadas; Controlar os níveis de estoques, solicitando 
a compra dos materiais necessários para reposição, conforme política ou procedimentos estabelecidos 
para cada item; Supervisionar a elaboração do inventário mensal, visando o ajuste de divergências com 
os registros contábeis;  Fazer o devido e continuo uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI);  
Receber / enviar mensagens relativas a função via meios eletrônicos, Ter olhar investigativo e criativo de 
modo a contribuir para a constante qualidade dos serviços prestados aos usuários dos serviços de saúde; 
Executar outras tarefas correlatas. Participar e colaborar com a implantação e execução dos processos 
de qualidade; cumprir os regulamentos, as normas e rotinas da FERSB; realizar outras atribuições 
pertinentes ao cargo e conforme orientação da chefia imediata. Realizar e divulgar projetos e programas 
desenvolvidos na área em que atua; ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento do setor em que 
estiver desempenhando as suas atividades; participar de atividades de Educação Permanente.

FARMACÊUTICO
Requisito: Possuir até a data limite de inscrição, Diploma de curso de graduação em FARMÁCIA 
fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e registro válido no Conselho Regional 
de Farmácia do Estado de São Paulo.
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais

Atribuições: Executar tarefas que compreendem o conjunto de atividades realizadas por um profissional 
de saúde farmacêutico, Desenvolver atividades associadas ao fármaco e ao medicamento visando a 
prevenção, promoção e recuperação da saúde humana; contribuir na definição e aplicação de políticas de 
medicamentos inseridas nas políticas de saúde; atuar em equipes multidisciplinares; promover a integração 
entre a área farmacêutica e demais serviços e unidades da instituição; gerenciar o ciclo farmacêutico que 
inclui a seleção de medicamentos, planejamento de necessidades, aquisição, distribuição de medicamentos 
e correlatos; promover atividades de capacitação na área de medicamentos; realizar atividades de fármaco 
vigilância na detecção de reações adversas a medicamentos (RAM); dispensar os medicamentos e 
correlatos interpretando e avaliando as prescrições dos pacientes internados e ambulatoriais; manipular e/
ou fracionar os medicamentos para atender às necessidades dos pacientes; realizar atividades educativas 
relacionadas ao medicamento; desenvolver atividades de atenção farmacêutica. Triagem de prescrições 
médicas ou odontológicas, prestar assistência farmacêutica a pacientes e equipes multiprofissionais, 
gestão de medicamentos de alto custo, controle de prescrição de antimicrobianos, controle de validade 
de medicamentos, farmacovigilância, padronização de medicamentos, gestão na distribuição e controle 
de medicamentos na unidade hospitalar, efetuar a análise das prescrições médicas ou odontológicas 
(interações medicamentosas e cálculo de dose), treinamento técnico e operacional de auxiliares, avaliação 
de processos, controle e registro de medicamentos da Portaria 344, manipular e/ou fracionar medicamentos;  
Colaborar na organização da unidade de saúde onde atua; Fortalecer elos entre os usuários e os serviços 
de saúde, visando promover a mobilização e a participação da comunidade e buscando efetivar o controle 
social; Participar, promover e ou desenvolver ações de educação em saúde a população atendida, visando 
a promoção da saúde, prevenção das doenças e agravos e de vigilância a saúde; Participar de atividades 
de educação permanente; Zelar pela segurança pessoal, do paciente e equipe de trabalho; Fazer o devido e 
continuo uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Realizar reuniões de equipes a fim de discutir 
em conjunto o planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; 
Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando à readequação do processo 
de trabalho; Realizar trabalhos interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de 
diferentes formações; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional; Advertir, quando necessário, verbalmente ou por escrito o funcionário que esteja 
sob sua responsabilidade hierárquica que cometer falha ética ou técnica e encaminhar à Coordenação 
Técnica o documento assinado pelo funcionário; contribuir para o bom andamento do serviço e para que o 
protocolo de normas e rotinas seja executado pela equipe de farmácia; Aplicar medidas de biossegurança 
no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos; Executar outras tarefas de 
mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional; Participar e colaborar 
com a implantação e execução dos processos de qualidade; Cumprir os regulamentos, as normas e rotinas 
da FERSB; Cumprir e fazer cumprir o regulamento, regimento e rotinas do hospital e ou unidade de 
saúde; Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação da chefia imediata; Realizar 
e divulgar projetos e programas desenvolvidos na área em que atua; Possuir iniciativa e contribuir 
para o bom funcionamento do setor em que estiver desempenhando as suas atividades; Participar de 
atividades de Educação Permanente; Participar de campanhas e eventos voltados à educação em saúde 
na comunidade; Possuir habilidade e conhecimentos básicos de informática (pacote Office - Microsoft, 
navegação na Internet e facilidade para aprender a lidar com programas específicos); Fazer o devido e 
continuo uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Receber / enviar mensagens relativas a 
função via meios eletrônicos; Possuir olhar investigativo e criativo de modo a contribuir para a constante 
qualidade dos serviços prestados aos usuários dos serviços de saúde; Exercer outras atribuições que sejam 
de responsabilidade na sua área de atuação.

TÉCNICO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Requisito: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau), 
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Carteira Nacional de 
Habilitação, no mínimo categoria “D”, conforme art. 145 do Código Nacional de Trânsito e Resoluções 
168/2004 e 285/2008, do CONTRAN, com pontuação que permita, nos termos da legislação de trânsito, 
o pleno exercício do direito de dirigir. Ser portador de conclusão e aprovação no Curso de Condutor de 
Veículo Terrestre de Urgência e Emergência ministrado por instituição oficial. Experiência mínima de 6 
meses na função, comprovado em CTPS ou declaração de órgão público.
Jornada de Trabalho: 36 horas semanais
Atribuições: Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes; 
conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo; estabelecer contato radiofônico 
(ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; conhecer a malha viária local; 
conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local; 
auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; auxiliar a equipe nas imobilizações e 
transporte de vítimas; realizar medidas reanimação cardiorrespiratória básica; identificar todos os tipos de 
materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde; cumprir 
com pontualidade seus horários de chegada aos plantões determinados, com o mínimo de dez (10) minutos 
de antecedência. Atuação de forma interdisciplinar com a pessoa com deficiência física, auditiva, visual 
e intelectual; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional; Participar e colaborar com a implantação e execução dos processos de qualidade; Cumprir 
os regulamentos, as normas e rotinas da FERSB; Cumprir e fazer cumprir o regulamento, regimento e 
rotinas do hospital e ou unidade de saúde; Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme 
orientação da chefia imediata; Realizar e divulgar projetos e programas desenvolvidos na área em que 
atua; Possuir iniciativa e contribuir para o bom funcionamento do setor em que estiver desempenhando 
as suas atividades; Participar de atividades de Educação Permanente; Possuir habilidade e conhecimentos 
básicos de informática (pacote Office - Microsoft, navegação na Internet e facilidade para aprender a lidar 
com programas específicos); Fazer o devido e continuo uso dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI); Receber / enviar mensagens relativas a função via meios eletrônicos; Possuir olhar investigativo e 
criativo de modo a contribuir para a constante qualidade dos serviços prestados aos usuários dos serviços 
de saúde; Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação; Zelar pela 
segurança pessoal, do paciente e equipe de trabalho. 

TÉCNICO DE RADIOLOGIA
Requisito: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio e certificado de 
curso Técnico de Radiologia, ambos fornecidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). Registro regular e ativo no respectivo Conselho de Classe. Experiência mínima de 3 
meses na função, com experiência comprovada em realização de mamografia, comprovado em CTPS ou 
declaração de órgão público. 
Jornada de Trabalho: 24 horas semanais
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Atribuições: Executar tarefas que compreendem o conjunto de atividades realizadas por um profissional 
de saúde técnico de radiologia, Colaborar na organização da unidade de saúde onde atua; Fortalecer elos 
entre os usuários e os serviços de saúde, visando promover a mobilização e a participação da comunidade 
e buscando efetivar o controle social; Participar, promover e ou desenvolver ações de educação em saúde 
a população atendida, visando a promoção da saúde, prevenção das doenças e agravos e de vigilância a 
saúde, dentre eles a participação em campanhas de prevenção ao Câncer de mama; Participar de atividades 
de educação permanente; Zelar pela segurança pessoal, do paciente e equipe de trabalho; Fazer o devido e 
continuo uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Instruir o paciente sobre o exame; Executar 
o exame radiológico diagnóstico por imagem (sob a supervisão do médico radiologista); Organizar o local 
e materiais para a realização dos exames. Prepara o paciente e o ambiente para a realização de exames 
nos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem, tais como: mamografia, hemodinâmica, tomografia 
computadorizada, densitometria óssea, ressonância magnética nuclear e ultrassonografia; Receber pedido 
de exames e/ou prontuário do paciente; Atender o paciente; Preencher ficha de identificação; Esclarecer 
possíveis dúvidas do paciente referente ao exame; Orientar procedimento para obter a colaboração do 
paciente; Verificar condições físicas do paciente e auxiliá-lo, se necessário; Prestar atendimento ao paciente, 
realizando as atividades, segundo normas e procedimentos de biossegurança e código de conduta; Colocar 
o paciente nas posições corretas, medindo as distâncias para focalização da área a ser radiografada para 
obter exames mais nítidos; Acionar o aparelho de raios-x, conforme instruções de funcionamento; Auxiliar 
na realização de procedimentos de medicina nuclear e radioterapia; Acompanha a utilização de meios de 
contraste radiológicos, observando os princípios de proteção radiológica, avaliando reações adversas e 
agindo em situações de urgência, sob supervisão profissional pertinente; Selecionar os filmes a serem 
utilizados, atendendo ao tipo de radiografia requisitada pelo médico, para facilitar a execução do trabalho; 
Colocar os filmes no chassi, posicionando-os e fixando letras e números radiopacos no filme para bater as 
chapas radiográficas; Provocar a descarga de radioatividade sobre a área a ser radiografada, observando 
as instruções de funcionamento; Encaminhar o chassi com o filme à câmara escura, utilizando passa-
chassi ou outro meio para ser feita a revelação do filme; Registrar o número de radiografias realizadas, 
discriminando tipos, regiões e requisitantes para possibilitar a elaboração do boletim estatístico; Revelar 
radiografias, Operar máquinas reveladoras automáticas para revelação, fixação e secagem de chapas 
radiográficas; Administrar contraste e medicamentos sob supervisão médica, acompanhando as reações do 
paciente; Monitorar o paciente através de equipamento; Processar a qualidade do exame; Processar filme 
na câmara escura; Controlar o estoque de filmes, contrastes e outros materiais de uso no setor; Verificar 
e registrar os gastos para assegurar a continuidade dos serviços; Manter a ordem e a higiene no ambiente 
de trabalho, seguindo normas e instruções, para evitar acidentes; Operar aparelhos de raios-X e outros 
utilizados para exames na área de imageologia, acionando seus comandos, observando instruções de 
funcionamento para provocar a descarga de radioatividade correta; Preparar equipamento, sala de exame 
e material, averiguando condições técnicas e acessórios necessários; Manter equipamentos e a unidade 
de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e, comunicando ao superior eventuais problemas;  
Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e 
resíduos; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional; Participar e colaborar com a implantação e execução dos processos de qualidade; Cumprir 
os regulamentos, as normas e rotinas da FERSB; Cumprir e fazer cumprir o regulamento, regimento e 
rotinas do hospital e ou unidade de saúde; Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme 
orientação da chefia imediata; Realizar e divulgar projetos e programas desenvolvidos na área em que 
atua; Possuir iniciativa e contribuir para o bom funcionamento do setor em que estiver desempenhando 
as suas atividades; Participar de atividades de Educação Permanente; Participar de campanhas e eventos 
voltados à educação em saúde na comunidade, Possuir habilidade e conhecimentos básicos de informática 
(pacote Office - Microsoft, navegação na Internet e facilidade para aprender a lidar com programas 
específicos); Fazer o devido e continuo uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Receber / 
enviar mensagens relativas a função via meios eletrônicos; Possuir olhar investigativo e criativo de modo 
a contribuir para a constante qualidade dos serviços prestados aos usuários dos serviços de saúde; Exercer 
outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.

ANEXO II DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 002/2018
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos, com domínio das relações morfossintáticas, 
semânticas, discursivas e argumentativas. Tipologia textual. Coesão e coerência. Ortografia oficial. 
Acentuação gráfica. Pontuação. Formação e emprego das classes de palavras. Significação de palavras. 
Sintaxe da oração e do período. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego 
do sinal indicativo de crase. Processo de comunicação: Intencionalidade Discursiva. Elementos 
Constituintes da Comunicação. Intertextualidade. Desenvolvimento textual: elaboração de relatórios 
projetos e planejamentos. 

Noções de Saúde Pública: Princípios e Diretrizes; Programas do SUS no atendimento aos pacientes e 
usuários. Lei nº 8.080, Lei nº 8.142 e Decreto nº 7.508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, 
diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, Indicadores de nível de saúde da população, 
Sistema de Informação no SUS e em Saúde, Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças. Vigilância em 
Saúde. Processos de Trabalho em Saúde, Gestão de Sistema de Saúde. Formação e educação em saúde. 
A organização social e comunitária. Os Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde. Educação permanente 
em saúde.
Conhecimentos Específicos: Conceitos e noções gerais de almoxarifado. Administração de depósitos. 
Atividades de um depósito. Registros de estoque. Precisão dos registros. Modelos e formulários 
de controle. Codificação e classificação de materiais. Controle do almoxarifado. Controle físico e de 
segurança. Inventário de materiais. Estocagem de materiais. Conservação e tipos de embalagens de 
materiais. Requisição de materiais. Recepção, armazenamento e distribuição de materiais. Localização e 
movimentação de materiais. Arranjo físico, higiene e segurança em depósitos.

FARMACÊUTICO
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos, com domínio das relações morfossintáticas, 
semânticas, discursivas e argumentativas. Tipologia textual. Coesão e coerência. Ortografia oficial. 
Acentuação gráfica. Pontuação. Formação e emprego das classes de palavras. Significação de palavras. 
Sintaxe da oração e do período. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego do 
sinal indicativo de crase. Processo de comunicação: Intencionalidade Discursiva. Elementos Constituintes 
da Comunicação. Intertextualidade. Desenvolvimento textual: elaboração de relatórios projetos e 
planejamentos. 

Noções de Saúde Pública: Sistema Único de Saúde: Princípios, diretrizes, estrutura e gestão; Controle 
social; Planejamento e Programação da Saúde; Política Nacional de Humanização, Programas do SUS 
no atendimento aos pacientes e usuários. Lei no 8.080, Lei no 8.142 e Decreto no 7.508/2011; conceitos, 
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, 
Indicadores de nível de saúde da população, Sistema de Informação no SUS e em Saúde, Promoção da 
Saúde e Prevenção de Doenças. Vigilância em Saúde. Processos de Trabalho em Saúde, Gestão de Sistema 
de Saúde. Formação e educação em saúde. A organização social e comunitária. Os Conselhos de Saúde. O 
Pacto pela Saúde. Educação permanente em saúde. Política Nacional de Atenção Básica à Saúde- Portaria. 
PORTARIA Nº 2, de 28 de setembro de 2017, Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de 
saúde do Sistema Único de Saúde. Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000. NOB/96 e 
NOAS 01 e 02.
Conhecimentos Específicos: Sistema de gestão para Farmácia Hospitalar; Ciclo da Assistência 
Farmacêutica; Farmacoeconomia; Farmacovigilância: queixa técnica, evento adverso, busca ativa, 
notificações; Farmacologia aplicada; Legislação ética e bioética em Farmácia Hospitalar; Ciclo da 
Assistência Farmacêutica. Seleção e padronização de medicamentos; Programação e aquisição de produtos 
farmacêuticos. Logística, recebimento, armazenamento e distribuição de medicamentos; Métodos de 
controle de estoque; Sistema de distribuição de medicamentos; Prescrição e dispensação de medicamentos. 
Atenção Farmacêutica; Farmácia Clínica: Avaliação de prescrições, Conciliação de medicamentos 
e orientação de alta; Interações medicamentosas, reações adversas a medicamentos; Registros de 
produtos sujeitos a controle especial; Formas farmacêuticas; Vias de administração de medicamentos; 
Absorção, metabolização e eliminação de medicamentos; Farmacotécnica: fórmulas magistrais, oficinais 
e especialidades farmacêuticas sólidas, semissólidas e líquidas; Formas farmacêuticas estéreis; Cálculos 
em Farmácia Hospitalar; Portarias, normas e resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 
Medicamentos genéricos; Boas práticas de dispensação de medicamentos; Programas de Assistência 
Farmacêutica do Ministério da Saúde – SUS. Sistemas de Informação em Saúde. Código de Ética do 
Profissional de Farmácia. Ética e legislação profissional.

TÉCNICO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos, com domínio das relações morfossintáticas, 
semânticas, discursivas e argumentativas. Tipologia textual. Coesão e coerência. Ortografia oficial. 
Acentuação gráfica. Pontuação. Formação e emprego das classes de palavras. Significação de palavras. 
Sintaxe da oração e do período. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego do 
sinal indicativo de crase. Processo de comunicação: Intencionalidade Discursiva. Elementos Constituintes 
da Comunicação. Intertextualidade. Desenvolvimento textual: elaboração de relatórios projetos e 
planejamentos. 
Noções de Saúde Pública: Princípios e Diretrizes; Programas do SUS no atendimento aos pacientes e 
usuários. Lei no 8.080, Lei nº 8.142 e Decreto nº 7.508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, 
diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, Indicadores de nível de saúde da população, 
Sistema de Informação no SUS e em Saúde, Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças. Vigilância em 
Saúde. Processos de Trabalho em Saúde, Gestão de Sistema de Saúde. Formação e educação em saúde. 
A organização social e comunitária. Os Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde. Educação permanente 
em saúde. 

Conhecimentos Específicos: Legislação de Trânsito em geral e Código de Trânsito Brasileiro. Noções do 
funcionamento do veículo. Respeito ao Meio Ambiente. Velocidade Máxima Permitida. Parada obrigatória. 
Direção defensiva. Cuidados gerais ao volante. Primeiros Socorros. Práticas de condução de veículo de 
transporte em Emergência. Convívio Social no Trânsito. Ética profissional. Conhecimento da malha viária 
do território de abrangência do SAMU local e Regional. Relações humanas e comunicação interpessoal. 

TÉCNICO DE RADIOLOGIA
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos, com domínio das relações morfossintáticas, 
semânticas, discursivas e argumentativas. Tipologia textual. Coesão e coerência. Ortografia oficial. 
Acentuação gráfica. Pontuação. Formação e emprego das classes de palavras. Significação de palavras. 
Sintaxe da oração e do período. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego do 
sinal indicativo de crase. Processo de comunicação: Intencionalidade Discursiva. Elementos Constituintes 
da Comunicação. Intertextualidade. Desenvolvimento textual: elaboração de relatórios projetos e 
planejamentos. 

Noções de Saúde Pública: Princípios e Diretrizes; Programas do SUS no atendimento aos pacientes e 
usuários. Lei no 8.080, Lei nº 8.142 e Decreto nº 7.508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, 
diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, Indicadores de nível de saúde da população, 
Sistema de Informação no SUS e em Saúde, Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças. Vigilância em 
Saúde. Processos de Trabalho em Saúde, Gestão de Sistema de Saúde. Formação e educação em saúde. 
A organização social e comunitária. Os Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde. Educação permanente 
em saúde. 

Conhecimentos Específicos: Introdução à Radiologia; Administração Aplicada ao Serviço de 
Radiodiagnóstico; Meios de Contraste; Os Equipamentos radiológicos em suas diversas modalidades 
(radiologia convencional, CT, Ressonância e Ultrassom); Identificação do uso do equipamento 
radiológico; Lei 7.394/85, que regulamentou a profissão do Técnico em Radiologia; instrumentação 
aplicada a mamografia; primeiros socorros; biossegurança aplicada a radiologia; Densitometria Óssea e 
Mamografia. Sistemas de Informação em Saúde. Código de Ética do Profissional Técnico de Radiologia. 
Ética e legislação profissional.

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
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DAE
Departamento de Água e Esgoto

Eliseu Areco Neto
Presidente

Portaria da Corregedoria Administrativa:

Portaria nº CORREG-002/2019-PAD, de 12/04/2019.
Instaurando Processo Administrativo Disciplinar Sumário para apurar eventual responsabilidade 
funcional do servidor RODRIGO CHEQUE HERNANDES, pelos fatos narrados na Sindicância de 
portaria nº CORREG-04/2019, datada de 28/01/2019, e designando os servidores DANILO ALBIERI 
PEREIRA, Assistente Administrativo, matrícula 102.625, ALEXSSANDRA NATALIA DOS SANTOS 
VIEIRA, Assistente Administrativo, matrícula 102.990 e HILDA CARDOSO DA SILVA, Compradora, 
matrícula 101.788, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão encarregada de desenvolver 
o competente Processo Administrativo Disciplinar Sumário.

Portaria nº CORREG-003/2019-PAD, de 12/04/2019.
Instaurando Processo Administrativo Disciplinar Sumário para apurar eventual responsabilidade 
funcional do servidor FABIANO DOS SANTOS MENEZES, pelos fatos narrados na Sindicância de 
portaria nº CORREG-03/2019, datada de 28/01/2019, e designando os servidores DANILO ALBIERI 
PEREIRA, Assistente Administrativo, matrícula 102.625, ALEXSSANDRA NATALIA DOS SANTOS 
VIEIRA, Assistente Administrativo, matrícula 102.990 e HILDA CARDOSO DA SILVA, Compradora, 
matrícula 101.788, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão encarregada de desenvolver 
o competente Processo Administrativo Disciplinar Sumário.

Portaria nº CORREG-004/2019-PAD, de 12/04/2019.
Instaurando Processo Administrativo Disciplinar Sumário para apurar eventual responsabilidade 
funcional do servidor JEFFERSON DA SILVA SANTOS, pelos fatos narrados na Sindicância de portaria 
nº CORREG-03/2019, datada de 28/01/2019, e designando os servidores DANILO ALBIERI PEREIRA, 
Assistente Administrativo, matrícula 102.625, ALEXSSANDRA NATALIA DOS SANTOS VIEIRA, 
Assistente Administrativo, matrícula 102.990 e HILDA CARDOSO DA SILVA, Compradora, matrícula 
101.788, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão encarregada de desenvolver o 
competente Processo Administrativo Disciplinar Sumário.

Portaria nº CORREG-005/2019-PAD, de 12/04/2019.
Instaurando Processo Administrativo Disciplinar Sumário para apurar eventual responsabilidade 
funcional do servidor ALEX FERNANDO ZORZI, pelos fatos narrados na Sindicância de portaria nº 
CORREG-040/2018, datada de 17/09/2018, e designando os servidores DANILO ALBIERI PEREIRA, 
Assistente Administrativo, matrícula 102.625, ALEXSSANDRA NATALIA DOS SANTOS VIEIRA, 
Assistente Administrativo, matrícula 102.990 e HILDA CARDOSO DA SILVA, Compradora, matrícula 
101.788, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão encarregada de desenvolver o 
competente Processo Administrativo Disciplinar Sumário.

Portaria nº CORREG-006/2019-PAD, de 12/04/2019.
Instaurando Processo Administrativo Disciplinar Sumário para apurar eventual responsabilidade 
funcional do servidor JAIRO AMARO DIAS, pelos fatos narrados na Sindicância de portaria nº 
CORREG-028/2017, datada de 17/08/2017, e designando os servidores DANILO ALBIERI PEREIRA, 
Assistente Administrativo, matrícula 102.625, ALEXSSANDRA NATALIA DOS SANTOS VIEIRA, 
Assistente Administrativo, matrícula 102.990 e HILDA CARDOSO DA SILVA, Compradora, matrícula 
101.788, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão encarregada de desenvolver o 
competente Processo Administrativo Disciplinar Sumário.

Portaria nº CORREG-007/2019-PAD, de 12/04/2019.
Instaurando Processo Administrativo Disciplinar Sumário para apurar eventual responsabilidade 
funcional do servidor WALDOMIRO DA SILVA JUNIOR, pelos fatos narrados na Sindicância de 
portaria nº CORREG-02/2019, datada de 28/01/2019, e designando os servidores DANILO ALBIERI 
PEREIRA, Assistente Administrativo, matrícula 102.625, ALEXSSANDRA NATALIA DOS SANTOS 
VIEIRA, Assistente Administrativo, matrícula 102.990 e HILDA CARDOSO DA SILVA, Compradora, 
matrícula 101.788, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão encarregada de desenvolver 
o competente Processo Administrativo Disciplinar Sumário.

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8666/93

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

Informações:

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

Processo Administrativo nº 2197/2018 - DAE
Pregão Eletrônico nº 047/2019 - DAE
Objeto: Aquisição de motobomba submersível para esgoto, conforme especificações contidas no 
Anexo I do Edital, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.

Data de recebimento das propostas: até 30/04/2019, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão:30/04/2019, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 30/04/2019, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Renan Sampaio Oliveira
Pregoeiro Substituto: Luiz Cláudio Ferreira de Oliveira

Processo Administrativo nº 8431/2018 - DAE
Pregão Presencial nº 048/2019 - DAE
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de telefonia móvel para fornecimento de 
serviço de assinatura de linha telefônica móvel, gestão online, ligação local e de longa distância para 
telefones fixos e móveis, da mesma e de outras operadoras, e dados móveis, destinados à comunicação 
entre os servidores do DAE, com a cessão de aparelhos móveis, conforme especificações contidas no 
Anexo I do Edital.
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos Envelopes): 02/05/2019 às 09:00 
horas.
Pregoeiro Titular: Dhyego Palácios Bonifácio
Pregoeiro Substituto: Renan Sampaio Oliveira

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão comparecer 
na Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal do Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru, situado na Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, preferencialmente no dia e horário indicado, 
com os documentos (originais e cópias) relacionados no ANEXO I.

O Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto – Autarquia Municipal Sr. 
Eliseu Areco Neto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro de 
1962 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, expede.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 183/2019-DAE: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de 
LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS, no quadro de servidores deste Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr.(a) ANDRE JOSE DE SOUSA, portador(a) do CPF nº 215.659.718-92-SSP-SP, 
em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 1º lugar, no concurso público para LEITURISTA E 
ENTREGADOR DE AVISOS, edital nº 05/2018 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 17/04/2019 das 08h00 as 17h00.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 184/2019-DAE: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de 
LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS, no quadro de servidores deste Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr.(a) ATILA BURIN MARIANO, portador(a) do CPF nº 361.542.048-92-SSP-SP, 
em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 2º lugar, no concurso público para LEITURISTA E 
ENTREGADOR DE AVISOS, edital nº 05/2018 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 17/04/2019 das 08h00 as 17h00.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 185/2019-DAE: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de 
LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS, no quadro de servidores deste Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr.(a) ALEXANDRE MAGNO MAIA E SOUZA, portador(a) do CPF nº 
346.472.788-24-SSP-SP, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 3º lugar, no concurso público 
para LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS, edital nº 05/2018 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 17/04/2019 das 08h00 as 17h00.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 186/2019-DAE: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de 
LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS, no quadro de servidores deste Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr.(a) PAMELA DUARTE FELICIO, portador(a) do CPF nº 343.636.908-01-SSP-
SP, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 4º lugar, no concurso público para LEITURISTA 
E ENTREGADOR DE AVISOS, edital nº 05/2018 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 17/04/2019 das 08h00 as 17h00.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 187/2019-DAE: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de 
LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS, no quadro de servidores deste Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr.(a) CHRIS ELLEN DAYANE AZARIAS DE PAULO, portador(a) do CPF nº 
325.790.938-18-SSP-SP, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 1º lugar na Lista Especial 
– Portador de Necessidades Especiais, no concurso público para LEITURISTA E ENTREGADOR DE 
AVISOS, edital nº 05/2018 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 17/04/2019 das 08h00 as 17h00.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 188/2019-DAE: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de 
LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS, no quadro de servidores deste Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr.(a) SILVERIO GOMES, portador(a) do CPF nº 145.783.838-90-SSP-SP, em 
virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 5º lugar, no concurso público para LEITURISTA E 
ENTREGADOR DE AVISOS, edital nº 05/2018 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 17/04/2019 das 08h00 as 17h00.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 189/2019-DAE: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de 
LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS, no quadro de servidores deste Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
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desta publicação, o(a) Sr.(a) LUIS FELIPE MUNIZ DE ANGELO, portador(a) do CPF nº 436.137.148-
25 -SSP-SP, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 6º lugar, no concurso público para 
LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS, edital nº 05/2018 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 17/04/2019 das 08h00 as 17h00.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 190/2019-DAE: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de 
LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS, no quadro de servidores deste Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr.(a) FELIPE CALZAVARA, portador(a) do CPF nº 392.088.608-92-SSP-SP, em 
virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 7º lugar, no concurso público para LEITURISTA E 
ENTREGADOR DE AVISOS, edital nº 05/2018 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 17/04/2019 das 08h00 as 17h00.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 191/2019-DAE: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de 
LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS, no quadro de servidores deste Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr.(a) PEDRO GERALDO SAGGIORO JUNIOR, portador(a) do CPF nº 
367.592.138-74-54-SSP-SP, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 8º lugar, no concurso 
público para LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS, edital nº 05/2018 para exercer as funções 
do cargo.
COMPARECER EM 17/04/2019 das 08h00 as 17h00.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 192/2019-DAE: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de 
LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS, no quadro de servidores deste Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a 
contar desta publicação, o(a) Sr.(a) MARCELO HENRIQUE AYALA GOMES, portador(a) do CPF nº 
410.823.298-43-SSP-SP, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 9º lugar, no concurso público 
para LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS, edital nº 05/2018 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 17/04/2019 das 08h00 as 17h00.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 193/2019-DAE: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de 
LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS, no quadro de servidores deste Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr.(a) PAULO HENRIQUE DE CARVALHO GUIMARAES, portador(a) do CPF 
nº 320.399.198-56-SSP-SP, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 10º lugar, no concurso 
público para LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS, edital nº 05/2018 para exercer as funções 
do cargo.
COMPARECER EM 17/04/2019 das 08h00 as 17h00.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 194/2019-DAE: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de 
LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS, no quadro de servidores deste Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr.(a) RODRIGO BANIONIS, portador(a) do CPF nº 414.466.718-95-SSP-SP, em 
virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 11º lugar, no concurso público para LEITURISTA E 
ENTREGADOR DE AVISOS, edital nº 05/2018 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 17/04/2019 das 08h00 as 17h00.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 195/2019-DAE: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de 
LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS, no quadro de servidores deste Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr.(a) JOSIAS FINQUEL RODRIGUES, portador(a) do CPF nº 428.670.498-06-SSP-
SP, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 12º lugar, no concurso público para LEITURISTA 
E ENTREGADOR DE AVISOS, edital nº 05/2018 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 17/04/2019 das 08h00 as 17h00.

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. RG e CPF (com nome atualizado); 
2. Certidão de nascimento atualizada (caso não esteja legível) ou de casamento; 
3. Uma foto 3x4 atual; 
4. Título de eleitor (com estado civil atualizado) e comprovantes da última votação (2018) ou Certidão da 
Justiça Eleitoral que comprove que está QUITE;
5. CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado – cópia da página com foto e o verso); 
6. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado);
7. Comprovante de endereço atual; 
8. Extrato do PIS/PASEP, com Estado Civil atualizado e verificar junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ou BANCO DO BRASIL, se existe o cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, caso exista 
dois números deverá solicitar a regularização para um único número. É importante que todos os dados 
cadastrais do candidato estejam atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL) ou PASEP (BANCO DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do documento junto a 
Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal deste Departamento, para evitar problemas 
futuros; 
9. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente); 
10. Atestado de antecedentes criminais; 
11. Carteira de Vacinação antitetânica (03 doses);
12. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos; 
13. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; 
14. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados); 
15. Declaração ou certidão negativa do Cartório Distribuidor Criminal Estadual e Federal;
16. Declaração da ficha funcional, onde conste 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 (somente original).

Bauru, 16de abril de 2019.
Seção de Recrutamento, Seleção e

 Desenvolvimento de Pessoal

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 
EDITAL Nº 06/2019 – DAE

CONCURSO PÚBLICO – MÉDICO DO TRABALHO

No Diário Oficial edição 3.103, de 13/04/2019, onde se lê:

3.8. 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:
i) Possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos 
comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do item 2.1 (Diploma, Certificado ou Declaração 
de Conclusão do Ensino Superior Completo em Economia, devendo este ser emitido por estabelecimento 
de Ensino Oficial ou Particular, devidamente reconhecido pelo órgão competente – MEC e Registro 
Profissional no Conselho de Classe);

Leia-se:

i) Possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos 
comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do item 2.1 (Diploma, Certificado ou Declaração 
de Conclusão do Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização em Medicina do Trabalho, 
devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente reconhecido 
pelo órgão competente – MEC e Registro Profissional no Conselho de Classe);

EDITAL Nº 02/2019 – DAE
CONCURSO PÚBLICO – DESENHISTA TÉCNICO PROJETISTA

O DAE - Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Estado de São Paulo, por determinação do Sr. 
Presidente do Conselho Administrativo, Eliseu Areco Neto, torna público que realizará, na forma prevista 
no artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais 
vigentes, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO na modalidade “Provas”, para o provimento 
do Cargo Público Efetivo vago de DESENHISTA TÉCNICO PROJETISTA e os que vierem a ocorrer 
dentro do prazo de validade do concurso em questão. 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 3.373/1991 e 
alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3.781/1994 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru (Lei Municipal n° 6.366 de 17 de junho de 2013 e alterações 
posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
 A divulgação oficial deste Edital e dos demais editais, relativos às etapas deste Concurso Público, dar-se-á 
com a publicação no Diário Oficial do Município de Bauru, com a afixação na Sede do DAE, e também, em 
caráter informativo, na INTERNET, através do site www.daebauru.sp.gov.br.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A organização, aplicação e execução do Concurso Público serão de responsabilidade do DAE – 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, obedecidas as normas deste Edital.
1.2. As provas serão aplicadas na cidade de Bauru – SP.

2. NOMENCLATURA – CARGA HORÁRIA – VAGAS – REFERÊNCIA – VENCIMENTOS – 
TAXA DE INSCRIÇÃO - EXIGÊNCIAS

2.1. Nível de Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO

Nomenclatura C/HSemanal Vagas Ref. Vencimentos(R$)
Taxa 

de Insc. 
(R$)

Exigências complementares 
no ato da posse

DESENHISTA 
TÉCNICO 

PROJETISTA
40 01 H-C1

R$ 2.107,42+ 
vale alimentação 

mensal de R$ 
451,00 

R$ 
40,00

Ensino Médio Completo e 
Técnico Profissionalizante em 

área afim.

2.2. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos a escala de 40 (quarenta) 
horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do horário estabelecido pelo DAE.

2.3. Os vencimentos constantes do presente Edital têm como base a tabela salarial de fevereiro de 
2019.

2.4. As atribuições são as constantes do Anexo I do presente Edital.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição deverá ser efetuada no período compreendido entre 09h00 de 22 de abril de 2019 
as 16h00 de 17 de maio de 2019, EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.
sp.gov.br na área CONCURSOS PÚBLICOS. (Não será permitida inscrição pelos Correios, fac-símile, 
condicional ou fora do prazo estabelecido).

3.2. Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) Acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante no período compreendido entre 09h00 de 22 de 

abril de 2019 as 16h00 de 17 de maio de 2019;
b) Localizar no site o “link” correlato a este Concurso Público, dentro do ícone concursos público;
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c) Ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) Selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição, transmitir os 

dados da inscrição; 
e) Imprimir a guia DUA (Documento Único de Arrecadação);
f) Efetuar o pagamento da inscrição até a data-limite para encerramento (17 de maio de 2019) – 

Atenção para o horário bancário.

3.3. Para o pagamento da inscrição somente poderá ser utilizada a guia DUA gerada no ato da 
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições.

3.4. Não será aceito pagamento da inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-
símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta 
corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não os 
especificados neste Edital.

3.5. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 

3.6. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de 
serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibiliza acesso gratuito e permitido a todo 
cidadão na cidade de Bauru localizado no Posto do Poupatempo, situado à Rua Inconfidência, esquina com 
a Avenida Nações Unidas. Verificar as condições para utilização do serviço. 

3.7. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

3.8. 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) Apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da 
nomeação;
d) Comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) Apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias;
f) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou equivalente;
g) Apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) Estar em dia com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral 
acompanhado do comprovante de votação na última eleição;
i) Possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos 
comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do item 2.1 (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 Técnico Profissionalizante em área 
afim); 
j) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por 
justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, 
instituída por órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
k) Não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos;
l) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação 
médica/psicológica – pré-admissional (apuradas por perícia médica realizada por médico oficial);
m) 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;
n) Comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
o) Conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.

3.9. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão da guia referente à inscrição, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), devendo 
efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária ou lotérica. 

3.10. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento da guia. A 
pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.br, na 
página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições.

3.11. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato. Assim é recomendável que o candidato realize 
a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida antecedência.

3.12. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, seja qual 
for o motivo alegado, exceto no de cancelamento do certame pela própria administração.

3.13. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. Se o nome do candidato não estiver completo de acordo com o documento oficial com foto 
(conforme item 8.5 deste edital), que será apresentado no dia da prova, o candidato não poderá participar 
da prova.
3.14. 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 ou que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente.

3.15. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação 
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o candidato 
deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de inclusão anexando o comprovante de inscrição e de 
pagamento, onde ficará condicionado o deferimento à comissão examinadora deste concurso, considerando 
o período para recursos apresentado no Capítulo 11 deste Edital.

4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1. 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.
 
4.2. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no item 4.1 aos que deixarem de 
requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.

4.3. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente item, o candidato deverá:

a) Apresentar na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, nº 11-25, Altos da Cidade, Bauru/SP, nos 22 (vinte e dois), 23 
(vinte e três) e 24 (vinte e quatro) de abril de 2019, das 08h00 as 17h00, 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 guia DUA impressa nos termos indicados no item 
3.2, alíneas “a” até “f” deste edital;
b) 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 o carimbo do responsável 
do setor/área/departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original);
c) O candidato que optar pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue 
conforme descrito na alínea “b” deste item, deverá apresentar no local e período designados na alínea 
“a” deste item, a via original do seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular 
autenticação;
d) 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 na alínea “a” deste 
item e que não observar os requisitos elencados na alínea “b” deste item;
e) As decisões sobre o deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de inscrição serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru em 27 de abril de 2019, e disponibilizado no site do Departamento www.
daebauru.sp.gov.br;
f) Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, 
devidamente justificado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.bauru.sp.gov.br;
g) O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar efetivar 
sua inscrição poderá fazê-la mediante pagamento da guia DUA impressa, nos termos indicados no Capítulo 
3 deste Edital, observados o período de inscrição e os horários bancários de sua região.

5. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) e CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA
5.1. 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 inscrição 
para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem. 
 
5.2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual 
de 5% (cinco por cento) das vagas a serem preenchidas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo 
regulado pelo presente Edital.

5.2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco). 

5.3. A pessoa com deficiência, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, 
especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são compatíveis 
com a sua deficiência.
 
5.4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas 
no artigo 4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de 
Justiça e na Lei Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência.
 
5.5. A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.

5.6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de 
deficiência de que possui, observado o disposto no item 5.4 deste Edital.

5.7. A pessoa com deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento 
a ser cumprido, conforme descrito no item 5.8 deste Edital.

5.8. A pessoa com deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet 
nos termos indicados no Capítulo 3, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o período 
de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do Departamento de 
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Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, 
endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de Recursos Humanos do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

5.8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está 
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO III, e também;

5.8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes 
do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de 
sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do ANEXO IV.

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

5.8.3. O candidato que não atender ao estabelecido nos itens 5.8, 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.2.1, durante o 
eríodo de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, seja 
qual for o motivo alegado. 

5.9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se 
deseja concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.

5.10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Edital, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.

5.11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de pessoa com deficiência.

5.12. 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:

5.12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.

5.12.2. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.

5.12.3. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 5.12.

5.12.4. Será eliminado da Lista Especial (pessoa com deficiência) o candidato que não tiver configurada 
a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, devendo o mesmo permanecer apenas na lista 
de classificação geral.

5.13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por 
reprovação no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais 
candidatos com estrita observância à ordem classificatória.

5.14.  A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.

5.15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.

5.16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde e/ou de aposentadoria por invalidez.

5.17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como pessoa com deficiência caberá recurso, 
devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial 
o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: 
www.bauru.sp.gov.br.

5.18. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar 
durante o período de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento conforme modelo 
previsto no ANEXO V deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, como por 
exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais 
deverão estar claramente descritas no pedido.

5.18.1. 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, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.

5.18.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 
5.18 e 5.18.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.

5.18.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do 
solicitado.

5.18.4. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas serão 
publicadas no Diário Oficial de Bauru em 08 de junho de 2019. 

5.18.5. 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 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru 
disponível no site: www. bauru.sp.gov.br.

6. DA CANDIDATA LACTANTE 
6.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala 
reservada deverá apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre 
João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do 
referido Concurso, requerimento contendo seu nome completo, 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 Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com foto 
do acompanhante adulto, de segunda a sexta feira, no horário compreendido das 08h00 as 17h00 no período 
22 de abril a 12 de julho de 2019.

6.2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
Este estará submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no 
tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.

6.3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança 
no local de realização da prova.

6.4. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.

6.5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no item 6.1, a candidata deverá 
apresentar na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa.

6.6. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não disponibilizará em hipótese alguma, 
acompanhante para guarda da criança.

6.7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

7. DAS PROVAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
7.1. O Concurso Público regulado pelo presente será na modalidade “Provas”, sendo composto 
por “Prova Objetiva” e “Prova Prática” com caráter eliminatório e classificatório, com os valores 
atribuídos a seguir:

Provas Nº questões Peso Caráter Duração da 
Prova

Prova 
Objetiva

Língua Portuguesa 10

40 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Matemática 10
Informática 05

Conhecimentos Específicos 20
Noções Básicas de Direito 
Constitucional e de Direito 

Administrativo
05

Prova 
Prática

Elaborar, confeccionar e 
desenvolver projetos com a 

aplicação dos conhecimentos e 
normas técnicas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) referentes a desenhos 

técnicos, utilizando como 
ferramenta de desenho o 
AutoCAD, assim como 

compreender os princípios 
básicos de informática.

_ 60 Eliminatório e 
Classificatório _

7.2. 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA: de caráter eliminatório e classificatório, que visa avaliar 
o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público, será composta 
por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o 
conteúdo programático constante no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, sendo considerada 
apenas 01 (uma) alternativa correta. Essa prova terá duração de 03 (três) horas, já incluso o tempo para 
preenchimento da folha de respostas.

7.2.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos, atribuindo-se 
0,80 (oitenta centésimos) pontos a cada questão correta. Será considerado habilitado para participar da 
2ª etapa do Concurso – Prova Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) 
de acertos na prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 5.1 
(Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos e Noções Básicas de Direito Constitucional 
e de Direito Administrativo) e estar entre os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados (havendo 
empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).

7.3. 2ª ETAPA - PROVA PRÁTICA: de caráter eliminatório e classificatório, será baseada nas 
atribuições do cargo e visa avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de conhecimento, habilidades 
do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio de demonstração prática das atividades 
a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova prática será elaborada tendo em vista o conteúdo 
constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 
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7.3.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros candidatos habilitados 
na Prova Objetiva – 1ª. Fase. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições 
serão convocados.

7.3.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos. A nota da prova prática 
será obtida com a soma dos itens completados a serem avaliados, que serão previamente estabelecidos, 
onde para cada item concluído será atribuído o valor estipulado e aos itens que não forem concluídos 
totalmente, não será atribuído pontuação. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 30 (trinta) pontos.

7.4. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 7.2.1 deste Capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

8. DA REALIZAÇÃO DA PROVA
8.1. As provas serão realizadas na cidade Bauru/SP.

8.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.

8.3. A aplicação das provas nas datas previstas dependerá da disponibilidade de locais adequados à 
realização das mesmas.

8.4. Ao candidato só será permitida a realização da prova na respectiva data, local e horário constantes 
no Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru e divulgado no site do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru (www.daebauru.sp.gov.br).

8.5. Somente será admitido à sala ou local de provas o candidato que estiver portando documento 
de identidade original que bem o identifique, como: 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.

8.5.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 
eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor 
de identidade.

8.5.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato.

8.5.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital 
em formulário próprio.

8.5.4. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação 
gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do documento e/ou à própria 
identificação.

8.6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos.

8.6.1. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização da prova como 
justificativa de ausência.

8.6.2. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.

8.7. Recomendamos ao candidato que compareça ao local designado para a prova, constante do 
Edital de Convocação, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, 
munido de:
a) Caneta esferográfica de material transparente azul ou preta.
b) Por medida de segurança, recomendamos que o candidato leve no dia da prova o comprovante 
de inscrição.

8.8. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O trânsito 
de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de suas necessidades 
fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

8.9. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, 
designado pela Coordenação do Concurso.

8.10. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação 
constante no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente 
datado e assinado, ao fiscal de sala.

8.10.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

8.11. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, 
por qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova.

8.12. Excetuada a situação prevista no Capítulo 6 deste Edital, não será permitida a permanência de 

qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, 
inclusive, a não participação do (a) candidato (a) no Concurso Público.

8.13. COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação 
com outro candidato, nem a utilização de livros, códigos, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou 
similares. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e 
eliminar do restante da prova o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, 
tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da 
prova.

8.14. 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 de realização da Prova Objetiva.

8.14.1. Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas, à 
observação dos fiscais de sala, durante a realização das provas.

8.15. Poderá ser excluído do Concurso Público, podendo inclusive responder criminalmente, o 
candidato que:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 
b) Apresentar-se em local diferente da convocação oficial; 
c) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
d) Não apresentar documento que bem o identifique; 
e) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
f) Ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência, que consiste 
em uma hora do início das provas; 
g) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio, que não o autorizado pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru no dia da 
aplicação das provas; 
h) Ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros 
materiais não permitidos, ou fora do horário estipulado;
i) Estiver portando armas no ambiente de provas, mesmo que possua o respectivo porte; 
j) Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
k) Não devolver integralmente o material recebido; 
l) Estiver fazendo uso de protetor auricular; 
m) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, 
impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar; 
n) Estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de 
comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartphones ou outros equipamentos similares);
o) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

8.16. O candidato ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter desligado qualquer 
aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibração 
e silencioso.

8.16.1. Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar nenhum dos aparelhos ou 
materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15.

8.16.2. Caso seja necessário o candidato portar algum desses aparelhos eletrônicos ou materiais, estes 
deverão ser acondicionados, no momento da identificação, em embalagem específica a ser fornecida pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru exclusivamente para tal fim, devendo a embalagem permanecer 
lacrada embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da prova.

8.16.3. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som 
seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado.

8.16.4. Poderá, também, ser excluído do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou portando em 
seu bolso os aparelhos eletrônicos ou materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15 deste Capítulo, 
após o procedimento estabelecido no subitem 8.16.2 deste Capítulo.

8.17. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabilizará por perda ou extravio de 
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorrido no local de realização das provas, nem por 
danos neles causados.

8.18. A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-se o lacre dos 
envelopes de provas na presença dos candidatos nos locais de realização das provas.

8.19. Objetivando garantir a lisura e idoneidade do Concurso Público - o que é de interesse público 
e, em especial, dos próprios candidatos - bem como a sua autenticidade, será solicitada aos candidatos, 
quando da aplicação das provas, a assinatura em campo específico nas Folhas e Cadernos de Respostas 
personalizados.

8.20. Quando após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação policial, ter o candidato utilizado de processos ilícitos, sua prova será anulada e o candidato 
será automaticamente eliminado do Concurso.

DA PROVA OBJETIVA 1º FASE

8.21. A aplicação da Prova Objetiva está prevista para o dia 14/07/2019, na cidade de Bauru/SP.

8.22. Haverá em cada sala de prova cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam 
acompanhar o tempo de prova.
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8.2.1. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.

8.23. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova, podendo levar o Caderno de Questões 2 
(duas) horas após o início da prova.

8.24. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno 
de Questões. 
a) O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
b) Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica 
azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as 
informações transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada. 
c) A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala. 
d) 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.
e)  Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato. 
f) Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, salvo se 
detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso. 
g) O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados na Folha de 
Respostas, tais como Nome, número de inscrição, Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física 
(CPF). 
h) Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional 
para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas.
i)  Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o 
lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando 
todos as tiverem concluído.

8.25. A prova será disponibilizada no site www.daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente 
ao da aplicação. 

8.26. Após efetuadas as correções, a Folha de Respostas do candidato será disponibilizada no site do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru: www.daebauru.sp.gov.br, na área de Concursos.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª FASE
8.27. A data, local e horário para realização da 2ª Fase - Prova Prática serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 30 de julho de 2019, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

8.28. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 8.1 a 8.20, não podendo 
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
a) Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do(s) 
responsável (is) pela aplicação. 
b) O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu material 
de exame. 

8.29. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes 
do Capítulo 7, item 7.3. 

8.30. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os candidatos 
aprovados para o cargo para o qual se inscreveu e serão publicados oportunamente no Diário Oficial de 
Bauru.

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. 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 anos, nos termos da Lei Federal n° 10.741/2003, entre si e 
frente aos demais, será dada preferência ao de idade mais elevada;
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 entregues na Seção de 
Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, localizado na Rua Padre 
João, nº 11-25, Bauru/SP, CEP: 17012-020, das 08h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira (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 pontuação na Prova Prática;
d) Obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos;
e) Obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática;
f) Obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
g) Obtiver maior número de acertos nas questões de Noções Básicas de Direito Constitucional e de 
Direito Administrativo;
h) Tiver a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.

9.1.1. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o 
desempate se dará por meio de sorteio.

9.1.2. O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com 

o seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio 
da extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, 
conforme os seguintes critérios:
a) Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a 
ordem será a crescente;
b) Se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.

10. DO RESULTADO FINAL
10.2. O resultado final será a soma da nota da prova objetiva com a nota da prova prática.

10.3. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final.

10.4. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os 
candidatos aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que 
serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.

10.5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de 
deficiência ou aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral. 

11. DOS RECURSOS
11.1. O candidato poderá apresentar recurso referente a qualquer ato público do concurso regulado 
por este edital 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 
disponível no site: www.bauru.sp.gov.br. 
11.2. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo 
constante no ANEXO VI – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na 
sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua 
Padre João, 11- 25, das 08h00 as 17h00 de segunda a sexta-feira. 

11.3. A pontuação relativa à(s) questão (ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes. 

11.4. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será 
corrigida de acordo com o gabarito oficial após a decisão de tais recursos. 

11.5. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru. 

11.6. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

11.7. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões 
eventualmente alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 11.1 deste Capítulo. 

11.8. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente. 

11.9. 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. 

11.10. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade 
nos termos preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela 
Constituição Federal de 1.988.

12. DA HOMOLOGAÇÃO
12.1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente 
observando as determinações constantes no Capítulo 11, será homologado pelo Presidente do Conselho 
Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

12.2. A homologação citada no Item 12.1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

13. DO PROVIMENTO DO CARGO
13.1 . O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação. 

13.2 . A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para 
apresentação do candidato aprovado. 

13.3 . 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 e alterações posteriores); 
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru; 
c) Recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado 
em Termo de Desistência); 
d) Deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente; 
e) For considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu; 
f) Tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da 
Administração Pública;
g) Apresentar declarações falsas.

13.4.  O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante 
seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal 
nº 1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18. 
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13.5.  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) 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);
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 2, Item 2.1 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 certidão 
negativa dos distribuidores criminais da Justiça Federal e Estadual e certidão negativa de antecedentes 
criminais da Polícia Federal e da Estadual, devendo estas terem sido expedidas a 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. 

13.6.  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. 

13.7. 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. 

13.8.  Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

13.9.  O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no 
Item 13.5 deste Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de 
qualquer despesa decorrente de sua nomeação.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato 
alegar qualquer espécie de desconhecimento.

14.1.1. Quando da posse, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos 
constantes no item 3.8 do Capítulo 3 – Das Inscrições. 

14.2.  A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de 
documentos, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-
se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, 
cível e penal. 

14.3.  O Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Autarquia realizadora do presente certame não 
se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 

14.4. O candidato obriga-se a manter atualizado seu cadastro de inscrição para contato (endereço, 
telefone, e-mail e afins), junto ao Departamento de Água e Esgoto de Bauru e durante o prazo de validade 
do Concurso Público, visando eventual convocação, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja 
possível a sua localização para atendimento da convocação. 

14.4.1. O Departamento 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. 

14.5.  O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data 
da publicação de sua homologação no Diário Oficial do Município de Bauru, podendo ser prorrogado uma 
única vez e por igual período, a critério da Administração. 

14.6.  A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito 
à nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse 

e as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital. 

14.7. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde e 
perícia psicológica, ambos de caráter eliminatório, elaborado por médicos especialmente designados pelo 
DAE e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 

14.8.  Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas 
hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 

14.9.  Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade 
de declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 

14.10. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos pelo Departamento de água e Esgoto 
de Bauru - DAE, por meio de Comissão de Concurso especialmente constituída pela Portaria 126/2019-
DAE.

14.11. A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em 
documentos ou nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 

14.12. O candidato será considerado desistente e excluído tacitamente do Concurso Público quando 
não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito. 

14.13. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru se exime das despesas decorrentes de viagens e 
estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e de documentos e 
objetos esquecidos ou danificados no local ou sala de prova. 

14.14. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso, 
servindo a própria publicação no Diário Oficial do Município, de documento hábil para fins de comprovação 
da aprovação. 

14.15. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso 
Público, serão publicados no Diário Oficial do Município de Bauru, bem como divulgados no site do 
DAE www.daebauru.sp.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento. 

14.16. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital 
a ser publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br e divulgado nos 
veículos de imprensa locais, de acordo com o parágrafo único do Art. 11 da Lei Municipal nº 6871/2016.

14.17.  Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o 
horário oficial de Brasília. 

14.18. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores 
não serão objeto de avaliação da prova neste Concurso. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Bauru/SP, 12 de abril de 2019.

Eliseu Areco Neto 
Presidente do Conselho Administrativo 

Departamento de Água e Esgoto de Bauru

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES

DESENHISTA TÉCNICO PROJETISTA:
Descrição sumária do cargo: Pesquisar novas tecnologias de produtos e processos, projetar obras de 
instalação e extensão de redes de água coletando dados no campo, elaborar e desenvolver projetos, 
especificar materiais, detalhar projetos executivos e atualizar projetos conforme as obras, detalhar projetos 
de grande porte. Elaborar projetos topográficos, projetos de redes coletoras de esgoto, reformas prediais, 
servidões, desapropriações e croquis. Elaborar “as built” (cadastros) de redes de água, esgoto, interceptores, 
adutoras, reservatórios, poços, etc. Elaborar desenhos, desenhos cartográficos e plantas, utilizando 
softwares e equipamentos específicos, detalhar instalações hidro-sanitárias, coletar e processar dados e 
entrar em contato com atividades de elaboração dos projetos. Realizar outras atividades correlatas inerentes 
ao cargo, sob supervisão e orientação do superior imediato.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

(verificar composição das provas no presente edital)
LINGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação 
de textos diversos (destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, 
contos, fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; 
Sílaba tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Classes de palavras (substantivo, 
adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e numeral) suas flexões, 
classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos 
intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período (simples e composto): termos principais 
da oração (classificações). Acentuação gráfica, Figuras de linguagem, Vozes Verbais (Ativa e Passiva), Uso 
da crase.
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MATEMÁTICA: Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. 
Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Sistemas de 
medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de situações-
problema. Interpretações de tabelas e gráficos. Noções de estatística. Operações fundamentais, com frações 
e números inteiros. Números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Equações do primeiro grau.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Normas de Desenho Técnico; Instrumentos de desenho; NBR 
10647 - Desenho Técnico; NBR 8196 – Emprego de escalas; NBR 8403 – Aplicação, Tipos de linhas e 
Larguras das linhas; NBR 10067 – Representação em Desenho Técnico; NBR 10068 – Folha de Desenho e 
Leiaute e Dimensões; NBR 10126 – Cotagem de Desenho Técnico; NBR 10582 – Apresentação da Folha para 
Desenho; NBR 8402 - Execução de Caractere para Escrita em Desenho Técnico; NBR 13142 - Dobramento 
de cópia; NBR 6492/94 – Representação dos Projetos de Arquitetura; NBR 12298 - Representação de 
área de corte por meio de hachuras em desenhos; Projeção Ortogonal; Perspectiva isométrica, Plantas: 
baixa, de cobertura, de implantação, de situação; Vistas: frontal ou principal, laterais, posterior, inferior, 
superior; Cotagem; Cortes: longitudinais e transversais; Representação gráfica de edificações: croquis, 
desenho arquitetônico; Legislação: código sanitário, código de obras; Desenho assistido por computador: 
Programas – Software.

INFORMÁTICA / AUTOCAD: Ambiente Windows 7 e 10: Área de trabalho, Painel de controle, Pastas e 
arquivos, Área de transferência, Prompt de comando, Teclas de atalho; Noções básicas do Aplicativo Word: 
Teclas de atalho, Formatação, Modelo de documento, Configuração de página, Macro, Índice, Referência; 
Noções básicas do Aplicativo Excel: Teclas de atalho, Formatação, Configuração de página, Fórmulas, 
Gráficos, Importação e exportação de arquivo texto (delimitado ou largura fixa), Macros, Classificação e 
filtro; Aplicativo Autocad: Interface,  Comandos, Inserção de pontos por coordenadas, Seleção de objetos, 
Visualização do desenho, Dimensionamento, Propriedades de objetos, Parametrização, Blocos e blocos 
dinâmicos, Referência externa, Model space, paper space e layout.

PROVA PRÁTICA: Consistirá no conteúdo programático descrito em “Conhecimentos Específicos” e 
“Informática/Autocad”.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. Dos 
princípios fundamentais (arts. 1º - 4º da Constituição Federal de 1988); 2. Dos direitos e garantias 
fundamentais (arts. 5º ao 17º da Constituição Federal de 1988); 3. Da Administração Pública (arts. 37º ao 
43º da Constituição Federal de 1988). (Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Constituicao.htm).

ANEXO III
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO 

COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
À Comissão de Concurso para o cargo de DESENHISTA TÉCNICO PROJETISTA:
______________________________________________________, candidato (a) inscrito (a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador (a) do 
documento de identificação (R.G.) número ________________________________, solicito que minha 
inscrição seja efetivada como candidato portador com deficiência de acordo com o Capítulo 6 do Edital 
02/2019. 
Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo 5 - DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 02/2019 – DAE. 
Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019. 

Assinatura do candidato 
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV 
MODELO DE LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Atesto que o (a) Sr. (a) _____________________________________, portador(a) do R.G. 
nº._________________________ e do CPF nº. _____________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)_______________________________. 
Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Código CID-10:____________________. 

A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 

A1 – paraplegia 
A2 – paraparesia 
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia 
A6 – tetraparesia 
A7 – triplegia 
A8 – triparesia 
A9 – hemiplegia 
A10 – hemiparesia 

A11 – ostomia 
A12 - amputação ou ausência de membro 
A13 - paralisia cerebral 
A14 – nanismo 
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida. 

B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz. 

C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 

C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o.
C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ). 

D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

D1 – comunicação 
D2 - cuidado pessoal 
D3 - habilidades sociais 
D4 – utilização dos recursos da comunidade 
D5 – saúde e segurança 
D6 – habilidades acadêmicas 
D7 – lazer 
D8 – trabalho 

E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e data:_________________________________________ 
Nome do médico/CRM:____________________________________________ Endereço 
para contato:_____________________________________________ Assinatura e 
carimbo:_____________________________________________

ANEXO V
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS
À Comissão de Concurso para o cargo de DESENHISTA TÉCNICO 
PROJETISTA_________________________________________________________, candidato (a) 
inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DO DEPARTAMENTO 
DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, 
portador(a) do documento de identificação (R.G.) número ________________________________, solicito 
condições especiais para fazer a prova, conforme o especificado abaixo:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO 5 – DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 02/2019 - DAE.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019.
Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
MODELO DE RECURSO

À Comissão de Concurso para o cargo de DESENHISTA TÉCNICO PROJETISTA __________________
_______________________, candidato (a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO 
DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição  
_____________________________, portador(a) do documento de identificação (R.G.) número ________
________________________, residente à R./Av. _____________________________________________
_____________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem apresentar recurso referente: __
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________ Embasamento: ____________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2019.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VII
CRONOGRAMA

CRONOGRAMA CONCURSO DESENHISTA TÉCNICO PROJETISTA

Datas Eventos

13/04/2019 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
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16/04/2016 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/04/2019 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
22/04/2019 Abertura Inscrições
17/05/2019 Encerramento Inscrições

22, 23 e 
24/04/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

27/04/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

22/04 a 
12/07/2019 Período para solicitar Condição Especial para Lactante

22/04 a 
17/05/2019 Período para solicitar Condição Especial para realizar a prova e vaga de deficiente

08/06/2019 Publicação deferimento/indeferimento de requerimento para condição especial para 
realizar a prova

08/06/2019 Relação de inscrições indeferidas e 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
11/06/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
13/06/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/07/2019 Previsão da realização da Prova Objetiva
16/07/2019 Previsão de divulgação do Gabarito
30/07/2019 Previsão de Resultado e 1º Convocação Prova Prática
06/08/2019 2º Convocação Prova Prática
10/08/2019 3º Convocação Prova Prática
18/08/2019 Previsão da Realização Prova Prática
20/08/2019 Previsão de divulgação dos critérios da Prova Prática
31/08/2019 Publicação deferimento/indeferimento lista especial vaga deficiente
31/08/2019 Previsão Classificação Final
10/09/2019 Previsão de Homologação

EDITAL Nº 03/2019 – DAE
CONCURSO PÚBLICO – ECONOMISTA

O DAE - Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Estado de São Paulo, por determinação do Sr. 
Presidente do Conselho Administrativo, Eliseu Areco Neto, torna público que realizará, na forma prevista 
no artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais 
vigentes, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO na modalidade “Provas e Títulos”, para o 
provimento do Cargo Público Efetivo vago de ECONOMISTA e os que vierem a ocorrer dentro do prazo 
de validade do concurso em questão. 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 3.373/1991 e alterações posteriores), pelo 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/1994 e alterações 
posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru (Lei Municipal n° 6.366 de 17 de junho de 2013 e alterações posteriores) e demais disposições 
legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
 A divulgação oficial deste Edital e dos demais editais, relativos às etapas deste Concurso Público, dar-se-á 
com a publicação no Diário Oficial do Município de Bauru, com a afixação na Sede do DAE, e também, em 
caráter informativo, na INTERNET, através do site www.daebauru.sp.gov.br.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A organização, aplicação e execução do Concurso Público serão de responsabilidade do DAE – 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, obedecidas as normas deste Edital.

1.2. As provas serão aplicadas na cidade de Bauru – SP.

2. NOMENCLATURA – CARGA HORÁRIA – VAGAS – REFERÊNCIA – VENCIMENTOS – 
TAXA DE INSCRIÇÃO - EXIGÊNCIAS

2.1. Nível de Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO

Nomenclatura C/HSemanal Vagas Ref. Vencimentos(R$)

Taxa 
de 

Insc. 
(R$)

Exigências 
complementares no ato 

da posse

ECONOMISTA 40 01 K-C1

R$ 3.847,35+ 
vale alimentação 

mensal de R$ 
451,00 

R$ 
50,00

Ensino Superior Completo 
em Economia; Registro 

Profissional no Conselho 
de Classe

2.2. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos a escala de 40 (quarenta) 
horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do horário estabelecido pelo DAE.

2.3. Os vencimentos constantes do presente Edital têm como base a tabela salarial de fevereiro de 
2019.

2.4. As atribuições são as constantes do Anexo I do presente Edital.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição deverá ser efetuada no período compreendido entre 09h00 de 22 de abril de 2019 
as 16h00 de 17 de maio de 2019, EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.
sp.gov.br na área CONCURSOS PÚBLICOS. (Não será permitida inscrição pelos Correios, fac-símile, 
condicional ou fora do prazo estabelecido).

3.2. Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) Acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante no período compreendido entre 09h00 de 22 de 

abril de 2019 as 16h00 de 17 de maio de 2019;
b) Localizar no site o “link” correlato a este Concurso Público, dentro do ícone concursos público;
c) Ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) Selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição, transmitir os 
dados da inscrição; 
e) Imprimir a guia DUA (Documento Único de Arrecadação);
f) Efetuar o pagamento da inscrição até a data-limite para encerramento (17 de maio de 2019) – 
Atenção para o horário bancário.

3.3. Para o pagamento da inscrição somente poderá ser utilizada a guia DUA gerada no ato da 
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições.

3.4. Não será aceito pagamento da inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-
símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta 
corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não os 
especificados neste Edital.

3.5. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 

3.6. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de 
serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibiliza acesso gratuito e permitido a todo 
cidadão na cidade de Bauru localizado no Posto do Poupatempo, situado à Rua Inconfidência, esquina com 
a Avenida Nações Unidas. Verificar as condições para utilização do serviço. 

3.7. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

3.8. 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) Apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da 
nomeação;
d) Comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) Apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias;
f) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou equivalente;
g) Apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) Estar em dia com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral 
acompanhado do comprovante de votação na última eleição;
i) Possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos 
comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do item 2.1 (Diploma, Certificado ou Declaração 
de Conclusão do Ensino Superior Completo em Economia, devendo este ser emitido por estabelecimento 
de Ensino Oficial ou Particular, devidamente reconhecido pelo órgão competente – MEC e Registro 
Profissional no Conselho de Classe); 
j) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por 
justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, 
instituída por órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
k) Não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos;
l) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação 
médica/psicológica – pré-admissional (apuradas por perícia médica realizada por médico oficial);
m) 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;
n) Comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
o) Conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
        
3.9. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão da guia referente à inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), devendo 
efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária ou lotérica. 

3.10. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento da guia. A 
pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.br, na 
página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições.

3.11. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato. Assim é recomendável que o candidato realize 
a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida antecedência.

3.12. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, seja qual 
for o motivo alegado, exceto no de cancelamento do certame pela própria administração.

3.13. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. Se o nome do candidato não estiver completo de acordo com o documento oficial com foto 
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(conforme item 8.5 deste edital), que será apresentado no dia da prova, o candidato não poderá participar 
da prova.

3.14. 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 ou que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente.

3.15. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação 
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o candidato 
deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de inclusão anexando o comprovante de inscrição e de 
pagamento, onde ficará condicionado o deferimento à comissão examinadora deste concurso, considerando 
o período para recursos apresentado no Capítulo 11 deste Edital.

4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1. 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.
 
4.2. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no item 4.1 aos que deixarem de 
requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.

4.3. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente item, o candidato deverá:
a) Apresentar na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, nº 11-25, Altos da Cidade, Bauru/SP, nos 22 (vinte e dois), 23 
(vinte e três) e 24 (vinte e quatro) de abril de 2019, das 08h00 as 17h00, 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 guia DUA impressa nos termos indicados no item 
3.2, alíneas “a” até “f” deste edital;
b) 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 o carimbo do responsável 
do setor/área/departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original);
c) O candidato que optar pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue 
conforme descrito na alínea “b” deste item, deverá apresentar no local e período designados na alínea 
“a” deste item, a via original do seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular 
autenticação;
d) 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 na alínea “a” deste 
item e que não observar os requisitos elencados na alínea “b” deste item;
e) As decisões sobre o deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de inscrição serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru em 27 de abril de 2019, e disponibilizado no site www.daebauru.sp.gov.br;
f) Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, 
devidamente justificado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.bauru.sp.gov.br;
g) O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar efetivar 
sua inscrição poderá fazê-la mediante pagamento da guia DUA impressa, nos termos indicados no Capítulo 
3 deste Edital, observados o período de inscrição e os horários bancários de sua região.

5. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) e CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA
5.1. 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 inscrição 
para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem. 
 
5.2. Em cumprimento à legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual 
de 5% (cinco por cento) das vagas a serem preenchidas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo 
regulado pelo presente Edital.

5.2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco). 

5.3. A pessoa com deficiência, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, 
especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são compatíveis 
com a sua deficiência.
 
5.4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas 
no artigo 4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de 
Justiça e na Lei Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência.
 
5.5. A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.

5.6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de 
deficiência de que possui, observado o disposto no item 5.4 deste Edital.

5.7. A pessoa com deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento 
a ser cumprido, conforme descrito no item 5.8 deste Edital.

5.8. A pessoa com deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet 
nos termos indicados no Capítulo 3, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o período 
de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, 
endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de Recursos Humanos do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

5.8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está 
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO III, e também;

5.8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes 
do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de 
sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do ANEXO IV.

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

5.8.3. O candidato que não atender ao estabelecido nos itens 5.8, 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.2.1, durante o 
período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, 
seja qual for o motivo alegado. 

5.9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se 
deseja concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.

5.10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Edital, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.

5.11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de pessoa com deficiência.

5.12. 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:

5.12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.

5.12.2. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.

5.12.3. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 5.12.

5.12.4. Será eliminado da Lista Especial (pessoa com deficiência) o candidato que não tiver configurada 
a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, devendo o mesmo permanecer apenas na lista 
de classificação geral.

5.13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por 
reprovação no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais 
candidatos com estrita observância à ordem classificatória.

5.14.  A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.

5.15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.

5.16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde e/ou de aposentadoria por invalidez.

5.17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como pessoa com deficiência caberá recurso, 
devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial 
o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: 
www.bauru.sp.gov.br.

5.18. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar 
durante o período de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento conforme modelo 
previsto no ANEXO V deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, como por 
exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho de 
surdez ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

5.18.1. 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, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
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5.18.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 
5.18 e 5.18.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.

5.18.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do 
solicitado.

5.18.4. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas serão 
publicadas no Diário Oficial de Bauru em 08 de junho de 2019. 

5.18.5. 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 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru 
disponível no site: www. bauru.sp.gov.br.

6. DA CANDIDATA LACTANTE
6.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala 
reservada deverá apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre 
João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do 
referido Concurso, requerimento contendo seu nome completo, 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 Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com foto 
do acompanhante adulto, de segunda a sexta feira, no horário compreendido das 08h00 as 17h00 no período 
22 de abril a 12 de julho de 2019.

6.2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
Este estará submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no 
tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.

6.3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança 
no local de realização da prova.

6.4. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.

6.5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no item 6.1, a candidata deverá 
apresentar na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa.

6.6. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não disponibilizará em hipótese alguma, 
acompanhante para guarda da criança.

6.7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

7. DAS PROVAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
7.1. O Concurso Público regulado pelo presente será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com os valores atribuídos a seguir:

Provas Nº Questões Peso Caráter Duração da Prova

Prova 
Objetiva

Conhecimentos Específicos 25

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua Portuguesa 10
Matemática Financeira 10

Noções de Direito 
Constitucional e 
Administrativo

05

Análise 
de 

Títulos
Apresentação de Títulos _ 10 Classificatório _

7.2. 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA: de caráter eliminatório e classificatório, 
que visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho 
do cargo público, será composta por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 04  
(quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático constante no ANEXO II – 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta. Essa prova 
terá duração de 03 (três) horas, já incluso o tempo para preenchimento da folha de respostas. 

7.2.1.  JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA: A prova objetiva será avaliada na escala de 0 
(zero) a 90 (noventa) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. A nota da prova objetiva será obtida 
com a soma dos acertos, onde cada questão correta valerá 1,80 (um inteiro e oitenta centésimos) pontos, e 
as erradas 0 (zero) ponto.
A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo: 

NPO = 90 x NAP
            TQP

ONDE: 
NPO = Nota da prova objetiva 
TQP = Total de questões da prova 
NAP = Número de acertos na prova

7.2.2. DA HABILITAÇÃO: Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, 
no mínimo, 60% (sessenta por cento) de acertos, ou seja, 54 (cinquenta e quatro) pontos e não zerar em 
nenhum dos componentes da prova.

7.2.3. O candidato que não auferir, no mínimo, 54 (cinquenta e quatro) pontos na prova objetiva será 
desclassificado do Concurso Público.

7.3. 2ª ETAPA - ANÁLISE DE TÍTULOS: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 
10 (dez) pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas: 
a) A Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não elimina do concurso 
os candidatos que não apresentarem Títulos;
b) A entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues 
na data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial de Bauru;
c) Será permitida a entrega de Títulos por Procuradores legalmente habilitados, mediante a 
apresentação de procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação 
de documento de identificação do Procurador;
d) No ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio 
fornecido pelo Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento 
de Pessoal do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, no qual identificará a quantidade de Títulos 
apresentados;
e) O Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legal e 
especificamente, para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
f) As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, 
acompanhadas dos originais ou autenticadas em Cartório;
g) Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações 
necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração;
h) 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;
i) Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em 
qualquer tempo;
j) Os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário 
Oficial de Bauru;
k) O recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Serviço de Recursos Humanos/Seção de 
Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal e as respectivas avaliações são de responsabilidade 
da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 138/2019-DAE;
l) Serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Doutorado, 

na área correlata ao cargo, devidamente 
registrado no órgão competente.

5,00 pontos 5,00 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Mestrado, 

na área correlata ao cargo, devidamente 
registrado no órgão competente.

3,00 pontos 3,00 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma, de 
conclusão de curso de especialização em nível 
de pós graduação latu senso, com carga horária 

mínima de 360 horas-aula na área correlata 
ao cargo, devidamente registrado no órgão 

competente.

1,00 ponto 2,00 pontos

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

8. DA REALIZAÇÃO DA PROVA
8.1. As provas serão realizadas na cidade Bauru/SP.

8.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.

8.3 A aplicação das provas nas datas previstas dependerá da disponibilidade de locais adequados à 
realização das mesmas.

8.4. Ao candidato só será permitida a realização da prova na respectiva data, local e horário constantes 
no Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru e divulgado no site do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru (www.daebauru.sp.gov.br).

8.5. Somente será admitido à sala ou local de provas o candidato que estiver portando documento 
de identidade original que bem o identifique, como: 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.

8.5.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 
eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor 
de identidade.
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8.5.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato.

8.5.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital 
em formulário próprio.

8.5.4. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação 
gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do documento e/ou à própria 
identificação.

8.6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos.

8.6.1. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização da prova como 
justificativa de ausência.

8.6.2. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.

8.7. Recomendamos ao candidato que compareça ao local designado para a prova, constante do 
Edital de Convocação, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, 
munido de:
c) Caneta esferográfica de material transparente azul ou preta.
d) Por medida de segurança, recomendamos que o candidato leve no dia da prova o comprovante 
de inscrição.

8.8. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O trânsito 
de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de suas necessidades 
fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

8.9. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, 
designado pela Coordenação do Concurso.

8.10. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação 
constante no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente 
datado e assinado, ao fiscal de sala.

8.10.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

8.11. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, 
por qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova.

8.12. Excetuada a situação prevista no Capítulo 6 deste Edital, não será permitida a permanência de 
qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, 
inclusive, a não participação do (a) candidato (a) no Concurso Público.

8.13. COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação 
com outro candidato, nem a utilização de livros, códigos, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou 
similares. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e 
eliminar do restante da prova o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, 
tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da 
prova.

8.14. 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 de realização da Prova Objetiva.

8.14.1. Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas, à 
observação dos fiscais de sala, durante a realização das provas.

8.15. Poderá ser excluído do Concurso Público, podendo inclusive responder criminalmente, o 
candidato que:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 
b) Apresentar-se em local diferente da convocação oficial; 
c) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
d) Não apresentar documento que bem o identifique; 
e) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
f) Ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência, que consiste 
em uma hora do início das provas; 
g) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio, que não o autorizado pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru no dia da 
aplicação das provas; 
h) Ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros 
materiais não permitidos, ou fora do horário estipulado;
i) Estiver portando armas no ambiente de provas, mesmo que possua o respectivo porte; 
j) Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
k) Não devolver integralmente o material recebido; 
l) Estiver fazendo uso de protetor auricular; 

m) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, 
impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar; 
n) Estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de 
comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartphones ou outros equipamentos similares);
o) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

8.16. O candidato ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter desligado qualquer 
aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibração 
e silencioso.

8.16.1. Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar nenhum dos aparelhos ou 
materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15.

8.16.2. Caso seja necessário o candidato portar algum desses aparelhos eletrônicos ou materiais, estes 
deverão ser acondicionados, no momento da identificação, em embalagem específica a ser fornecida pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru exclusivamente para tal fim, devendo a embalagem permanecer 
lacrada embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da prova.

8.16.3. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som 
seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado.

8.16.4.  Poderá, também, ser excluído do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou portando em 
seu bolso os aparelhos eletrônicos ou materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15 deste Capítulo, 
após o procedimento estabelecido no subitem 8.16.2 deste Capítulo.

8.17. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabilizará por perda ou extravio de 
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorrido no local de realização das provas, nem por 
danos neles causados.

8.18. A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-se o lacre dos 
envelopes de provas na presença dos candidatos nos locais de realização das provas.

8.19. Objetivando garantir a lisura e idoneidade do Concurso Público - o que é de interesse público 
e, em especial, dos próprios candidatos - bem como a sua autenticidade, será solicitada aos candidatos, 
quando da aplicação das provas, a assinatura em campo específico nas Folhas e Cadernos de Respostas 
personalizados.

8.20. Quando após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação policial, ter o candidato utilizado de processos ilícitos, sua prova será anulada e o candidato 
será automaticamente eliminado do Concurso.

DA PROVA OBJETIVA 1ª FASE 
8.21. A aplicação da Prova Objetiva está prevista para o dia 14/07/2019, na cidade de Bauru/SP.

8.22. Haverá em cada sala de prova cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam 
acompanhar o tempo de prova.

8.22.1. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.

8.23. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova, podendo levar o Caderno de Questões 2 
(duas) horas após o início da prova.

8.24. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno 
de Questões. 
a) O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
b) Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica 
azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as 
informações transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada. 
c) A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala. 
d) 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.
e) Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
f) Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, salvo se 
detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
g) O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados na Folha de 
Respostas, tais como Nome, número de inscrição, Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física 
(CPF).
h) Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional 
para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas.
i) Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o 
lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando 
todos as tiverem concluído.

8.25. A prova será disponibilizada no site www.daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente 
ao da aplicação. 

8.26. Após efetuadas as correções, a Folha de Respostas do candidato será disponibilizada no site do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru: www.daebauru.sp.gov.br, na área de Concursos.
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ANÁLISE DE TÍTULOS – 2ª FASE
8.27. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos 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. 

8.28. A entrega dos títulos está prevista para ocorrer nos dias 12 (doze), 13 (treze) e 14 (quatorze) de 
agosto de 2019.

8.29. Os títulos deverão ser entregues nos termos do item 7.3 – Capítulo 7 na sede do Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, das 
08h00 as 17h00.

8.30. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado 
neste edital. 

8.31. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de 
pontuação e a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da 
Administração Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. 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 anos, nos termos da Lei Federal n° 10.741/2003, entre si e 
frente aos demais, será dada preferência ao de idade mais elevada; 
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 entregues na Seção de 
Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, localizado na Rua Padre 
João, nº 11-25, Bauru/SP, CEP: 17012-020, das 08h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira (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;
d) Obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática Financeira;
e) Obtiver maior número de acertos nas questões de Noções de Direito Constitucional e de Direito 
Administrativo;
f) Obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
g) Obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
h) Tiver a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.

9.1.1.  Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o 
desempate se dará por meio de sorteio. 

9.1.2. O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com 
o seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio 
da extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, 
conforme os seguintes critérios: 
a) Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a 
ordem será a crescente; 
b) Se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.

10. DO RESULTADO FINAL
10.1.  O resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova objetiva, 
acrescido da soma de títulos, se houver.

10.2.  Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

10.3.  Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os 
candidatos aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que 
serão publicadas no Diário Oficial de Bauru. 

10.4.  Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de 
deficiência ou aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

11. DOS RECURSOS
11.1  O candidato poderá apresentar recurso referente a qualquer ato público do concurso regulado 
por este edital 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 
disponível no site: www.bauru.sp.gov.br. 

11.2.  candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo 
constante no ANEXO VI – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na 
sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua 
Padre João, 11- 25. Não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, telegrama 
ou outro meio que não o especificado neste Edital.

11.3. A pontuação relativa à(s) questão (ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes. 

11.4. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será 
corrigida de acordo com o gabarito oficial após a decisão de tais recursos. 

11.5. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.

11.6.  No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

11.7. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões 
eventualmente alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 11.1 deste Capítulo. 

11.8.  Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido 
interposto anteriormente. 

11.9. 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. 

11.10. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade 
nos termos preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela 
Constituição Federal de 1.988.
 
12. DA HOMOLOGAÇÃO
12.1.  O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente 
observando as determinações constantes no Capítulo 11, será homologado pelo Presidente do Conselho 
Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
12.2.  A homologação citada no Item 12.1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

13. DO PROVIMENTO DO CARGO
13.1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação. 

13.2. . A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para 
apresentação do candidato aprovado. 

13.3.  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 e alterações posteriores); 
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru; 
c) Recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado 
em Termo de Desistência); 
d) Deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente; 
e) For considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu; 
f) Tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da 
Administração Pública;
g) Apresentar declarações falsas.

13.4.  O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante 
seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal 
nº 1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18. 

13.5.  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) 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);
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 2, Item 2.1 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 certidão 
negativa dos distribuidores criminais da Justiça Federal e Estadual e certidão negativa de antecedentes 
criminais da Polícia Federal e da Estadual, devendo estas terem sido expedidas a 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. 
13.6. Para posse é vedada:
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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. 

13.7. 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. 

13.8.  Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

13.9.  O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no 
Item 13.5 deste Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de 
qualquer despesa decorrente de sua nomeação.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1.  A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato 
alegar qualquer espécie de desconhecimento.

14.1.1. Quando da posse, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos 
constantes no item 3.8 do Capítulo 3 – Das Inscrições. 

14.2.  A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de 
documentos, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-
se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, 
cível e penal. 

14.3.  O Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Autarquia realizadora do presente certame não 
se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 

14.4. O candidato obriga-se a manter atualizado seu cadastro de inscrição para contato (endereço, 
telefone, e-mail e afins), junto ao Departamento de Água e Esgoto de Bauru e durante o prazo de validade 
do Concurso Público, visando eventual convocação, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja 
possível a sua localização para atendimento da convocação. 

14.4.1. O Departamento não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 
e) Endereço não atualizado; 
f) Endereço de difícil acesso; 
g) Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado 
do candidato; 
h) Correspondência recebida por terceiros. 

14.5.  O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data 
da publicação de sua homologação no Diário Oficial do Município de Bauru, podendo ser prorrogado uma 
única vez e por igual período, a critério da Administração.
 
14.6.  A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito 
à nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse 
e as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital. 

14.7. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde e 
perícia psicológica, ambos de caráter eliminatório, elaborado por médicos especialmente designados pelo 
DAE e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 

14.8.  Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas 
hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 

14.9.  Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade 
de declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 

14.10. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos pelo Departamento de água e 
Esgoto de Bauru - DAE, por meio de Comissão de Concurso especialmente constituída pela Portaria nº 
138/2019-DAE.

14.11. A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em 
documentos ou nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 

14.12. O candidato será considerado desistente e excluído tacitamente do Concurso Público quando 
não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito. 

14.13. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru se exime das despesas decorrentes de viagens e 
estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e de documentos e 
objetos esquecidos ou danificados no local ou sala de prova. 

14.14. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso, 
servindo a própria publicação no Diário Oficial do Município, de documento hábil para fins de comprovação 
da aprovação. 

14.15. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso 
Público, serão publicados no Diário Oficial do Município de Bauru, bem como divulgados no site do 
DAE www.daebauru.sp.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento. 

14.16. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital 
a ser publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br e divulgado nos 
veículos de imprensa locais, de acordo com o parágrafo único do Art. 11 da Lei Municipal nº 6871/2016.

14.17.  Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o 
horário oficial de Brasília. 

14.18. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores 
não serão objeto de avaliação da prova neste Concurso. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Bauru/SP, 12 de abril de 2019.
Eliseu Areco Neto 

Presidente do Conselho Administrativo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES

ECONOMISTA
Descrição sumária: 
Analisar o ambiente econômico, elaborar e executar projetos de pesquisa econômica, de mercado e de 
viabilidade econômica, dentre outros. Participar do planejamento estratégico de curto prazo e avaliar 
políticas de impacto coletivo para o DAE, bem como gerar programação econômico-financeira e examinar 
finanças empresariais. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior 
imediato.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

(verificar composição das provas no presente edital)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Microeconomia: teoria do consumidor; equilíbrio do consumidor; 
a curva de procura: derivações, elasticidades e deslocamentos; teoria da produção e dos custos: função de 
produção, rendimentos de escala e de fator; elasticidade, substituição, custos de produção; a curva da oferta: 
derivações, elasticidade e deslocamentos; mercados, concorrência perfeita e imperfeita: tipos, equilíbrios 
e estruturas. Macroeconomia: contas nacionais; os grandes agregados: conceituação e derivações; produto 
real versus produto nominal; números-índices; economia monetária; evolução, formas, tipos e funções 
da moeda; conceito de meios de pagamentos e base monetária; teoria quantitativa da moeda; política 
monetária e o papel do Banco Central; inflação: tipos e causas; noções de economia internacional; balanço 
de pagamentos: conceituação e estrutura; taxa de câmbio fixa e flutuante; regimes cambiais; política de 
ajuste do balanço de pagamentos; determinação do nível de equilíbrio; modelos clássico e keynesiano; 
demanda e oferta agregada; equilíbrio macroeconômico; o modelo IS-LM; os diversos multiplicadores dos 
gastos. Política Econômica e Finanças Públicas: políticas de administração e ajuste de demanda; políticas 
fiscal, monetária e cambial; conceitos, objetivos e instrumentos; noções de finanças públicas; atribuições 
econômicas do Governo; bens públicos e meritórios; tributação e equidade a curva de Laffer; o papel do 
Estado na economia; análise da política de gastos; déficit público e dívida pública: conceitos e efeitos. 
Orçamento Público: evolução do orçamento e sua correlação com o planejamento; princípios orçamentários; 
ciclo orçamentário; classificação das receitas; classificação das despesas; o sistema e o processo 
orçamentário; o sistema brasileiro de planejamento e orçamento; o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual; execução orçamentária e os créditos adicionais. Economia do 
Setor Público: classificação de bens: público, semipúblico e privado. Funções governamentais. Princípios 
gerais de tributação. Tendências gerais da evolução do gasto público no mundo. O cálculo do déficit 
público: as necessidades de financiamento do setor público (NFSP) nos conceitos nominal, operacional 
e resultado primário. A evolução da discussão sobre previdência social. A evolução da discussão sobre o 
sistema tributário. As metas fiscais desde 1998. Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade 
Fiscal. As parcerias público-privadas (PPP). Noções de Contabilidade Financeira: Simulação Patrimonial. 
Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Demonstração 
do Fluxo de Caixa. Indicadores: endividamento geral, composição da dívida, grau de imobilização, liquidez 
corrente, liquidez seca, liquidez geral, margem bruta, margem operacional, margem líquida; ROI; ROE. 
Economia Matemática: Funções e Limites. Cálculo diferencial e aplicação: a noção de elasticidade, a 
propensão marginal a consumir, a propensão marginal a poupar, a determinação da receita marginal a 
partir da receita média, relações entre as curvas de custo marginal e de custo médio. Cálculo do excedente 
do consumidor e do excedente do produtor. Função Lucro. Estatística e Probabilidade: Espaço Amostral, 
axiomas e teoremas de probabilidade; tipos de eventos e variáveis aleatórias. Conceitos fundamentais de: 
estatística descritiva, população e amostra e classificação de variáveis. Tabelas e gráficos: distribuição de 
frequências, histograma e polígono de frequências. Medidas de posição e de dispersão: média aritmética, 
mediana, moda, quartis, variância, desvio padrão e coeficiente de variação.

MATEMÁTICA FINANCEIRA: Os fatores de correção e o valor do dinheiro no tempo: os fatores de 
correção; aumentos ou reduções sucessivos. Cálculo de índices: inflação, deflação e desinflação. Tipos de 
regime de capitalização: regime de juros simples; aplicabilidade do regime de juros simples; regime de 
juros compostos; regime de juros simples x regime de juros compostos; descontos simples e descontos 
compostos. Rendas: capitalização composta  e amortização composta. Taxas equivalentes em regime de 
capitalização composta: cálculo e aplicabilidade. Taxas Acumuladas em regime de capitalização composta: 
cálculo e aplicabilidade. Taxa nominal x taxa efetiva: significado e diferença. Taxa Real e Inflação: 
conceito e cálculo da taxa real. . Fluxos de caixa: pagamento único; serie uniforme; irregular.  Sistemas de 
amortização: sistema francês de amortização (Tabela Price) e Sistema de Amortização Constante (SAC); 
sistema de pagamentos variáveis; cálculo do saldo devedor, no sistema francês, após pagamento de K 
parcelas.
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LÍNGUA PORTUGUESA: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – 
Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos 
básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica 
– Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – 
As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. 
MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das 
palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos 
Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de 
Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. 
PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise 
de Textos – Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades 
e defeitos de um texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E DE DIREITO ADMINISTRATIVO: Direito 
Constitucional: Princípios fundamentais. Ações Constitucionais: habeas corpus, habeas data, mandado 
de segurança; mandado de injunção; ação popular; ação civil pública. Direitos e garantias fundamentais: 
direitos e deveres individuais e coletivos; direitos sociais; direitos de nacionalidade; direitos políticos; 
partidos políticos. Administração Pública: disposições gerais; servidores públicos. Ordem econômica e 
financeira: princípios gerais da atividade econômica; política urbana; política agrícola e fundiária e reforma 
agrária. Ordem social: disposição geral; seguridade social; educação, cultura e desporto; comunicação 
social; meio ambiente; índios. Direito Administrativo: Administração pública: princípios básicos. Poderes 
administrativos: poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, uso e abuso 
do poder. Serviços públicos: conceito, regime jurídico, princípios, titularidade e competência. Delegação: 
concessão, permissão e autorização. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, 
revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Organização administrativa: administração 
direta e indireta; centralizada e descentralizada; autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, consórcios públicos. Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação. Servidores 
públicos: cargo, emprego e função públicos. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (lei 
municipal nº Lei Municipal 3.781/1994); Plano de Cargos Carreiras e Salários dos Servidores do DAE/
Bauru (lei municipal nº Lei nº 6.366/2013). Lei nº 8.429/1992: disposições gerais; atos de improbidade 
administrativa. Licitações e Contratos da Administração Pública – Lei nº 8.666/1993 (com alterações 
posteriores). Convênios administrativos. Pregão: Lei n° 10.520/2002. Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas: Lei Federal n 12.462, de 4 de agosto de 2011. Parcerias Público-Privadas (Lei nº 11.079/2004, 
com alterações posteriores). Bens públicos: regime jurídico; classificação; administração; aquisição e 
alienação; utilização; autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso, concessão de direito real 
de uso e cessão de uso. Intervenção do Estado na propriedade: desapropriação; servidão administrativa; 
tombamento; requisição administrativa; ocupação temporária; limitação administrativa. Terceiro Setor: 
Organizações Sociais (Lei nº 9.637/1998). Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Lei 
nº 9.790/1999, com alterações posteriores). Parcerias entre a administração pública e as organizações da 
sociedade civil: Lei 13.019/2014. Mandado de Segurança individual. Mandado de Segurança Coletivo. 
Ação Popular. Ação Civil Pública. Mandado de Injunção. Habeas Data. Lei de Responsabilidade Fiscal (lei 
complementar nº 101 de 04 de maio de 2000).

ANEXO III
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO 

COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
À Comissão de Concurso para o cargo de ECONOMISTA:
______________________________________________________, candidato (a) inscrito (a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador (a) do 
documento de identificação (R.G.) número ________________________________, solicito que minha 
inscrição seja efetivada como candidato portador com deficiência de acordo com o Capítulo 5 do Edital 
03/2019. 
Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo 5 - DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 03/2019 – DAE. 
Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019. 

Assinatura do candidato 
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV 
MODELO DE LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Atesto que o (a) Sr. (a) _______________________________, portador(a) do R.G. nº.___________
__________________ e do CPF nº. _____________________________, é pessoa com deficiência, 
segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com redação 
dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou 
múltipla)_______________________________. 

Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Código CID-10:____________________. 

A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
A1 – paraplegia 
A2 – paraparesia 
A3 – monoplegia

A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia 
A6 – tetraparesia 
A7 – triplegia 
A8 – triparesia 
A9 – hemiplegia 
A10 – hemiparesia 
A11 – ostomia 
A12 - amputação ou ausência de membro 
A13 - paralisia cerebral 
A14 – nanismo 
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida. 

B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz. 

C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 

C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o.
C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ). 

D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

D1 – comunicação 
D2 - cuidado pessoal 
D3 - habilidades sociais 
D4 – utilização dos recursos da comunidade 
D5 – saúde e segurança 
D6 – habilidades acadêmicas 
D7 – lazer 
D8 – trabalho 

E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e data:__________________________________________ 
Nome do médico/CRM:____________________________________________
Endereço para contato:_____________________________________________
Assinatura e carimbo:_____________________________________________ 

ANEXO V
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS
À Comissão de Concurso para o cargo de ECONOMISTA
_________________________________________________________, candidato (a) inscrito(a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do 
documento de identificação (R.G.) número ________________________________, solicito condições 
especiais para fazer a prova, conforme o especificado abaixo:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ Em anexo: 
Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO 5 – DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 03/2019 - DAE.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019.
Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
MODELO DE RECURSO

À Comissão de Concurso para o cargo de ECONOMISTA
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. ______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 Embasamento: _______________________________________________________________
________________________________________________________________
Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2019.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:
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ANEXO VII
CRONOGRAMA

CRONOGRAMA CONCURSO ECONOMISTA
Datas Eventos

13/04/2019 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/04/2019 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/04/2019 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
22/04/2019 Abertura Inscrições
17/05/2019 Encerramento Inscrições

22, 23 e 
24/04/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

27/04/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

22/04 a 
12/07/2019 Período para solicitar Condição Especial para Lactante

22/04 a 
17/05/2019 Período para solicitar Condição Especial para realizar a prova e vaga de deficiente

08/06/2019 Publicação deferimento/indeferimento de requerimento para condição especial para 
realizar a prova

08/06/2019 Relação de inscrições indeferidas e 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
11/06/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
13/06/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/07/2019 Previsão da realização da Prova Objetiva
16/07/2019 Previsão de divulgação do Gabarito
30/07/2019 Previsão de Resultado da Prova Objetiva e 1ª Convocação para Entrega de Títulos
06/08/2019 2ª Convocação para entrega de Títulos
10/08/2019 3ª Convocação para entrega de Títulos

12, 13 e 
14/08/2019 Previsão de entrega de Títulos

24/08/2019 Publicação deferimento/indeferimento lista especial vaga deficiente
24/08/2019 Previsão Classificação Final
05/09/2019 Previsão de Homologação

EDITAL Nº 04/2019 – DAE
CONCURSO PÚBLICO – ANALISTA DE SISTEMAS

O DAE - Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Estado de São Paulo, por determinação do Sr. 
Presidente do Conselho Administrativo, Eliseu Areco Neto, torna público que realizará, na forma prevista 
no artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, 
a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO na modalidade “Provas e Títulos”, para o provimento 
do Cargo Público Efetivo vago de ANALISTA DE SISTEMAS e os que vierem a ocorrer dentro do prazo 
de validade do concurso em questão. 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 3.373/1991 e alterações posteriores), pelo 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/1994 e alterações 
posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru (Lei Municipal n° 6.366 de 17 de junho de 2013 e alterações posteriores) e demais disposições 
legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
 A divulgação oficial deste Edital e dos demais editais, relativos às etapas deste Concurso Público, dar-se-á 
com a publicação no Diário Oficial do Município de Bauru, com a afixação na Sede do DAE, e também, em 
caráter informativo, na INTERNET, através do site www.daebauru.sp.gov.br.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A organização, aplicação e execução do Concurso Público serão de responsabilidade do DAE – 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, obedecidas as normas deste Edital.

1.2. As provas serão aplicadas na cidade de Bauru – SP.

2. NOMENCLATURA – CARGA HORÁRIA – VAGAS – REFERÊNCIA – VENCIMENTOS – 
TAXA DE INSCRIÇÃO - EXIGÊNCIAS

2.1. Nível de Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO

Nomenclatura C/HSemanal Vagas Ref. Vencimentos(R$)

Taxa 
de 

Insc. 
(R$)

Exigências complementares no 
ato da posse

ANALISTA 
DE 

SISTEMAS
40 01 K-C1

R$ 3.847,35+ 
vale alimentação 

mensal de R$ 
451,00 

R$ 
50,00

Ensino Superior Completo em 
Análise de Sistemas ou Ciência 
da Computação, com ênfase em 

Sistemas.

2.2. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos a escala de 40 horas 
semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do horário estabelecido pelo DAE.

2.3. Os vencimentos constantes do presente Edital têm como base a tabela salarial de fevereiro de 
2019.

2.4. As atribuições são as constantes do Anexo I do presente Edital.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição deverá ser efetuada no período compreendido entre 09h00 de 22 de abril de 2019 
as 16h00 de 17 de maio de 2019, EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.

sp.gov.br na área CONCURSOS PÚBLICOS. (Não será permitida inscrição pelos Correios, fac-símile, 
condicional ou fora do prazo estabelecido).

3.2. Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) Acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante no período compreendido entre 09h00 de 22 de 
abril de 2019 as 16h00 de 17 de maio de 2019;
b) Localizar no site o “link” correlato a este Concurso Público, dentro do ícone concursos público;
c) Ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) Selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição, transmitir os 
dados da inscrição; 
e) Imprimir a guia DUA (Documento Único de Arrecadação);
f) Efetuar o pagamento da inscrição até a data-limite para encerramento (17 de maio de 2019) – 
Atenção para o horário bancário.

3.3. Para o pagamento da inscrição somente poderá ser utilizada a guia DUA gerada no ato da 
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições.

3.4. Não será aceito pagamento da inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-
símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta 
corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não os 
especificados neste Edital.

3.5. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 

3.6. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de 
serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibiliza acesso gratuito e permitido a todo 
cidadão na cidade de Bauru localizado no Posto do Poupatempo, situado à Rua Inconfidência, esquina com 
a Avenida Nações Unidas. Verificar as condições para utilização do serviço. 

3.7. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

3.8. 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) Apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da 
nomeação;
d) Comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) Apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias;
f) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou equivalente;
g) Apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) Estar em dia com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral 
acompanhado do comprovante de votação na última eleição;
i) Possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos 
comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do item 2.1 (Diploma, Certificado ou Declaração 
de Conclusão do Ensino Superior Completo em Análise de Sistemas ou Ciência da Computação, com ênfase 
em Sistemas, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente 
reconhecido pelo órgão competente – MEC e demais documentos comprobatórios necessários à investidura 
do cargo.
j) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por 
justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, 
instituída por órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
k) Não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos;
l) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação 
médica/psicológica – pré-admissional (apuradas por perícia médica realizada por médico oficial);
m) 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;
n) Comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
o) Conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.

3.9. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão da guia referente à inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), devendo 
efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária ou lotérica. 

3.10.  A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento da guia. A pesquisa 
para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.br, na página do 
Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições.

3.11. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato. Assim é recomendável que o candidato realize 
a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida antecedência.

3.12.  Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, seja qual 
for o motivo alegado, exceto no de cancelamento do certame pela própria administração.
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3.13. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. Se o nome do candidato não estiver completo de acordo com o documento oficial com foto 
(conforme item 8.5 deste edital), que será apresentado no dia da prova, o candidato não poderá participar 
da prova.

3.14. 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 ou que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente.

3.15. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação 
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o candidato 
deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de inclusão anexando o comprovante de inscrição e de 
pagamento, onde ficará condicionado o deferimento à comissão examinadora deste concurso, considerando 
o período para recursos apresentado no Capítulo 11 deste Edital.

4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1. 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.
 
4.2. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no item 4.1 aos que deixarem de 
requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.

4.3. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente item, o candidato deverá:

a) Apresentar na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, nº 11-25, Altos da Cidade, Bauru/SP, nos dias 22 (vinte e dois), 
23 (vinte e três) e 24 (vinte e quatro) de abril de 2019, das 08h00 as 17h00, 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 guia DUA impressa nos termos indicados 
no item 3.2, alíneas  “a” até “f” deste edital;
b) 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 o carimbo do responsável 
do setor/área/departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original);
c) O candidato que optar pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue 
conforme descrito na alínea “b” deste item, deverá apresentar no local e período designados na alínea 
“a” deste item, a via original do seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular 
autenticação;
d) 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 na alínea “a” deste 
item e que não observar os requisitos elencados na alínea “b” deste item;
e) As decisões sobre o deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de inscrição serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru em 27 de abril de 2019, e disponibilizado no site www.daebauru.sp.gov.br;
f) Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, 
devidamente justificado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.bauru.sp.gov.br;
g) O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar efetivar 
sua inscrição poderá fazê-la mediante pagamento da guia DUA impressa, nos termos indicados no Capítulo 
3 deste Edital, observados o período de inscrição e os horários bancários de sua região.

5. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) e CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA
5.1. 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 inscrição 
para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem. 
 
5.2. Em cumprimento à legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual 
de 5% (cinco por cento) das vagas a serem preenchidas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo 
regulado pelo presente Edital.

5.2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco). 

5.3. A pessoa com deficiência, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, 
especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são compatíveis 
com a sua deficiência.
 
5.4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas 
no artigo 4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de 
Justiça e na Lei Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência.
 
5.5. A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.

5.6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de 
deficiência de que possui, observado o disposto no item 5.4 deste Edital.

5.7. A pessoa com deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento 
a ser cumprido, conforme descrito no item 5.8 deste Edital.

5.8. A pessoa com deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet 
nos termos indicados no Capítulo 3, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o período 
de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, 
endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de Recursos Humanos do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

5.8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está 
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO III, e também;

5.8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes 
do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de 
sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do ANEXO IV.

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

5.8.3. O candidato que não atender ao estabelecido nos itens 5.8, 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.2.1, durante o 
período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, 
seja qual for o motivo alegado. 

5.9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se 
deseja concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.

5.10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Edital, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.

5.11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de pessoa com deficiência.

5.12. 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:

5.12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.

5.12.2. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.

5.12.3. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 5.12.

5.12.4. Será eliminado da Lista Especial (pessoa com deficiência) o candidato que não tiver configurada 
a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, devendo o mesmo permanecer apenas na lista 
de classificação geral.

5.13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por 
reprovação no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais 
candidatos com estrita observância à ordem classificatória.

5.14.  A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.

5.15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.

5.16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde e/ou de aposentadoria por invalidez.

5.17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como pessoa com deficiência caberá recurso, 
devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial 
o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: 
www.bauru.sp.gov.br.

5.18. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar 
durante o período de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento conforme modelo 
previsto no ANEXO V deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, como por 
exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho de 
surdez ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
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5.18.1. 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, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.

5.18.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 
5.18 e 5.18.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.

5.18.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do 
solicitado.

5.18.4. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas serão 
publicadas no Diário Oficial de Bauru em 08 de junho de 2019. 

5.18.5. 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 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru 
disponível no site: www. bauru.sp.gov.br.

6. DA CANDIDATA LACTANTE
6.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala 
reservada deverá apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre 
João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do 
referido Concurso, requerimento contendo seu nome completo, 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 Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com foto 
do acompanhante adulto, de segunda a sexta feira, no horário compreendido das 08h00 as 17h00 no período 
22 de abril a 12 de julho de 2019.

6.2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
Este estará submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no 
tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.

6.3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança 
no local de realização da prova.

6.4. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.

6.5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no item 6.1, a candidata deverá 
apresentar na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa.

6.6. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não disponibilizará em hipótese alguma, 
acompanhante para guarda da criança.

6.7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

7. DAS PROVAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
7.1. O Concurso Público regulado pelo presente será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com os valores atribuídos a seguir:

Provas Nº Questões Peso Caráter Duração da Prova

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 25

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua Portuguesa 10
Matemática/ Raciocínio 

Lógico 10
Noções de Direito 
Constitucional e 
Administrativo

05

Análise de 
Títulos Apresentação de Títulos _ 10 Classificatório _

7.2. 
1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA: de caráter eliminatório e classificatório, que visa avaliar o grau 
de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público, será composta por 
50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o 
conteúdo programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, sendo considerada 
apenas 01 (uma) alternativa correta. Essa prova terá duração de 03 (três) horas, já incluso o tempo para 
preenchimento da folha de respostas.
 
7.2.1. JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA: A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 
90 (noventa) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. A nota da prova objetiva será obtida com 
a soma dos acertos, onde cada questão correta valerá 1,80 (um inteiro e oitenta centésimos) pontos, e as 
erradas 0 (zero) ponto.
A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo: 

NPO = 90 x NAP
                   TQP

ONDE: 
NPO = Nota da prova objetiva 
TQP = Total de questões da prova 
NAP = Número de acertos na prova

7.2.2. DA HABILITAÇÃO: Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, 
no mínimo, 60% (sessenta por cento) de acertos, ou seja, 54 (cinquenta e quatro) pontos e não zerar em 
nenhum dos componentes da prova.

7.2.3. O candidato que não auferir, no mínimo, 54 (cinquenta e quatro) pontos na prova objetiva será 
desclassificado do Concurso Público.
    
7.3. 2ª ETAPA - ANÁLISE DE TÍTULOS: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 
10 (dez) pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas:
a) A Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não elimina do concurso 
os candidatos que não apresentarem Títulos; 
b) A entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues 
na data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial de Bauru;
c) Será permitida a entrega de Títulos por Procuradores legalmente habilitados, mediante a 
apresentação de procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação 
de documento de identificação do Procurador;
d) No ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio 
fornecido pelo Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de 
Pessoal, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) O Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legal e 
especificamente, para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
f) As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, 
acompanhadas dos originais ou autenticadas em Cartório;
g) Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações 
necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração;
h) 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;
i) Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em 
qualquer tempo;
j) Os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário 
Oficial de Bauru;
k) O recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Serviço de Recursos Humanos/Seção de 
Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal e as respectivas avaliações são de responsabilidade 
da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 139/2019-DAE;
l) Serão considerados e pontuados os Títulos, conforme o quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Doutorado, na área 

correlata ao cargo, devidamente registrado no órgão 
competente.

5,00 pontos 5,00 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Mestrado, na área 

correlata ao cargo, devidamente registrado no órgão 
competente.

3,00 pontos 3,00 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma, de conclusão de 
curso de especialização em nível de pós graduação 

latu senso, com carga horária mínima de 360 
horas-aula na área correlata ao cargo, devidamente 

registrado no órgão competente.

1,00 ponto 2,00 pontos

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

8. DA REALIZADAÇÃO DA PROVA
8.2. As provas serão realizadas na cidade Bauru/SP.

8.3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.

8.4. A aplicação das provas nas datas previstas dependerá da disponibilidade de locais adequados à 
realização das mesmas.

8.5. Ao candidato só será permitida a realização da prova na respectiva data, local e horário constantes 
no Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru e divulgado no site do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru (www.daebauru.sp.gov.br).

8.6. Somente será admitido à sala ou local de provas o candidato que estiver portando documento 
de identidade original que bem o identifique, como: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por 
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Órgão de Classe que tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro 
documento com foto reconhecido por lei.

8.6.2. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 
eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor 
de identidade.

8.6.3. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato.

8.6.4. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital 
em formulário próprio.

8.6.5. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação 
gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do documento e/ou à própria 
identificação.

8.7. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos.

8.7.2. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização da prova como 
justificativa de ausência.

8.7.3. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.

8.8. Recomendamos ao candidato que compareça ao local designado para a prova, constante do 
Edital de Convocação, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, 
munido de:
a) Caneta esferográfica de material transparente azul ou preta.
b) Por medida de segurança, recomendamos que o candidato leve no dia da prova o comprovante 
de inscrição.

8.9. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O trânsito 
de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de suas necessidades 
fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

8.10. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, 
designado pela Coordenação do Concurso.

8.11. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação 
constante no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente 
datado e assinado, ao fiscal de sala.

8.11.2. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

8.12. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, 
por qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova.

8.13. Excetuada a situação prevista no Capítulo 6 deste Edital, não será permitida a permanência de 
qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, 
inclusive, a não participação do (a) candidato (a) no Concurso Público.

8.14. COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação 
com outro candidato, nem a utilização de livros, códigos, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou 
similares. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e 
eliminar do restante da prova o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, 
tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da 
prova.

8.15. 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.

8.15.2. Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas, à 
observação dos fiscais de sala, durante a realização das provas.

8.16. Poderá ser excluído do Concurso Público, podendo inclusive responder criminalmente, o 
candidato que:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 
b) Apresentar-se em local diferente da convocação oficial; 
c) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
d) Não apresentar documento que bem o identifique; 
e) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
f) Ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência, que consiste 
em uma hora do início das provas; 
g) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio, que não o autorizado pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru no dia da 

aplicação das provas; 
h) Ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros 
materiais não permitidos, ou fora do horário estipulado;
i) Estiver portando armas no ambiente de provas, mesmo que possua o respectivo porte; 
j) Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
k) Não devolver integralmente o material recebido; 
l) Estiver fazendo uso de protetor auricular; 
m) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, 
impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar; 
n) Estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de 
comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartphones ou outros equipamentos similares);
o) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

8.17. O candidato ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter desligado qualquer 
aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibração 
e silencioso.

8.17.2. Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar nenhum dos aparelhos ou 
materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15.

8.17.3. Caso seja necessário o candidato portar algum desses aparelhos eletrônicos ou materiais, estes 
deverão ser acondicionados, no momento da identificação, em embalagem específica a ser fornecida pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru exclusivamente para tal fim, devendo a embalagem permanecer 
lacrada embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da prova.

8.17.4. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som 
seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado.

8.17.5.  Poderá, também, ser excluído do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou portando em 
seu bolso os aparelhos eletrônicos ou materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15 deste Capítulo, 
após o procedimento estabelecido no subitem 8.16.2 deste Capítulo.

8.18. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabilizará por perda ou extravio de 
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorrido no local de realização das provas, nem por 
danos neles causados.

8.19. A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-se o lacre dos 
envelopes de provas na presença dos candidatos nos locais de realização das provas.

8.20. Objetivando garantir a lisura e idoneidade do Concurso Público - o que é de interesse público 
e, em especial, dos próprios candidatos - bem como a sua autenticidade, será solicitada aos candidatos, 
quando da aplicação das provas, a assinatura em campo específico nas Folhas e Cadernos de Respostas 
personalizados.

8.21. Quando após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação policial, ter o candidato utilizado de processos ilícitos, sua prova será anulada e o candidato 
será automaticamente eliminado do Concurso.

DA PROVA OBJETIVA 1ª FASE 
8.22. A aplicação da Prova Objetiva está prevista para o dia 14/07/2019, na cidade de Bauru/SP.

8.23. Haverá em cada sala de prova cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam 
acompanhar o tempo de prova.

8.23.2. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.

8.24. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova, podendo levar o Caderno de Questões 2 
(duas) horas após o início da prova.

8.25. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno 
de Questões. 
a) O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
b) Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica 
azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as 
informações transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada. 
c) A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala. 
d) 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.
e) Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
f) Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, salvo se 
detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
g) O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados na Folha de 
Respostas, tais como Nome, número de inscrição, Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física 
(CPF).
h) Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional 
para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas.
i) Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o 
lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando 
todos as tiverem concluído.



64 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 16 DE ABRIL DE 2.019

8.26. A prova será disponibilizada no site www.daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente 
ao da aplicação. 

8.27. Após efetuadas as correções, a Folha de Respostas do candidato será disponibilizada no site do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru: www.daebauru.sp.gov.br, na área de Concursos.

ANÁLISE DE TÍTULOS – 2ª FASE
8.28. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos 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. 

8.29. A entrega dos títulos está prevista para ocorrer nos dias 12 (doze), 13 (treze) e 14 (quatorze) de 
agosto de 2019.

8.30. Os títulos deverão ser entregues nos termos do item 7.3 – Capítulo 7 na sede do Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, das 
08h00 as 17h00.

8.31. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado 
neste edital. 

8.32. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de 
pontuação e a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da 
Administração Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.

9. OS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.2. 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 anos, nos termos da Lei Federal n° 10.741/2003, entre si e 
frente aos demais, será dada preferência ao de idade mais elevada; 
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 entregues na Seção de 
Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, localizado na Rua Padre 
João, nº 11-25, Bauru/SP, CEP: 17012-020, das 08h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira (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;
d) Obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática / Raciocínio Lógico;
e) Obtiver maior número de acertos nas questões de Noções de Direito Constitucional e de Direito 
Administrativo;
f) Obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
g) Obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
h) Tiver a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.

9.2.2.  Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o 
desempate se dará por meio de sorteio. 

9.2.3. O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com 
o seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio 
da extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, 
conforme os seguintes critérios: 
a) Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a 
ordem será a crescente; 
b) Se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.

10. DO RESULTADO FINAL
10.2. O resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova objetiva, 
acrescido da soma de títulos, se houver.

10.3. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

10.4. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os 
candidatos aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que 
serão publicadas no Diário Oficial de Bauru. 

10.5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência 
ou aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

11. DOS RECURSOS
11.2. O candidato poderá apresentar recurso referente a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital 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 disponível no 
site: www.bauru.sp.gov.br. 

11.3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo 
constante no ANEXO VI – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na 
sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua 
Padre João, 11- 25. Não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, telegrama ou 
outro meio que não o especificado neste Edital.

11.4. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes. 

11.5. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será 
corrigida de acordo com o gabarito oficial após a decisão de tais recursos.

11.6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.

11.7.  No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, 
o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

11.8. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões 
eventualmente alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 11.1 deste Capítulo. 

11.9. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente. 

11.10. 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. 

11.11.  Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos 
termos preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela 
Constituição Federal de 1.988.

12. DA HOMOLOGAÇÃO
12.1.   O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente 
observando as determinações constantes no Capítulo 11, será homologado pelo Presidente do Conselho 
Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

12.2.  A homologação citada no Item 12.1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

13. DO PROVIMENTO DO CARGO
13.1.  O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação. 

13.2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para 
apresentação do candidato aprovado. 

13.3. 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 e 
alterações posteriores); 
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru; 
c) Recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado 
em Termo de Desistência); 
d) Deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente; 
e) For considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu; 
f) Tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da 
Administração Pública;
g) Apresentar declarações falsas.

13.10.  O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante 
seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal 
nº 1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18. 

13.11.   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) 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);
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 2, Item 2.1 deste edital);
l) A comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante 
de regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
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m) A comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de certidão 
negativa dos distribuidores criminais da Justiça Federal e Estadual e certidão negativa de antecedentes 
criminais da Polícia Federal e Estadual, 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. 

13.12.  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. 

13.13. 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. 

13.14.  Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

13.15.  O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no 
Item 13.5 deste Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de 
qualquer despesa decorrente de sua nomeação.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1.  A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato 
alegar qualquer espécie de desconhecimento.

14.1.1. Quando da posse, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos 
constantes no item 3.8 do Capítulo 3 – Das Inscrições. 

14.2.  A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 
ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os 
atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal. 

14.3.  O Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Autarquia realizadora do presente certame não se 
responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 

14.4. O candidato obriga-se a manter atualizado seu cadastro de inscrição para contato (endereço, 
telefone, e-mail e afins), junto ao Departamento de Água e Esgoto de Bauru e durante o prazo de validade 
do Concurso Público, visando eventual convocação, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja 
possível a sua localização para atendimento da convocação. 

14.4.1. O Departamento 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. 

14.5.  O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data 
da publicação de sua homologação no Diário Oficial do Município de Bauru, podendo ser prorrogado uma 
única vez e por igual período, a critério da Administração. 

14.6.  A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito 
à nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse 
e as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital. 

14.7. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde e 
perícia psicológica, ambos de caráter eliminatório, elaborado por médicos especialmente designados pelo 
DAE e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 

14.8.  Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas 
hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 

14.9.  Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade 
de declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 

14.10. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos pelo Departamento de água e 
Esgoto de Bauru - DAE, por meio de Comissão de Concurso especialmente constituída pela Portaria nº 
139/2019-DAE.

14.11. A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em 
documentos ou nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 

14.12. O candidato será considerado desistente e excluído tacitamente do Concurso Público quando 
não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito. 

14.13. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru se exime das despesas decorrentes de viagens e 

estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e de documentos e 
objetos esquecidos ou danificados no local ou sala de prova. 

14.14. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso, 
servindo a própria publicação no Diário Oficial do Município, de documento hábil para fins de comprovação 
da aprovação. 

14.15. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso 
Público, serão publicados no Diário Oficial do Município de Bauru, bem como divulgados no site do 
DAE www.daebauru.sp.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento. 

14.16. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital 
a ser publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br e divulgado nos 
veículos de imprensa locais, de acordo com o parágrafo único do Art. 11 da Lei Municipal nº 6871/2016.

14.17.  Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o 
horário oficial de Brasília. 

14.18. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores 
não serão objeto de avaliação da prova neste Concurso. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Bauru/SP, 12 de abril de 2019.

Eliseu Areco Neto 
Presidente do Conselho Administrativo 

Departamento de Água e Esgoto de Bauru

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES

ANALISTA DE SISTEMAS
Descrição sumária: 
Analisar e estabelecer a utilização de sistemas e equipamentos de processamento eletrônico de dados, 
estudando as necessidades, possibilidades e métodos pertinentes, para assegurar exatidão e rapidez dos 
diversos sistemas. Implementar sistemas, administrar servidores e desenvolver rotinas de internet para 
automatizar o trabalho e manter armazenados os dados do Departamento. Realizar outras atividades 
correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

(verificar composição das provas no presente edital)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Desenvolver atividades envolvidas no ciclo de vida do 
desenvolvimento de sistemas- Conceitos de sistema de computação. Organização de computadores. 
Sistemas operacionais - Compreensão do negócio, levantamento com usuários; Gerenciamento de 
requisitos - Implementação e análise de algoritmos. Análise e projetos de sistemas: Engenharia de software; 
Gerenciamento de projetos; Análise e projetos estruturado de sistema; Análise e projetos orientados a 
objetos; Projeto e implantação de software; Qualidade de software; Teste de software; Desenvolvimento e 
manutenção de software; Linguagem Unificada de Modelagem (UML) - Banco de dados: Introdução aos 
bancos de dados; Modelo de dados relacional; Modelagem de dados; Modelo entidade-relacionamento; 
Normalização de dados; Linguagem de consulta estruturada SQL; Junções de tabelas; Subconsultas; 
Visões; Indexação; Técnicas de programação em banco de dados; Procedimentos; Funções; Uso de 
cursores; Gatilhos; Técnicas de controle de concorrência. Banco de Dados não relacional - Implementação 
e administração de servidores (Linux e Windows).

MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO: Operações com números reais (adição, subtração, 
multiplicação e divisão); mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum; potências e raízes. 
Razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de três simples e composta; porcentagem. 
Resolução de situações-problema. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. 
Interpretações de tabelas e gráficos. Equações e funções do 1º e 2º graus. Medidas de tempo, comprimento, 
superfície e capacidade. Progressão Aritmética e Progressão Geométrica. Análise combinatória 
e probabilidade. Geometria plana: ângulos, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 
Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, 
cilindros, cones e cálculo de volumes. Derivadas e taxa de variação. Proposições; conectivos lógicos (negação, 
conjunção, disjunção, condicional, bicondicional); tabelas de verdade dos conectivos; equivalências; 
tautologias; quantificadores; problemas de raciocínio lógico que a partir de um conjunto de hipóteses 
conduz, de maneira válida, determinadas conclusões; problemas lógicos com figuras e palitos. 

LÍNGUA PORTUGUESA: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – 
Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos 
básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica 
– Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – 
As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. 
MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das 
palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos 
Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de 
Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. 
PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise 
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de Textos – Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades 
e defeitos de um texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E DE DIREITO ADMINISTRATIVO: Direito 
Constitucional: Princípios fundamentais. Ações Constitucionais: habeas corpus, habeas data, mandado 
de segurança; mandado de injunção; ação popular; ação civil pública. Direitos e garantias fundamentais: 
direitos e deveres individuais e coletivos; direitos sociais; direitos de nacionalidade; direitos políticos; 
partidos políticos. Administração Pública: disposições gerais; servidores públicos. Ordem econômica e 
financeira: princípios gerais da atividade econômica; política urbana; política agrícola e fundiária e reforma 
agrária. Ordem social: disposição geral; seguridade social; educação, cultura e desporto; comunicação 
social; meio ambiente; índios. Direito Administrativo: Administração pública: princípios básicos. Poderes 
administrativos: poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, uso e abuso 
do poder. Serviços públicos: conceito, regime jurídico, princípios, titularidade e competência. Delegação: 
concessão, permissão e autorização. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, 
revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Organização administrativa: administração 
direta e indireta; centralizada e descentralizada; autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, consórcios públicos. Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação. Servidores 
públicos: cargo, emprego e função públicos. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (lei 
municipal nº Lei Municipal 3.781/1994); Plano de Cargos Carreiras e Salários dos Servidores do DAE/
Bauru (lei municipal nº Lei nº 6.366/2013). Lei nº 8.429/1992: disposições gerais; atos de improbidade 
administrativa. Licitações e Contratos da Administração Pública – Lei nº 8.666/1993 (com alterações 
posteriores). Convênios administrativos. Pregão: Lei n° 10.520/2002. Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas: Lei Federal n 12.462, de 4 de agosto de 2011. Parcerias Público-Privadas (Lei nº 11.079/2004, 
com alterações posteriores). Bens públicos: regime jurídico; classificação; administração; aquisição e 
alienação; utilização; autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso, concessão de direito real 
de uso e cessão de uso. Intervenção do Estado na propriedade: desapropriação; servidão administrativa; 
tombamento; requisição administrativa; ocupação temporária; limitação administrativa. Terceiro Setor: 
Organizações Sociais (Lei nº 9.637/1998). Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Lei 
nº 9.790/1999, com alterações posteriores). Parcerias entre a administração pública e as organizações da 
sociedade civil: Lei 13.019/2014. Mandado de Segurança individual. Mandado de Segurança Coletivo. 
Ação Popular. Ação Civil Pública. Mandado de Injunção. Habeas Data. Lei de Responsabilidade Fiscal (lei 
complementar nº 101 de 04 de maio de 2000).

ANEXO III
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO 

COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
À Comissão de Concurso para o cargo de ANALISTA DE SISTEMAS:
______________________________________________________, candidato (a) inscrito (a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do 
documento de identificação (R.G.) número ________________________________, solicito que minha 
inscrição seja efetivada como candidato portador com deficiência de acordo com o Capítulo 5 do Edital 
04/2019. 

Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo 5 - DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 04/2019 – DAE. 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019. 

Assinatura do candidato 
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV 
MODELO DE LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Atesto que o (a) Sr. (a) ____________________________, portador(a) do R.G. nº.____________
_________________ e do CPF nº. _____________________________, é pessoa com deficiência, 
segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com redação 
dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou 
múltipla)_______________________________. 
Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Código CID-10:____________________. 

A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
A1 – paraplegia 
A2 – paraparesia 
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia 
A6 – tetraparesia 
A7 – triplegia 
A8 – triparesia 
A9 – hemiplegia 
A10 – hemiparesia 
A11 – ostomia 
A12 - amputação ou ausência de membro 
A13 - paralisia cerebral 

A14 – nanismo 
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida. 
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz. 
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o.
C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ). 
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
D1 – comunicação 
D2 - cuidado pessoal 
D3 - habilidades sociais 
D4 – utilização dos recursos da comunidade 
D5 – saúde e segurança 
D6 – habilidades acadêmicas 
D7 – lazer 
D8 – trabalho 
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e data:__________________________________________ 
Nome do médico/CRM:_________________________________________________________________
_____
Endereço para contato:______________________________________________ 
Assinatura e carimbo:________________________________________

ANEXO V
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS
À Comissão de Concurso para o cargo de ANALISTA DE SISTEMAS
________________________________________________________, candidato (a) inscrito(a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do 
documento de identificação (R.G.) número ________________________________, solicito condições 
especiais para fazer a prova, conforme o especificado abaixo:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO 5 – DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 04/2019 - 
DAE.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019.
Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
MODELO DE RECURSO

À Comissão de Concurso para o cargo de ANALISTA DE SISTEMAS
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. ______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 Embasamento: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2019.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VII
CRONOGRAMA

CRONOGRAMA CONCURSO ANALISTA DE SISTEMAS
Datas Eventos

13/04/2019 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/04/2019 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/04/2019 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
22/04/2019 Abertura Inscrições
17/05/2019 Encerramento Inscrições

22, 23 e 24/04/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
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27/04/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

22/04 a 12/07/2019 Período para solicitar Condição Especial para Lactante
22/04 a 17/05/2019 Período para solicitar Condição Especial para realizar a prova e vaga de deficiente

08/06/2019 Publicação deferimento/indeferimento de requerimento para condição especial para 
realizar a prova

08/06/2019 Relação de inscrições indeferidas e 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
11/06/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
13/06/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/07/2019 Previsão da realização da Prova Objetiva
16/07/2019 Previsão de divulgação do Gabarito
30/07/2019 Previsão de Resultado da Prova Objetiva e 1ª Convocação para Entrega de Títulos
06/08/2019 2ª Convocação para entrega de Títulos
10/08/2019 3ª Convocação para entrega de Títulos

12, 13 e 14/08/2019 Previsão de entrega de Títulos
24/08/2019 Publicação deferimento/indeferimento lista especial vaga deficiente
24/08/2019 Previsão Classificação Final
05/09/2019 Previsão de Homologação

EDITAL Nº 05/2019 – DAE
CONCURSO PÚBLICO – ANALISTA CONTÁBIL

O DAE - Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Estado de São Paulo, por determinação do Sr. 
Presidente do Conselho Administrativo, Eliseu Areco Neto, torna público que realizará, na forma prevista 
no artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, 
a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO na modalidade “Provas e Títulos”, para o provimento 
do Cargo Público Efetivo vago de ANALISTA CONTÁBIL e os que vierem a ocorrer dentro do prazo 
de validade do concurso em questão. 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 3.373/1991 e alterações posteriores), pelo 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/1994 e alterações 
posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru (Lei Municipal n° 6.366 de 17 de junho de 2013 e alterações posteriores) e demais disposições 
legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
 A divulgação oficial deste Edital e dos demais editais, relativos às etapas deste Concurso Público, dar-se-á 
com a publicação no Diário Oficial do Município de Bauru, com a afixação na Sede do DAE, e também, em 
caráter informativo, na INTERNET, através do site www.daebauru.sp.gov.br.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A organização, aplicação e execução do Concurso Público serão de responsabilidade do DAE – 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, obedecidas as normas deste Edital.

1.2. As provas serão aplicadas na cidade de Bauru – SP.

2. NOMENCLATURA – CARGA HORÁRIA – VAGAS – REFERÊNCIA – VENCIMENTOS – 
TAXA DE INSCRIÇÃO - EXIGÊNCIAS

2.1. Nível de Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO

Nomenclatura C/HSemanal Vagas Ref. Vencimentos(R$)
Taxa 

de Insc. 
(R$)

Exigências complementares 
no ato da posse

ANALISTA 
CONTÁBIL 40 01 J-C1

R$ 3.608,84+ 
vale alimentação 

mensal de R$ 
451,00 

R$ 
50,00

Ensino Superior Completo em 
Ciências Contábeis; Registro 
Profissional no Conselho de 

Classe.

2.2. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos a escala de 40 (quarenta) 
horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do horário estabelecido pelo DAE.

2.3. Os vencimentos constantes do presente Edital têm como base a tabela salarial de fevereiro de 
2019.

2.4. As atribuições são as constantes do Anexo I do presente Edital.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição deverá ser efetuada no período compreendido entre 09h00 de 22 de abril de 2019 
as 16h00 de 17 de maio de 2019, EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.
sp.gov.br na área CONCURSOS PÚBLICOS. (Não será permitida inscrição pelos Correios, fac-símile, 
condicional ou fora do prazo estabelecido).

3.2. Para inscrever-se, o candidato deverá:
AAcessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante no período compreendido entre 09h00 de 22 de abril de 
2019 as 16h00 de 17 de maio de 2019;
a) Localizar no site o “link” correlato a este Concurso Público, dentro do ícone concursos público;
b) Ler, na íntegra, o respectivo Edital;
c) Selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição,transmitir os 
dados da inscrição; 
d) Imprimir a guia DUA (Documento Único de Arrecadação);
e) Efetuar o pagamento da inscrição até a data-limite para encerramento (17 de maio de 2019) – 
Atenção para o horário bancário.

3.3. Para o pagamento da inscrição somente poderá ser utilizada a guia DUA gerada no ato da 
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições.

3.4. Não será aceito pagamento da inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-
símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta 

corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não os 
especificados neste Edital.

3.5. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 

3.6. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de 
serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibiliza acesso gratuito e permitido a todo 
cidadão na cidade de Bauru localizado no Posto do Poupatempo, situado à Rua Inconfidência, esquina com 
a Avenida Nações Unidas. Verificar as condições para utilização do serviço. 

3.7. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

3.8. 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) Apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da 
nomeação;
d) Comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) Apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias;
f) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou equivalente;
g) Apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) Estar em dia com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral 
acompanhado do comprovante de votação na última eleição;
i) Possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos 
comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do item 2.1 (Diploma, Certificado ou Declaração 
de Conclusão do Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, devendo este ser emitido por 
estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente reconhecido pelo órgão competente – MEC 
e Profissional no Conselho de Classe); 
j) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por 
justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, 
instituída por órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
k) Não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos;
l) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação 
médica/psicológica – pré-admissional (apuradas por perícia médica realizada por médico oficial);
m) 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;
n) Comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
o) Conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.

3.9. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão da guia referente à inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), devendo 
efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária ou lotérica. 

3.10. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento da guia. A 
pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.br, na 
página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições.

3.11. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato. Assim é recomendável que o candidato realize 
a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida antecedência.

3.12. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, seja qual 
for o motivo alegado, exceto no de cancelamento do certame pela própria administração.

3.13. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. Se o nome do candidato não estiver completo de acordo com o documento oficial com foto 
(conforme item 8.5 deste edital), que será apresentado no dia da prova, o candidato não poderá participar 
da prova.

3.14. 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 ou que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente.

3.15. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação 
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o candidato 
deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de inclusão anexando o comprovante de inscrição e de 
pagamento, onde ficará condicionado o deferimento à comissão examinadora deste concurso, considerando 
o período para recursos apresentado no Capítulo 11 deste Edital.

4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1. 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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 4.2. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no item 4.1 aos que deixarem de 
requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.

4.3. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente item, o candidato deverá:
a) Apresentar na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, nº 11-25, Altos da Cidade, Bauru/SP, nos 22 (vinte e dois), 23 
(vinte e três) e 24 (vinte e quatro) de abril de 2019, das 08h00 as 17h00, 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 guia DUA impressa nos termos indicados no item 
3.2, alíneas “a” até “f” deste edital;
b) 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 o carimbo do responsável 
do setor/área/departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original);
c) O candidato que optar pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue 
conforme descrito na alínea “b” deste item, deverá apresentar no local e período designados na alínea 
“a” deste item, a via original do seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular 
autenticação;
d) 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 na alínea “a” deste 
item e que não observar os requisitos elencados na alínea “b” deste item;
e) As decisões sobre o deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de inscrição serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru em 27 de abril de 2019, e disponibilizado no site www.daebauru.sp.gov.br;
f) Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, 
devidamente justificado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.bauru.sp.gov.br;
g) O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar efetivar 
sua inscrição poderá fazê-la mediante pagamento da guia DUA impressa, nos termos indicados no Capítulo 
3 deste Edital, observados o período de inscrição e os horários bancários de sua região.

5. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) e CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA
5.1. 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 inscrição 
para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem. 
 
5.2. Em cumprimento à legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual 
de 5% (cinco por cento) das vagas a serem preenchidas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo 
regulado pelo presente Edital.

5.2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco). 

5.3. A pessoa com deficiência, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, 
especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são compatíveis 
com a sua deficiência.
 
5.4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas 
no artigo 4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de 
Justiça e na Lei Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência.
 
5.5. A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.

5.6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de 
deficiência de que possui, observado o disposto no item 5.4 deste Edital.

5.7. A pessoa com deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento 
a ser cumprido, conforme descrito no item 5.8 deste Edital.

5.8. A pessoa com deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet 
nos termos indicados no Capítulo 3, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o período 
de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, 
endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de Recursos Humanos do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

5.8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está 
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO III, e também;

5.8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes 
do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de 
sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do ANEXO IV.

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

5.8.3. O candidato que não atender ao estabelecido nos itens 5.8, 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.2.1, durante o 
período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, 
seja qual for o motivo alegado. 

5.9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se 
deseja concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.

5.10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Edital, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.

5.11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de pessoa com deficiência.

5.12. 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:

5.12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.

5.12.2. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.

5.12.3. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 5.12.

5.12.4. Será eliminado da Lista Especial (pessoa com deficiência) o candidato que não tiver configurada 
a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, devendo o mesmo permanecer apenas na lista 
de classificação geral.

5.13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por 
reprovação no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais 
candidatos com estrita observância à ordem classificatória.

5.14.  A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.

5.15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.

5.16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde e/ou de aposentadoria por invalidez.

5.17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como pessoa com deficiência caberá recurso, 
devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial 
o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: 
www.bauru.sp.gov.br.

5.18. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar 
durante o período de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento conforme modelo 
previsto no ANEXO V deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, como por 
exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho de 
surdez ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

5.18.1. 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, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.

5.18.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 
5.18 e 5.18.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.

5.18.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do 
solicitado.

5.18.4. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas serão 
publicadas no Diário Oficial de Bauru em 08 de junho de 2019. 

5.18.5. 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 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru 
disponível no site: www. bauru.sp.gov.br.

6. DA CANDIDATA LACTANTE
6.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala 
reservada deverá apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre 
João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do 
referido Concurso, requerimento contendo seu nome completo, 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 Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com foto 



69DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 16 DE ABRIL DE 2.019

do acompanhante adulto, de segunda a sexta feira, no horário compreendido das 08h00 as 17h00 no período 
22 de abril a 12 de julho de 2019.

6.2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
Este estará submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no 
tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.

6.3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança 
no local de realização da prova.

6.4. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.

6.5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no item 6.1, a candidata deverá 
apresentar na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa.

6.6. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não disponibilizará em hipótese alguma, 
acompanhante para guarda da criança.

6.7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

7. DAS PROVAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
7.1. O Concurso Público regulado pelo presente será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com os valores atribuídos a seguir:

Provas Nº Questões Peso Caráter Duração da Prova

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 25

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua Portuguesa 10
Matemática Financeira 10

Noções de Direito 
Constitucional e 
Administrativo

05

Análise de 
Títulos Apresentação de Títulos _ 10 Classificatório _

7.2. 
 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA: de caráter eliminatório e classificatório, que visa avaliar o grau 
de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público, será composta por 
50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o 
conteúdo programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, sendo considerada 
apenas 01 (uma) alternativa correta. Essa prova terá duração de 03 (três) horas, já incluso o tempo para 
preenchimento da folha de respostas.

7.2.1. JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA: A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 
90 (noventa) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. A nota da prova objetiva será obtida com 
a soma dos acertos, onde cada questão correta valerá 1,80 (um inteiro e oitenta centésimos) pontos, e as 
erradas 0 (zero) ponto.
A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo: 

NPO = 90 x NAP
                   TQP

ONDE: 
NPO = Nota da prova objetiva 
TQP = Total de questões da prova 
NAP = Número de acertos na prova

7.2.2. DA HABILITAÇÃO: Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) de acertos, ou seja, 54 (cinquenta e quatro) pontos e não zerar em 
nenhum dos componentes da prova.

7.2.3. O candidato que não auferir, no mínimo, 54 (cinquenta e quatro) pontos na prova objetiva será 
desclassificado do Concurso Público.

7.3. 2ª ETAPA - ANÁLISE DE TÍTULOS: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 
10 (dez) pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas: 
a) A Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não elimina do concurso 
os candidatos que não apresentarem Títulos;
b) A entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues 
na data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial de Bauru;
c) Será permitida a entrega de Títulos por Procuradores legalmente habilitados, mediante a 
apresentação de procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação 
de documento de identificação do Procurador;
d) No ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio 
fornecido Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal 
do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) O Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legal e 
especificamente, para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
f) As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, 
acompanhadas dos originais ou autenticadas em Cartório;
g) Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações 
necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração;
h) 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;
i) Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em 
qualquer tempo;
j) Os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário 
Oficial de Bauru;
k) O recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Serviço de Recursos Humanos/Seção de 
Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal e as respectivas avaliações são de responsabilidade 
da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 136/2019-DAE;
l) Serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível de 
Doutorado, na área correlata ao cargo, 

devidamente registrado no órgão competente.

5,00 pontos 5,00 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Mestrado, 

na área correlata ao cargo, devidamente 
registrado no órgão competente.

3,00 pontos 3,00 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma, de 
conclusão de curso de especialização em nível 
de pós graduação latu senso, com carga horária 

mínima de 360 horas-aula na área correlata 
ao cargo, devidamente registrado no órgão 

competente.

1,00 ponto 2,00 pontos

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

8. DA REALIZAÇÃO DA PROVA
8.2. As provas serão realizadas na cidade Bauru/SP.

8.3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.

8.4. A aplicação das provas nas datas previstas dependerá da disponibilidade de locais adequados à 
realização das mesmas.

8.5. Ao candidato só será permitida a realização da prova na respectiva data, local e horário constantes 
no Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru e divulgado no site do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru (www.daebauru.sp.gov.br).

8.6. Somente será admitido à sala ou local de provas o candidato que estiver portando documento 
de identidade original que bem o identifique, como: 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.

8.6.3. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 
eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor 
de identidade.

8.6.4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato.

8.6.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital 
em formulário próprio.

8.6.6. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação 
gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do documento e/ou à própria 
identificação.

8.7. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos.

8.7.3. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização da prova como 
justificativa de ausência.

8.7.4. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.

8.8. Recomendamos ao candidato que compareça ao local designado para a prova, constante do 
Edital de Convocação, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, 
munido de:
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a) Caneta esferográfica de material transparente azul ou preta.
b) Por medida de segurança, recomendamos que o candidato leve no dia da prova o comprovante 
de inscrição.

8.9. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O trânsito 
de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de suas necessidades 
fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

8.10. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, 
designado pela Coordenação do Concurso.

8.11. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação 
constante no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente 
datado e assinado, ao fiscal de sala.

8.11.3. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

8.12. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, 
por qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova.

8.13. Excetuada a situação prevista no Capítulo 6 deste Edital, não será permitida a permanência de 
qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, 
inclusive, a não participação do (a) candidato (a) no Concurso Público.

8.14. COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação 
com outro candidato, nem a utilização de livros, códigos, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou 
similares. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e 
eliminar do restante da prova o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, 
tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da 
prova.

8.15. 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.

8.15.3. Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas, à 
observação dos fiscais de sala, durante a realização das provas.

8.16. Poderá ser excluído do Concurso Público, podendo inclusive responder criminalmente, o 
candidato que:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 
b) Apresentar-se em local diferente da convocação oficial; 
c) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
d) Não apresentar documento que bem o identifique;
e) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento de um fiscal;
f) Ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência, que consiste 
em uma hora do início das provas; 
g) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio, que não o autorizado pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru no dia da 
aplicação das provas;
h) Ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros 
materiais não permitidos, ou fora do horário estipulado;
i) Estiver portando armas no ambiente de provas, mesmo que possua o respectivo porte;
j) Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
k) Não devolver integralmente o material recebido;
l) Estiver fazendo uso de protetor auricular;
m) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, 
impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar;
n) Estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de 
comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartphones ou outros equipamentos similares); 
o) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.

8.17. O candidato ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter desligado qualquer 
aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibração 
e silencioso.

8.17.3. Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar nenhum dos aparelhos ou 
materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15.

8.17.4. Caso seja necessário o candidato portar algum desses aparelhos eletrônicos ou materiais, estes 
deverão ser acondicionados, no momento da identificação, em embalagem específica a ser fornecida pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru exclusivamente para tal fim, devendo a embalagem permanecer 
lacrada embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da prova.

8.17.5. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som 
seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado.

8.17.6.  Poderá, também, ser excluído do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou portando em 
seu bolso os aparelhos eletrônicos ou materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15 deste Capítulo, 
após o procedimento estabelecido no subitem 8.16.2 deste Capítulo.

8.18. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabilizará por perda ou extravio de 
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorrido no local de realização das provas, nem por 
danos neles causados.

8.19. A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-se o lacre dos 
envelopes de provas na presença dos candidatos nos locais de realização das provas.

8.20. Objetivando garantir a lisura e idoneidade do Concurso Público - o que é de interesse público 
e, em especial, dos próprios candidatos - bem como a sua autenticidade, será solicitada aos candidatos, 
quando da aplicação das provas, a assinatura em campo específico nas Folhas e Cadernos de Respostas 
personalizados.

8.21. Quando após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação policial, ter o candidato utilizado de processos ilícitos, sua prova será anulada e o candidato 
será automaticamente eliminado do Concurso.

DA PROVA OBJETIVA 1ª FASE 
8.22. A aplicação da Prova Objetiva está prevista para o dia 14/07/2019, na cidade de Bauru/SP.

8.23. Haverá em cada sala de prova cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam 
acompanhar o tempo de prova.

8.23.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.

8.24. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova, podendo levar o Caderno de Questões 2 
(duas) horas após o início da prova.

8.25. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno 
de Questões. 
a) O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
b) Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica 
azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as 
informações transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada. 
c) A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala. 
d) 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.
e) Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
f) Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, salvo se 
detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
g) O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados na Folha de 
Respostas, tais como Nome, número de inscrição, Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física 
(CPF).
h) Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional 
para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas.
i) Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o 
lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando 
todos as tiverem concluído.

8.26. A prova será disponibilizada no site www.daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente 
ao da aplicação. 

8.27. Após efetuadas as correções, a Folha de Respostas do candidato será disponibilizada no site do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru: www.daebauru.sp.gov.br, na área de Concursos.

ANÁLISE DE TÍTULOS – 2ª FASE
8.28. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos 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. 

8.29. A entrega dos títulos está prevista para ocorrer nos dias 12 (doze), 13 (treze) e 14 (quatorze) de 
agosto de 2019.

8.30. Os títulos deverão ser entregues nos termos do item 7.3 – Capítulo 7 na sede do Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, das 
08h00 as 17h00.

8.31. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado 
neste edital. 

8.32. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de 
pontuação e a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da 
Administração Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.2. 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 anos, nos termos da Lei Federal n° 10.741/2003, entre si e 
frente aos demais, será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) Comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses 
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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 entregues na Seção de 
Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, localizado na Rua Padre 
João, nº 11-25, Bauru/SP, CEP: 17012-020, das 08h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira (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 pontuação na Prova Prática;
d) Obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos;
e) Obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática;
f) Obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
g) Obtiver maior número de acertos nas questões de Noções Básicas de Direito Constitucional e de 
Direito Administrativo;
h) Tiver a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.

9.2.3. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o 
desempate se dará por meio de sorteio.

9.2.4. O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com 
o seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio 
da extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, 
conforme os seguintes critérios:
c) Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a 
ordem será a crescente;
d) Se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.

10. DO RESULTADO FINAL
10.2. O resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova objetiva, 
acrescido da soma de títulos, se houver.

10.3. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

10.4. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os 
candidatos aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que 
serão publicadas no Diário Oficial de Bauru. 

10.5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência 
ou aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

11. DOS RECURSOS
11.2. O candidato poderá apresentar recurso referente a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital 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 disponível no 
site: www.bauru.sp.gov.br. 

11.3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo 
constante no ANEXO VI – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na 
sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua 
Padre João, 11- 25. Não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, telegrama ou 
outro meio que não o especificado neste Edital.

11.4. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes. 

11.5. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será 
corrigida de acordo com o gabarito oficial após a decisão de tais recursos.

11.6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.

11.7.  No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, 
o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

11.8. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões 
eventualmente alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 11.1 deste Capítulo. 

11.9. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente. 

11.10. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
e) Cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
f) Que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; 
g) Sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente; 
h) Que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente. 

11.11.  Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos 
termos preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela 
Constituição Federal de 1.988.

12. DA HOMOLOGAÇÃO
12.2.   O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente 
observando as determinações constantes no Capítulo 11, será homologado pelo Presidente do Conselho 
Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

12.3.  A homologação citada no Item 12.1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

13. DO PROVIMENTO DO CARGO
13.2.  O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação. 

13.3. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para 
apresentação do candidato aprovado. 

13.4. 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 e 
alterações posteriores); 
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru; 
c) Recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado 
em Termo de Desistência); 
d) Deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente; 
e) For considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu; 
f) Tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da 
Administração Pública;
g) Apresentar declarações falsas.

13.16.  O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante 
seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal 
nº 1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18. 

13.17.   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) 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);
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 2, Item 2.1 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 certidão 
negativa dos distribuidores criminais da Justiça Federal e Estadual e certidão negativa de antecedentes 
criminais da Polícia Federal e Estadual, 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. 

13.18.  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. 

13.19. 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. 

13.20.  Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

13.21.  O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no 
Item 13.5 deste Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de 
qualquer despesa decorrente de sua nomeação.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.2.  A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato 
alegar qualquer espécie de desconhecimento.

14.2.3. Quando da posse, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos 
constantes no item 3.8 do Capítulo 3 – Das Inscrições. 
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14.3.  A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 
ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os 
atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal. 

14.4.  O Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Autarquia realizadora do presente certame não se 
responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 

14.5. O candidato obriga-se a manter atualizado seu cadastro de inscrição para contato (endereço, 
telefone, e-mail e afins), junto ao Departamento de Água e Esgoto de Bauru e durante o prazo de validade 
do Concurso Público, visando eventual convocação, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja 
possível a sua localização para atendimento da convocação. 

14.5.3. O Departamento 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. 

14.6.  O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data 
da publicação de sua homologação no Diário Oficial do Município de Bauru, podendo ser prorrogado uma 
única vez e por igual período, a critério da Administração. 

14.7.  A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito 
à nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse 
e as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital. 

14.8. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde e 
perícia psicológica, ambos de caráter eliminatório, elaborado por médicos especialmente designados pelo 
DAE e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 

14.9.  Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas 
hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 

14.10.  Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade 
de declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 

14.11. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos pelo Departamento de água e 
Esgoto de Bauru - DAE, por meio de Comissão de Concurso especialmente constituída pela Portaria nº 
136/2019-DAE.

14.12. A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em 
documentos ou nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 

14.13. O candidato será considerado desistente e excluído tacitamente do Concurso Público quando 
não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito. 

14.14. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru se exime das despesas decorrentes de viagens e 
estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e de documentos e 
objetos esquecidos ou danificados no local ou sala de prova. 

14.15. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso, 
servindo a própria publicação no Diário Oficial do Município, de documento hábil para fins de comprovação 
da aprovação. 

14.16. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso 
Público, serão publicados no Diário Oficial do Município de Bauru, bem como divulgados no site do 
DAE www.daebauru.sp.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento. 

14.17. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital 
a ser publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br e divulgado nos 
veículos de imprensa locais, de acordo com o parágrafo único do Art. 11 da Lei Municipal nº 6871/2016.

14.18.  Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o 
horário oficial de Brasília. 

14.19. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores 
não serão objeto de avaliação da prova neste Concurso. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Bauru/SP, 12 de abril de 2019.

Eliseu Areco Neto
Presidente do Conselho Administrativo

Departamento de Água e Esgoto de Bauru

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES

ANALISTA CONTÁBIL
Descrição sumária: 
Supervisionar, coordenar, executar serviços inerentes à contabilidade geral do DAE junto aos órgãos 
competentes, administrar tributos do Departamento, além de registrar e controlar fatos contábeis e preparar 
declarações ao fisco. Elaborar demonstrações contábeis e prestar consultoria e auditoria, informações 
gerenciais e outras atividades correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do superior 
imediato.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

(verificar composição das provas no presente edital)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos Específicos: Patrimônio; Ativo Passivo; Balanço 
Patrimonial; Demonstrativo de Resultados; Contas contábeis; Apuração de Resultados; Princípios Contábeis; 
Método das Partidas Dobradas; Livros Contábeis; Balancete de Verificação; Contas Patrimoniais; Estoques; 
Métodos de Custos; Operações com Mercadorias (Impostos); Depreciação; Fluxo de Caixa; Análise das 
demonstrações financeiras.
Bibliografia: • ASSAF NETO, ALEXANDRE. Estrutura e Análise de Balanços. São Paulo:Atlas, 2007; • 
CREPALDI, CONTABILIDADE GERENCIAL, Teoria e pratica. 5 ed. São Paulo:Altas, 2011; • FRANCO, 
H. Contabilidade geral. São Paulo: Atlas, 1997; • IUDICIBUS, S. de. Contabilidade gerencial. São Paulo: 
Atlas, 1998; • MORANTE, Antonio Salvador, Análise das demonstrações financeiras: aspectos contábeis 
da demonstração de resultado e do balanço patrimonial. 2 ed. – São Paulo:Atlas, 2009; • RIBEIRO, O. M. 
Contabilidade básica. São Paulo: Saraiva, 1997.

MATEMÁTICA FINANCEIRA: Os fatores de correção e o valor do dinheiro no tempo: os fatores de 
correção; aumentos ou reduções sucessivos. Cálculo de índices: inflação, deflação e desinflação. Tipos de 
regime de capitalização: regime de juros simples; aplicabilidade do regime de juros simples; regime de 
juros compostos; regime de juros simples x regime de juros compostos; descontos simples e descontos 
compostos. Rendas: capitalização composta  e amortização composta. Taxas equivalentes em regime de 
capitalização composta: cálculo e aplicabilidade. Taxas Acumuladas em regime de capitalização composta: 
cálculo e aplicabilidade. Taxa nominal x taxa efetiva: significado e diferença. Taxa Real e Inflação: 
conceito e cálculo da taxa real. . Fluxos de caixa: pagamento único; serie uniforme; irregular.  Sistemas de 
amortização: sistema francês de amortização (Tabela Price) e Sistema de Amortização Constante (SAC); 
sistema de pagamentos variáveis; cálculo do saldo devedor, no sistema francês, após pagamento de K 
parcelas.

LÍNGUA PORTUGUESA: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – 
Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos 
básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica 
– Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – 
As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. 
MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das 
palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos 
Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de 
Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. 
PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise 
de Textos – Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades 
e defeitos de um texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E DE DIREITO ADMINISTRATIVO: Direito 
Constitucional: Princípios fundamentais. Ações Constitucionais: habeas corpus, habeas data, mandado 
de segurança; mandado de injunção; ação popular; ação civil pública. Direitos e garantias fundamentais: 
direitos e deveres individuais e coletivos; direitos sociais; direitos de nacionalidade; direitos políticos; 
partidos políticos. Administração Pública: disposições gerais; servidores públicos. Ordem econômica e 
financeira: princípios gerais da atividade econômica; política urbana; política agrícola e fundiária e reforma 
agrária. Ordem social: disposição geral; seguridade social; educação, cultura e desporto; comunicação 
social; meio ambiente; índios. Direito Administrativo: Administração pública: princípios básicos. Poderes 
administrativos: poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, uso e abuso 
do poder. Serviços públicos: conceito, regime jurídico, princípios, titularidade e competência. Delegação: 
concessão, permissão e autorização. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, 
revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Organização administrativa: administração 
direta e indireta; centralizada e descentralizada; autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, consórcios públicos. Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação. Servidores 
públicos: cargo, emprego e função públicos. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (lei 
municipal nº Lei Municipal 3.781/1994); Plano de Cargos Carreiras e Salários dos Servidores do DAE/
Bauru (lei municipal nº Lei nº 6.366/2013). Lei nº 8.429/1992: disposições gerais; atos de improbidade 
administrativa. Licitações e Contratos da Administração Pública – Lei nº 8.666/1993 (com alterações 
posteriores). Convênios administrativos. Pregão: Lei n° 10.520/2002. Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas: Lei Federal n 12.462, de 4 de agosto de 2011. Parcerias Público-Privadas (Lei nº 11.079/2004, 
com alterações posteriores). Bens públicos: regime jurídico; classificação; administração; aquisição e 
alienação; utilização; autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso, concessão de direito real 
de uso e cessão de uso. Intervenção do Estado na propriedade: desapropriação; servidão administrativa; 
tombamento; requisição administrativa; ocupação temporária; limitação administrativa. Terceiro Setor: 
Organizações Sociais (Lei nº 9.637/1998). Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Lei 
nº 9.790/1999, com alterações posteriores). Parcerias entre a administração pública e as organizações da 
sociedade civil: Lei 13.019/2014. Mandado de Segurança individual. Mandado de Segurança Coletivo. 
Ação Popular. Ação Civil Pública. Mandado de Injunção. Habeas Data. Lei de Responsabilidade Fiscal (lei 
complementar nº 101 de 04 de maio de 2000).
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ANEXO III
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO 

COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
À Comissão de Concurso para o cargo de ANALISTA CONTÁBIL:
____________________________________________________, candidato (a) inscrito (a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador (a) do 
documento de identificação (R.G.) número ________________________________, solicito que minha 
inscrição seja efetivada como candidato portador com deficiência de acordo com o Capítulo 5 do Edital 
05/2019. 
Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo 5 - DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 05/2019 – DAE. 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019. 

Assinatura do candidato 
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV 
MODELO DE LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Atesto que o (a) Sr. (a) _____________________________________, portador(a) do R.G. nº.________
_____________________ e do CPF nº. _____________________________, é pessoa com deficiência, 
segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com redação 
dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou 
múltipla)_______________________________. 
Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Código CID-10:____________________. 
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 

A1 – paraplegia 
A2 – paraparesia 
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia 
A6 – tetraparesia 
A7 – triplegia 
A8 – triparesia 
A9 – hemiplegia 
A10 – hemiparesia 
A11 – ostomia 
A12 - amputação ou ausência de membro 
A13 - paralisia cerebral 
A14 – nanismo 
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida. 

B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz. 

C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 

C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o.
C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ). 

D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

D1 – comunicação 
D2 - cuidado pessoal 
D3 - habilidades sociais 
D4 – utilização dos recursos da comunidade 
D5 – saúde e segurança 
D6 – habilidades acadêmicas 
D7 – lazer 
D8 – trabalho 

E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e data:__________________________________________ 

Nome do médico/CRM:_____________________________________
Endereço para contato:_________________________________________ 
Assinatura e carimbo:_______________________________________________

ANEXO V
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS
À Comissão de Concurso para o cargo de ANALISTA CONTÁBIL
_________________________________________________________, candidato (a) inscrito(a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do 
documento de identificação (R.G.) número ________________________________, solicito condições 
especiais para fazer a prova, conforme o especificado abaixo:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO 5 – DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 05/2019 - 
DAE.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
MODELO DE RECURSO

À Comissão de Concurso para o cargo de ANALISTA CONTÁBIL
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. ______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 Embasamento: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2019.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VII
CRONOGRAMA

CRONOGRAMA CONCURSO ANALISTA CONTÁBIL
Datas Eventos

13/04/2019 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/04/2019 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/04/2019 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
22/04/2019 Abertura Inscrições
17/05/2019 Encerramento Inscrições

22, 23 e 
24/04/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

27/04/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

22/04 a 
12/07/2019 Período para solicitar Condição Especial para Lactante

22/04 a 
17/05/2019 Período para solicitar Condição Especial para realizar a prova e vaga de deficiente

08/06/2019 Publicação deferimento/indeferimento de requerimento para condição especial para 
realizar a prova

08/06/2019 Relação de inscrições indeferidas e 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
11/06/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
13/06/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/07/2019 Previsão da realização da Prova Objetiva
16/07/2019 Previsão de divulgação do Gabarito
30/07/2019 Previsão de Resultado da Prova Objetiva e 1ª Convocação para Entrega de Títulos
06/08/2019 2ª Convocação para entrega de Títulos
10/08/2019 3ª Convocação para entrega de Títulos

12, 13 e 
14/08/2019 Previsão de entrega de Títulos

24/08/2019 Publicação deferimento/indeferimento lista especial vaga deficiente
24/08/2019 Previsão Classificação Final
05/09/2019 Previsão de Homologação

EDITAL Nº 06/2019 – DAE
CONCURSO PÚBLICO – MÉDICO DO TRABALHO

O DAE - Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Estado de São Paulo, por determinação do Sr. 
Presidente do Conselho Administrativo, Eliseu Areco Neto, torna público que realizará, na forma prevista 
no artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, 
a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO na modalidade “Provas e Títulos”, para o provimento 
do Cargo Público Efetivo vago de MÉDICO DO TRABALHO e os que vierem a ocorrer dentro do prazo 
de validade do concurso em questão. 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 3.373/1991 e alterações posteriores), pelo 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/1994 e alterações 
posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Departamento de Água e Esgoto 
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de Bauru (Lei Municipal n° 6.366 de 17 de junho de 2013 e alterações posteriores) e demais disposições 
legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
 A divulgação oficial deste Edital e dos demais editais, relativos às etapas deste Concurso Público, dar-se-á 
com a publicação no Diário Oficial do Município de Bauru, com a afixação na Sede do DAE, e também, em 
caráter informativo, na INTERNET, através do site www.daebauru.sp.gov.br.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A organização, aplicação e execução do Concurso Público serão de responsabilidade do DAE – 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, obedecidas as normas deste Edital.

1.2. As provas serão aplicadas na cidade de Bauru – SP.

2. NOMENCLATURA – CARGA HORÁRIA – VAGAS – REFERÊNCIA – VENCIMENTOS – 
TAXA DE INSCRIÇÃO - EXIGÊNCIAS

2.1. Nível de Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO

Nomenclatura C/HSemanal Vagas Ref. Vencimentos(R$)
Taxa 

de Insc. 
(R$)

Exigências complementares 
no ato da posse

MÉDICO DO 
TRABALHO 15 01 L-C1

R$ 4.472,85+ 
vale alimentação 

mensal de R$ 
451,00 

R$ 
60,00

Ensino Superior Completo em 
Medicina com Especialização 

em Medicina do Trabalho; 
Registro Profissional no 

Conselho de Classe

2.2. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos a escala de 15 (quinze) 
horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do horário estabelecido pelo DAE.

2.3. Os vencimentos constantes do presente Edital têm como base a tabela salarial de fevereiro de 
2019.

2.4. As atribuições são as constantes do Anexo I do presente Edital.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição deverá ser efetuada no período compreendido entre 09h00 de 22 de abril de 2019 
as 16h00 de 17 de maio de 2019, EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.
sp.gov.br na área CONCURSOS PÚBLICOS. (Não será permitida inscrição pelos Correios, fac-símile, 
condicional ou fora do prazo estabelecido).

3.2. Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) Acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante no período compreendido entre 09h00 de 22 de 
abril de 2019 as 16h00 de 17 de maio de 2019;
b) Localizar no site o “link” correlato a este Concurso Público, dentro do ícone concursos público;
c) Ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) Selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição, transmitir os 
dados da inscrição; 
e) Imprimir a guia DUA (Documento Único de Arrecadação);
f) Efetuar o pagamento da inscrição até a data-limite para encerramento (17 de maio de 2019) – 
Atenção para o horário bancário.

3.3. Para o pagamento da inscrição somente poderá ser utilizada a guia DUA gerada no ato da 
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições.

3.4. Não será aceito pagamento da inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-
símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta 
corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não os 
especificados neste Edital.

3.5. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 

3.6. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de 
serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibiliza acesso gratuito e permitido a todo 
cidadão na cidade de Bauru localizado no Posto do Poupatempo, situado à Rua Inconfidência, esquina com 
a Avenida Nações Unidas. Verificar as condições para utilização do serviço. 

3.7. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

3.8. 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) Apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da 
nomeação;
d) Comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) Apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias;
f) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou equivalente;
g) Apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) Estar em dia com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral 
acompanhado do comprovante de votação na última eleição;

i) Possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos 
comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do item 2.1 (Diploma, Certificado ou Declaração 
de Conclusão do Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização em Medicina do Trabalho, 
devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente reconhecido 
pelo órgão competente – MEC e Registro Profissional no Conselho de Classe); 
j) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por 
justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, 
instituída por órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
k) Não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos;
l) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação 
médica/psicológica – pré-admissional (apuradas por perícia médica realizada por médico oficial);
m) 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;
n) Comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
o) Conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
        
3.9. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão da guia referente à inscrição, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), devendo 
efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária ou lotérica. 

3.10. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento da guia. A 
pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.br, na 
página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições.

3.11. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato. Assim é recomendável que o candidato realize 
a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida antecedência.

3.12. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, seja qual 
for o motivo alegado, exceto no de cancelamento do certame pela própria administração.

3.13. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. Se o nome do candidato não estiver completo de acordo com o documento oficial com foto 
(conforme item 8.5 deste edital), que será apresentado no dia da prova, o candidato não poderá participar 
da prova.

3.14. 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 ou que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente.

3.15. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação 
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o candidato 
deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de inclusão anexando o comprovante de inscrição e de 
pagamento, onde ficará condicionado o deferimento à comissão examinadora deste concurso, considerando 
o período para recursos apresentado no Capítulo 11 deste Edital.

4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1. 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.
 
4.2. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no item 4.1 aos que deixarem de 
requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.

4.3. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente item, o candidato deverá:
a) Apresentar na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, nº 11-25, Altos da Cidade, Bauru/SP, nos 22 (vinte e dois), 23 
(vinte e três) e 24 (vinte e quatro) de abril de 2019, das 08h00 as 17h00, 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 guia DUA impressa nos termos indicados no item 
3.2, alíneas “a” até “f” deste edital;
b) 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 o carimbo do responsável 
do setor/área/departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original);
c) O candidato que optar pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue 
conforme descrito na alínea “b” deste item, deverá apresentar no local e período designados na alínea 
“a” deste item, a via original do seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular 
autenticação;
d) 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 na alínea “a” deste 
item e que não observar os requisitos elencados na alínea “b” deste item;
e) As decisões sobre o deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de inscrição serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru em 27 de abril de 2019, e disponibilizado no site www.daebauru.sp.gov.br;
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f) Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, 
devidamente justificado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.bauru.sp.gov.br;
g) O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar efetivar 
sua inscrição poderá fazê-la mediante pagamento da guia DUA impressa, nos termos indicados no Capítulo 
3 deste Edital, observados o período de inscrição e os horários bancários de sua região.

5. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) e CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA
5.4. 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 inscrição 
para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem. 
 
5.5. Em cumprimento à legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual 
de 5% (cinco por cento) das vagas a serem preenchidas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo 
regulado pelo presente Edital.

5.5.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco). 

5.6. A pessoa com deficiência, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, 
especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são compatíveis 
com a sua deficiência.
 
5.7. 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.
 
5.8. A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.

5.9. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de 
deficiência de que possui, observado o disposto no item 5.4 deste Edital.

5.10. A pessoa com deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento 
a ser cumprido, conforme descrito no item 5.8 deste Edital.

5.11. A pessoa com deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet 
nos termos indicados no Capítulo 3, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o período 
de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, 
endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de Recursos Humanos do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

5.11.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está 
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO III, e também;

5.11.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão 
de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), 
número do CPF, conforme modelo do ANEXO IV.

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

5.11.3. O candidato que não atender ao estabelecido nos itens 5.8, 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.2.1, durante o 
período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, 
seja qual for o motivo alegado. 

5.12. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se 
deseja concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.

5.13. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Edital, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.

5.14. 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 pessoa com deficiência.

5.15. 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:

5.15.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.

5.15.2. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.

5.15.3. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 5.12.

5.15.4. Será eliminado da Lista Especial (pessoa com deficiência) o candidato que não tiver configurada 
a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, devendo o mesmo permanecer apenas na lista 
de classificação geral.

5.16. 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.

5.17.  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.

5.18. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.

5.19. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde e/ou de aposentadoria por invalidez.

5.20. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como pessoa com deficiência caberá recurso, 
devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial 
o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: 
www.bauru.sp.gov.br.

5.21. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar 
durante o período de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento conforme modelo 
previsto no ANEXO V deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, como por 
exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho de 
surdez ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

5.21.1. 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, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.

5.21.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 
5.18 e 5.18.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.

5.21.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do 
solicitado.

5.21.4. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas serão 
publicadas no Diário Oficial de Bauru em 08 de junho de 2019. 

5.21.5. 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 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru 
disponível no site: www. bauru.sp.gov.br.

6. DA CANDIDATA LACTANTE
6.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala 
reservada deverá apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre 
João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do 
referido Concurso, requerimento contendo seu nome completo, 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 Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com foto 
do acompanhante adulto, de segunda a sexta feira, no horário compreendido das 08h00 as 17h00 no período 
22 de abril a 12 de julho de 2019.

6.2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
Este estará submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no 
tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.

6.3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança 
no local de realização da prova.

6.4. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.

6.5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no item 6.1, a candidata deverá 
apresentar na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa.

6.6. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não disponibilizará em hipótese alguma, 
acompanhante para guarda da criança.

6.7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

7. DAS PROVAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO

7.1. O Concurso Público regulado pelo presente será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com os valores atribuídos a seguir:
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Provas Nº 
Questões Peso Caráter Duração da 

Prova

Prova Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 35

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLíngua Portuguesa 10

Noções de Direito 
Constitucional e 
Administrativo

05

Análise de 
Títulos Apresentação de Títulos _ 10 Classificatório _

7.2. 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA: de caráter eliminatório e classificatório, que visa avaliar 
o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público, será composta 
por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o 
conteúdo programático constante no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, sendo considerada 
apenas 01 (uma) alternativa correta. Essa prova terá duração de 03 (três) horas, já incluso o tempo para 
preenchimento da folha de respostas. 

7.2.1. JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA: A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 
90 (noventa) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. A nota da prova objetiva será obtida com 
a soma dos acertos, onde cada questão correta valerá 1,80 (um inteiro e oitenta centésimos) pontos, e as 
erradas 0 (zero) ponto.
A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo: 

NPO = 90 x NAP
            TQP

ONDE: 
NPO = Nota da prova objetiva 
TQP = Total de questões da prova 
NAP = Número de acertos na prova

7.2.2. DA HABILITAÇÃO: Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, 
no mínimo, 60% (sessenta por cento) de acertos, ou seja, 54 (cinquenta e quatro) pontos e não zerar em 
nenhum dos componentes da prova.

7.2.3. O candidato que não auferir, no mínimo, 54 (cinquenta e quatro) pontos na prova objetiva será 
desclassificado do Concurso Público.

7.3. 2ª ETAPA - ANÁLISE DE TÍTULOS: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 
10 (dez) pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas: 
a) A Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não elimina do concurso 
os candidatos que não apresentarem Títulos;
b) A entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues 
na data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial de Bauru;
c) Será permitida a entrega de Títulos por Procuradores legalmente habilitados, mediante a 
apresentação de procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação 
de documento de identificação do Procurador;
d) No ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio 
fornecido pelo Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento 
de Pessoal do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, no qual identificará a quantidade de Títulos 
apresentados;
e) O Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legal e 
especificamente, para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
f) As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, 
acompanhadas dos originais ou autenticadas em Cartório;
g) Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações 
necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração;
h) 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;
i) Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em 
qualquer tempo;
j) Os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário 
Oficial de Bauru;
k) O recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Serviço de Recursos Humanos/Seção de 
Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal e as respectivas avaliações são de responsabilidade 
da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 160/2019-DAE;
l) Serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível de 
Doutorado, na área correlata ao cargo, 

devidamente registrado no órgão competente.

3,00 pontos 3,00 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível de 
Mestrado, na área correlata ao cargo, 

devidamente registrado no órgão competente.

2,00 pontos 2,00 pontos

Especialização/ 
Título de 

Especialista/ 
Residência/ 

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação em nível 

de especialização - lato sensu/Residência/
Aprimoramento, com carga horária mínima 
de 360 horas/aula ou Título de Especialista 

em qualquer área (exceto o exigido no pré-
requisito), devidamente reconhecido pelo 

órgão competente.

1,0 ponto 2,0 pontos

Artigo Publicado
Artigo Publicado em qualquer área Médica, 

publicado nos últimos 10 (dez) anos, 
retroativos a data da prova objetiva.

0,5 ponto 1,5 pontos

Participação 
em Congresso / 

Jornada

Participação em Congresso/Jornada em 
qualquer área Médica participados e 

concluídos nos últimos 5 (cinco) anos, 
retroativos a data da prova objetiva.

0,5 ponto 1,5 pontos

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

8. DA REALIZAÇÃO DA PROVA
8.2. As provas serão realizadas na cidade Bauru/SP.

8.3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.

8.4. A aplicação das provas nas datas previstas dependerá da disponibilidade de locais adequados à 
realização das mesmas.

8.5. Ao candidato só será permitida a realização da prova na respectiva data, local e horário constantes 
no Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru e divulgado no site do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru (www.daebauru.sp.gov.br).

8.6. Somente será admitido à sala ou local de provas o candidato que estiver portando documento 
de identidade original que bem o identifique, como: 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.

8.6.2. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 
eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor 
de identidade.

8.6.3. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato.

8.6.4. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital 
em formulário próprio.

8.6.5. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação 
gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do documento e/ou à própria 
identificação.

8.7. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos.

8.7.2. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização da prova como 
justificativa de ausência.

8.7.3. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.

8.8. Recomendamos ao candidato que compareça ao local designado para a prova, constante do 
Edital de Convocação, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, 
munido de:
a) Caneta esferográfica de material transparente azul ou preta.
b) Por medida de segurança, recomendamos que o candidato leve no dia da prova o comprovante 
de inscrição.

8.9 Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O trânsito 
de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de suas necessidades 
fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

8.10. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
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pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, 
designado pela Coordenação do Concurso.

8.11. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação 
constante no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente 
datado e assinado, ao fiscal de sala.

8.11.2. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

8.12. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, 
por qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova.

8.13. Excetuada a situação prevista no Capítulo 6 deste Edital, não será permitida a permanência de 
qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, 
inclusive, a não participação do (a) candidato (a) no Concurso Público.

8.14. COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação 
com outro candidato, nem a utilização de livros, códigos, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou 
similares. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e 
eliminar do restante da prova o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, 
tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da 
prova.

8.15. 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.

8.15.2. Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas, à 
observação dos fiscais de sala, durante a realização das provas.

8.16. Poderá ser excluído do Concurso Público, podendo inclusive responder criminalmente, o 
candidato que:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 
b) Apresentar-se em local diferente da convocação oficial; 
c) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
d) Não apresentar documento que bem o identifique; 
e) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
f) Ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência, que consiste 
em uma hora do início das provas; 
g) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio, que não o autorizado pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru no dia da 
aplicação das provas; 
h) Ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros 
materiais não permitidos, ou fora do horário estipulado;
i) Estiver portando armas no ambiente de provas, mesmo que possua o respectivo porte; 
j) Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
k) Não devolver integralmente o material recebido; 
l) Estiver fazendo uso de protetor auricular; 
m) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, 
impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar; 
n) Estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de 
comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartphones ou outros equipamentos similares);
o) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

8.17. O candidato ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter desligado qualquer 
aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibração 
e silencioso.

8.17.2. Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar nenhum dos aparelhos ou 
materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15.

8.17.3. Caso seja necessário o candidato portar algum desses aparelhos eletrônicos ou materiais, estes 
deverão ser acondicionados, no momento da identificação, em embalagem específica a ser fornecida pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru exclusivamente para tal fim, devendo a embalagem permanecer 
lacrada embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da prova.

8.17.4. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som 
seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado.

8.17.5.  Poderá, também, ser excluído do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou portando em 
seu bolso os aparelhos eletrônicos ou materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15 deste Capítulo, 
após o procedimento estabelecido no subitem 8.16.2 deste Capítulo.

8.18. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabilizará por perda ou extravio de 
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorrido no local de realização das provas, nem por 
danos neles causados.

8.19. A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-se o lacre dos 
envelopes de provas na presença dos candidatos nos locais de realização das provas.

8.20. Objetivando garantir a lisura e idoneidade do Concurso Público - o que é de interesse público 
e, em especial, dos próprios candidatos - bem como a sua autenticidade, será solicitada aos candidatos, 
quando da aplicação das provas, a assinatura em campo específico nas Folhas e Cadernos de Respostas 
personalizados.

8.21. Quando após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação policial, ter o candidato utilizado de processos ilícitos, sua prova será anulada e o candidato 
será automaticamente eliminado do Concurso.

DA PROVA OBJETIVA 1ª FASE 
8.22. A aplicação da Prova Objetiva está prevista para o dia 14/07/2019, na cidade de Bauru/SP.

8.23. Haverá em cada sala de prova cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam 
acompanhar o tempo de prova.

8.23.2. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.

8.24. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova, podendo levar o Caderno de Questões 2 
(duas) horas após o início da prova.

8.25. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno 
de Questões. 
a) O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
b) Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica 
azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as 
informações transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada. 
c) A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala. 
d) 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.
e) Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
f) Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, salvo se 
detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
g) O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados na Folha de 
Respostas, tais como Nome, número de inscrição, Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física 
(CPF).
h) Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional 
para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas.
i) Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o 
lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando 
todos as tiverem concluído.

8.26. A prova será disponibilizada no site www.daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente 
ao da aplicação. 

8.27. Após efetuadas as correções, a Folha de Respostas do candidato será disponibilizada no site do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru: www.daebauru.sp.gov.br, na área de Concursos.

ANÁLISE DE TÍTULOS – 2ª FASE
8.28. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos 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. 

8.29. A entrega dos títulos está prevista para ocorrer nos dias 12 (doze), 13 (treze) e 14 (quatorze) de 
agosto de 2019.

8.30. Os títulos deverão ser entregues nos termos do item 7.3 – Capítulo 7 na sede do Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, das 
08h00 as 17h00.

8.31. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado 
neste edital. 

8.32. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de 
pontuação e a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da 
Administração Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.2. 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 anos, nos termos da Lei Federal n° 10.741/2003, entre si e 
frente aos demais, será dada preferência ao de idade mais elevada; 
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 entregues na Seção de 
Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, localizado na Rua Padre 
João, nº 11-25, Bauru/SP, CEP: 17012-020, das 08h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira (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;
d) Obtiver maior número de acertos nas questões de Noções de Direito Constitucional e de Direito 
Administrativo;
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e) Obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
f) Obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
g) Tiver a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.

9.2.2.  Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o 
desempate se dará por meio de sorteio. 

9.2.3. O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com 
o seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio 
da extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, 
conforme os seguintes critérios: 
a) Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a 
ordem será a crescente; 
b) Se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.

10. DO RESULTADO FINAL
10.2. O resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova objetiva, 
acrescido da soma de títulos, se houver.

10.3.  Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

10.4.  Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os 
candidatos aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que 
serão publicadas no Diário Oficial de Bauru. 

10.5.  Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de 
deficiência ou aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

11. DOS RECURSOS
11.2.   O candidato poderá apresentar recurso referente a qualquer ato público do concurso regulado 
por este edital 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 
disponível no site: www.bauru.sp.gov.br. 

11.3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo 
constante no ANEXO VI – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na 
sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua 
Padre João, 11- 25. Não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, telegrama 
ou outro meio que não o especificado neste Edital.

11.4. A pontuação relativa à(s) questão (ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes. 

11.5. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será 
corrigida de acordo com o gabarito oficial após a decisão de tais recursos. 

11.6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.

11.7.  No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

11.8. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões 
eventualmente alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 11.1 deste Capítulo. 

11.9.  Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido 
interposto anteriormente. 

11.10. 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. 

11.11. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade 
nos termos preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela 
Constituição Federal de 1.988.
 
12. DA HOMOLOGAÇÃO
12.2.  O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente 
observando as determinações constantes no Capítulo 11, será homologado pelo Presidente do Conselho 
Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
12.3.  A homologação citada no Item 12.1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

13. DO PROVIMENTO DO CARGO
13.2. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação. 

13.3. . A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para 
apresentação do candidato aprovado. 

13.4. 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 e alterações posteriores); 
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru; 
c) Recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado 

em Termo de Desistência); 
d) Deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente; 
e) For considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu; 
f) Tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da 
Administração Pública;
g) Apresentar declarações falsas.

13.5.  O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante 
seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal 
nº 1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18. 

13.6.  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) 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);
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 2, Item 2.1 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 certidão 
negativa dos distribuidores criminais da Justiça Federal e Estadual e certidão negativa de antecedentes 
criminais da Polícia Federal e da Estadual, devendo estas terem sido expedidas a 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. 

13.7. 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. 

13.8. 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. 

13.9.  Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

13.10.  O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no 
Item 13.5 deste Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de 
qualquer despesa decorrente de sua nomeação.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato 
alegar qualquer espécie de desconhecimento.

14.2.2. Quando da posse, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos 
constantes no item 3.8 do Capítulo 3 – Das Inscrições. 

14.3.  A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de 
documentos, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-
se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, 
cível e penal. 

14.4.  O Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Autarquia realizadora do presente certame não 
se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 

14.5. O candidato obriga-se a manter atualizado seu cadastro de inscrição para contato (endereço, 
telefone, e-mail e afins), junto ao Departamento de Água e Esgoto de Bauru e durante o prazo de validade 
do Concurso Público, visando eventual convocação, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja 
possível a sua localização para atendimento da convocação. 

14.5.2. O Departamento 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. 

14.6.  O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data 
da publicação de sua homologação no Diário Oficial do Município de Bauru, podendo ser prorrogado uma 
única vez e por igual período, a critério da Administração.
 
14.7.  A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito 
à nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse 
e as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital. 

14.8. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde e 
perícia psicológica, ambos de caráter eliminatório, elaborado por médicos especialmente designados pelo 
DAE e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 

14.9.  Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas 
hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 

14.10.  Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade 
de declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 

14.11. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos pelo Departamento de água e 
Esgoto de Bauru - DAE, por meio de Comissão de Concurso especialmente constituída pela Portaria nº 
160/2019-DAE.

14.12. A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em 
documentos ou nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 

14.13. O candidato será considerado desistente e excluído tacitamente do Concurso Público quando 
não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito. 

14.14. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru se exime das despesas decorrentes de viagens e 
estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e de documentos e 
objetos esquecidos ou danificados no local ou sala de prova. 

14.15. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso, 
servindo a própria publicação no Diário Oficial do Município, de documento hábil para fins de comprovação 
da aprovação. 

14.16. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso 
Público, serão publicados no Diário Oficial do Município de Bauru, bem como divulgados no site do 
DAE www.daebauru.sp.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento. 

14.17. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital 
a ser publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br e divulgado nos 
veículos de imprensa locais, de acordo com o parágrafo único do Art. 11 da Lei Municipal nº 6871/2016.

14.18.  Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o 
horário oficial de Brasília. 

14.19. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores 
não serão objeto de avaliação da prova neste Concurso. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Bauru/SP, 12 de abril de 2019.
Eliseu Areco Neto 

Presidente do Conselho Administrativo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES

MÉDICO DO TRABALHO
Descrição sumária: 
Realizar exames médicos pré-admissionais e de rotina, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos e 
outras formas de tratamento para avaliar, prevenir, preservar ou recuperar a saúde do servidor, assim como 
elaborar laudos periciais sobre acidentes do trabalho, doenças profissionais e condições de insalubridade, a 
fim de garantir os padrões de higiene e segurança do trabalho.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

(verificar composição das provas no presente edital)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos Específicos: Acidentes de Trabalho: ocorrência, 
análise e prevenção; Doenças relacionadas ao trabalho, doenças do trabalho, doenças profissionais; Lista 

brasileira de doenças relacionadas ao trabalho; Acidentes do trabalho e legislação previdenciária, federal 
e municipal. BIBLIOGRAFIA: 1. GONÇALVES, E.A. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
em 1200 PERGUNTAS E RESPOSTAS. 3ª Ed. Ampliada, Revistada e Atualizada. São Paulo: Editora LTr, 
2000. Cap. II, VII, VIII, X, IX e XVIII; 2. MENDES, R. PATOLOGIA do TRABALHO – Atualizada e 
Ampliada. 2ª Edição. Editora Atheneu. Volume 1, 2003. Parte II, Cap.8 e16 e Volume 2, Parte III, cap. 36.

LEGISLAÇÃO: 
1. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego: NR-4; NR-5; NR-6; NR-7; NR-9; 
NR-15; NR -16; NR-17. 
2. Código de Ética Médica – Resolução CFM nº 1.931/2009. 
3. Código de Processo Ético-Profissional – Resolução CFM nº 2.023/2013. 4. Lei Federal Nº 8.213, de 24 
de julho de 1991. 
5. Instrução Normativa INSS Nº 77 de 21/01/2015. 
6. Lei Municipal nº 5.568 de 02 de abril de 2.008, atualizada até 29/11/2.013. 
7. Decreto Municipal nº 10.662 de 26 de maio de 2.008, atualizada até 29/11/2.013. 
15. Decreto Municipal nº 9.928 de 23 de dezembro de 2.004, atualizada até 29/11/2.013. 
9. Decreto Municipal nº 9.762 de 23 abril de 2004, atualizada até 29/11/2.013. 
16. Decreto Municipal nº 12.078 de 21 de fevereiro de 2.013, atualizada até 29/11/2.013. 

LÍNGUA PORTUGUESA: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – 
Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos 
básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica 
– Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – 
As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. 
MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das 
palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos 
Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de 
Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. 
PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise 
de Textos – Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades 
e defeitos de um texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E DE DIREITO ADMINISTRATIVO: Direito 
Constitucional: Princípios fundamentais. Ações Constitucionais: habeas corpus, habeas data, mandado 
de segurança; mandado de injunção; ação popular; ação civil pública. Direitos e garantias fundamentais: 
direitos e deveres individuais e coletivos; direitos sociais; direitos de nacionalidade; direitos políticos; 
partidos políticos. Administração Pública: disposições gerais; servidores públicos. Ordem econômica e 
financeira: princípios gerais da atividade econômica; política urbana; política agrícola e fundiária e reforma 
agrária. Ordem social: disposição geral; seguridade social; educação, cultura e desporto; comunicação 
social; meio ambiente; índios. Direito Administrativo: Administração pública: princípios básicos. Poderes 
administrativos: poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, uso e abuso 
do poder. Serviços públicos: conceito, regime jurídico, princípios, titularidade e competência. Delegação: 
concessão, permissão e autorização. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, 
revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Organização administrativa: administração 
direta e indireta; centralizada e descentralizada; autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, consórcios públicos. Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação. Servidores 
públicos: cargo, emprego e função públicos. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (lei 
municipal nº Lei Municipal 3.781/1994); Plano de Cargos Carreiras e Salários dos Servidores do DAE/
Bauru (lei municipal nº Lei nº 6.366/2013). Lei nº 8.429/1992: disposições gerais; atos de improbidade 
administrativa. Licitações e Contratos da Administração Pública – Lei nº 8.666/1993 (com alterações 
posteriores). Convênios administrativos. Pregão: Lei n° 10.520/2002. Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas: Lei Federal n 12.462, de 4 de agosto de 2011. Parcerias Público-Privadas (Lei nº 11.079/2004, 
com alterações posteriores). Bens públicos: regime jurídico; classificação; administração; aquisição e 
alienação; utilização; autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso, concessão de direito real 
de uso e cessão de uso. Intervenção do Estado na propriedade: desapropriação; servidão administrativa; 
tombamento; requisição administrativa; ocupação temporária; limitação administrativa. Terceiro Setor: 
Organizações Sociais (Lei nº 9.637/1998). Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Lei 
nº 9.790/1999, com alterações posteriores). Parcerias entre a administração pública e as organizações da 
sociedade civil: Lei 13.019/2014. Mandado de Segurança individual. Mandado de Segurança Coletivo. 
Ação Popular. Ação Civil Pública. Mandado de Injunção. Habeas Data. Lei de Responsabilidade Fiscal (lei 
complementar nº 101 de 04 de maio de 2000).

ANEXO III
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO 

COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
À Comissão de Concurso para o cargo de MÉDICO DO TRABALHO:
______________________________________________________, candidato (a) inscrito (a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do 
documento de identificação (R.G.) número ________________________________, solicito que minha 
inscrição seja efetivada como candidato portador com deficiência de acordo com o Capítulo 5 do Edital 
06/2019. 
Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo 5 - DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 06/2019 – DAE. 
Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019. 

Assinatura do candidato 
Telefone(s) de contato:



80 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 16 DE ABRIL DE 2.019

ANEXO IV 
MODELO DE LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Atesto que o (a) Sr. (a) _____________________________________, portador(a) do R.G. nº.________
_____________________ e do CPF nº. _____________________________, é pessoa com deficiência, 
segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com redação 
dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou 
múltipla)_______________________________. 
Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Código CID-10:____________________. 
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 

A1 – paraplegia 
A2 – paraparesia 
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia 
A6 – tetraparesia 
A7 – triplegia 
A8 – triparesia 
A9 – hemiplegia 
A10 – hemiparesia 
A11 – ostomia 
A12 - amputação ou ausência de membro 
A13 - paralisia cerebral 
A14 – nanismo 
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida. 

B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz. 

C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 

C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o.
C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ). 

D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

D1 – comunicação 
D2 - cuidado pessoal 
D3 - habilidades sociais 
D4 – utilização dos recursos da comunidade 
D5 – saúde e segurança 
D6 – habilidades acadêmicas 
D7 – lazer 
D8 – trabalho 

E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e data:__________________________________________ 
Nome do médico/CRM:____________________________________________ Endereço para 
contato:_____________________________________________ 
Assinatura e carimbo:______________________________________________

ANEXO V
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS
À Comissão de Concurso para o cargo de MÉDICO DO TRABALHO
________________________________________________________, candidato (a) inscrito(a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do 
documento de identificação (R.G.) número ________________________________, solicito condições 
especiais para fazer a prova, conforme o especificado abaixo:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO 5 – DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 06/2019 - 
DAE.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019.
Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
MODELO DE RECURSO

À Comissão de Concurso para o cargo de MÉDICO DO TRABALHO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. ______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 Embasamento: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________
Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2019.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VII
CRONOGRAMA

CRONOGRAMA CONCURSO MÉDICO DO TRABALHO
Datas Eventos

13/04/2019 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/04/2019 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/04/2019 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
22/04/2019 Abertura Inscrições
17/05/2019 Encerramento Inscrições

22, 23 e 
24/04/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

27/04/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

22/04 a 
12/07/2019 Período para solicitar Condição Especial para Lactante

22/04 a 
17/05/2019 Período para solicitar Condição Especial para realizar a prova e vaga de deficiente

08/06/2019 Publicação deferimento/indeferimento de requerimento para condição especial para 
realizar a prova

08/06/2019 Relação de inscrições indeferidas e 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
11/06/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
13/06/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/07/2019 Previsão da realização da Prova Objetiva
16/07/2019 Previsão de divulgação do Gabarito
30/07/2019 Previsão de Resultado da Prova Objetiva e 1ª Convocação para Entrega de Títulos
06/08/2019 2ª Convocação para entrega de Títulos
10/08/2019 3ª Convocação para entrega de Títulos

12, 13 e 
14/08/2019 Previsão de entrega de Títulos

24/08/2019 Publicação deferimento/indeferimento lista especial vaga deficiente
24/08/2019 Previsão Classificação Final
05/09/2019 Previsão de Homologação

EDITAL Nº 07/2019 – DAE
CONCURSO PÚBLICO – ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

O DAE - Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Estado de São Paulo, por determinação do Sr. 
Presidente do Conselho Administrativo, Eliseu Areco Neto, torna público que realizará, na forma prevista 
no artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais 
vigentes, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO na modalidade “Provas e Títulos”, para 
o provimento do Cargo Público Efetivo vago de ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do concurso em questão. 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 3.373/1991 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal 
de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/1994 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
dos Servidores do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (Lei Municipal n° 6.366 de 17 de junho de 
2013 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
 A divulgação oficial deste Edital e dos demais editais, relativos às etapas deste Concurso Público, dar-se-á 
com a publicação no Diário Oficial do Município de Bauru, com a afixação na Sede do DAE, e também, em 
caráter informativo, na INTERNET, através do site www.daebauru.sp.gov.br.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A organização, aplicação e execução do Concurso Público serão de responsabilidade do DAE – 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, obedecidas as normas deste Edital.

1.2. As provas serão aplicadas na cidade de Bauru – SP.

2. NOMENCLATURA – CARGA HORÁRIA – VAGAS – REFERÊNCIA – VENCIMENTOS – 
TAXA DE INSCRIÇÃO - EXIGÊNCIAS

2.1. Nível de Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO



81DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 16 DE ABRIL DE 2.019

Nomenclatura C/HSemanal Vagas Ref. Vencimentos(R$)
Taxa 

de Insc. 
(R$)

Exigências complementares 
no ato da posse

ENGENHEIRO 
DE 

SEGURANÇA 
DO 

TRABALHO

30 01 L-C1

R$ 4.472,85+ 
vale alimentação 

mensal de R$ 
451,00 

R$ 
60,00

Ensino Superior Completo 
em Engenharia Civil ou 

Engenharia Ambiental ou 
Engenharia Civil Sanitária, 

com especialização em 
Engenharia de Segurança 

do Trabalho; Registro 
Profissional no Conselho de 

Classe

2.2. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos a escala de 30 (trinta) 
horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do horário estabelecido pelo DAE.

2.3. Os vencimentos constantes do presente Edital têm como base a tabela salarial de fevereiro de 
2019.

2.4. As atribuições são as constantes do Anexo I do presente Edital.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição deverá ser efetuada no período compreendido entre 09h00 de 22 de abril de 2019 
as 16h00 de 17 de maio de 2019, EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.
sp.gov.br na área CONCURSOS PÚBLICOS. (Não será permitida inscrição pelos Correios, fac-símile, 
condicional ou fora do prazo estabelecido).

3.2. Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) Acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante no período compreendido entre 09h00 de 22 de 
abril de 2019 as 16h00 de 17 de maio de 2019;
b) Localizar no site o “link” correlato a este Concurso Público, dentro do ícone concursos público;
c) Ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) Selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição, transmitir os 
dados da inscrição; 
e) Imprimir a guia DUA (Documento Único de Arrecadação);
f) Efetuar o pagamento da inscrição até a data-limite para encerramento (17 de maio de 2019) – 
Atenção para o horário bancário.

3.3. Para o pagamento da inscrição somente poderá ser utilizada a guia DUA gerada no ato da 
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições.

3.4. Não será aceito pagamento da inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-
símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta 
corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não os 
especificados neste Edital.

3.5. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 

3.6. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de 
serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibiliza acesso gratuito e permitido a todo 
cidadão na cidade de Bauru localizado no Posto do Poupatempo, situado à Rua Inconfidência, esquina com 
a Avenida Nações Unidas. Verificar as condições para utilização do serviço. 

3.7. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

3.8. 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) Apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da 
nomeação;
d) Comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) Apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias;
f) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou equivalente;
g) Apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) Estar em dia com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral 
acompanhado do comprovante de votação na última eleição;
i) Possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos 
comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos constantes do item 2.1 (Diploma, Certificado ou Declaração 
de Conclusão do Ensino Superior Completo em Engenharia Civil ou Engenharia Ambiental ou Engenharia 
Civil Sanitária, com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, devendo este ser emitido por 
estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente reconhecido pelo órgão competente – MEC 
e Registro Profissional no Conselho de Classe);
j) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por 
justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, 
instituída por órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
k) Não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos;

l) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação 
médica/psicológica – pré-admissional (apuradas por perícia médica realizada por médico oficial);
m) 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;
n) Comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
o) Conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
        
3.9. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão da guia referente à inscrição, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), devendo 
efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária ou lotérica. 

3.10. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento da guia. A 
pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.br, na 
página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições.

3.11. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato. Assim é recomendável que o candidato realize 
a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida antecedência.

3.12. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, seja qual 
for o motivo alegado, exceto no de cancelamento do certame pela própria administração.

3.13. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. Se o nome do candidato não estiver completo de acordo com o documento oficial com foto 
(conforme item 8.5 deste edital), que será apresentado no dia da prova, o candidato não poderá participar 
da prova.

3.14. 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 ou que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente.

3.15. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação 
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o candidato 
deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de inclusão anexando o comprovante de inscrição e de 
pagamento, onde ficará condicionado o deferimento à comissão examinadora deste concurso, considerando 
o período para recursos apresentado no Capítulo 11 deste Edital.

4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.1. 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.
 
4.2. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no item 4.1 aos que deixarem de 
requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.

4.3. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente item, o candidato deverá:
a) Apresentar na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, nº 11-25, Altos da Cidade, Bauru/SP, nos 22 (vinte e dois), 23 
(vinte e três) e 24 (vinte e quatro) de abril de 2019, das 08h00 as 17h00, 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 guia DUA impressa nos termos indicados no item 
3.2, alíneas “a” até “f” deste edital;
b) 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 o carimbo do responsável 
do setor/área/departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original);
c) O candidato que optar pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue 
conforme descrito na alínea “b” deste item, deverá apresentar no local e período designados na alínea 
“a” deste item, a via original do seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular 
autenticação;
d) 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 na alínea “a” deste 
item e que não observar os requisitos elencados na alínea “b” deste item;
e) As decisões sobre o deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de inscrição serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru em 27 de abril de 2019, e disponibilizado no site www.daebauru.sp.gov.br;
f) Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, 
devidamente justificado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.bauru.sp.gov.br;
g) O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar efetivar 
sua inscrição poderá fazê-la mediante pagamento da guia DUA impressa, nos termos indicados no Capítulo 
3 deste Edital, observados o período de inscrição e os horários bancários de sua região.

5. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) e CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA
5.1. 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 
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60.449/14, na Lei Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17 é assegurado o direito de inscrição 
para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem. 
 
5.2. Em cumprimento à legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual 
de 5% (cinco por cento) das vagas a serem preenchidas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo 
regulado pelo presente Edital.

5.2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco). 

5.3. A pessoa com deficiência, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, 
especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são compatíveis 
com a sua deficiência.
 
5.4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas 
no artigo 4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de 
Justiça e na Lei Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência.
 
5.5. A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.

5.6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de 
deficiência de que possui, observado o disposto no item 5.4 deste Edital.

5.7. A pessoa com deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento 
a ser cumprido, conforme descrito no item 5.8 deste Edital.

5.8. A pessoa com deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet 
nos termos indicados no Capítulo 3, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o período 
de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, 
endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de Recursos Humanos do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

5.8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está 
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO III, e também;

5.8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes 
do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência que lhe acomete, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de 
sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do ANEXO IV.

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

5.8.3. O candidato que não atender ao estabelecido nos itens 5.8, 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.2.1, durante o 
período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência, 
seja qual for o motivo alegado. 

5.9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se 
deseja concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.

5.10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Edital, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.

5.11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de pessoa com deficiência.

5.12. 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:

5.12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.

5.12.2. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.

5.12.3. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 5.12.

5.12.4. Será eliminado da Lista Especial (pessoa com deficiência) o candidato que não tiver configurada 
a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, devendo o mesmo permanecer apenas na lista 
de classificação geral.

5.13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por 
reprovação no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais 
candidatos com estrita observância à ordem classificatória.

5.14.  A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.

5.15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.

5.16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde e/ou de aposentadoria por invalidez.

5.17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como pessoa com deficiência caberá recurso, 
devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial 
o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: 
www.bauru.sp.gov.br.

5.18. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar 
durante o período de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08h00 as 17h00, na Sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento conforme modelo 
previsto no ANEXO V deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, como por 
exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho de 
surdez ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

5.18.1. 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, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.

5.18.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos itens 
5.18 e 5.18.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.

5.18.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do 
solicitado.

5.18.4. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas serão 
publicadas no Diário Oficial de Bauru em 08 de junho de 2019. 

5.18.5. 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 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru 
disponível no site: www. bauru.sp.gov.br.

6. DA CANDIDATA LACTANTE
6.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala 
reservada deverá apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre 
João, 11-25, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, endereçado a Comissão Examinadora do 
referido Concurso, requerimento contendo seu nome completo, 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 Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com foto 
do acompanhante adulto, de segunda a sexta feira, no horário compreendido das 08h00 as 17h00 no período 
22 de abril a 12 de julho de 2019.

6.2. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 
Este estará submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no 
tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.

6.3. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança 
no local de realização da prova.

6.4. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.

6.5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no item 6.1, a candidata deverá 
apresentar na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem 
como o documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa.

6.6. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não disponibilizará em hipótese alguma, 
acompanhante para guarda da criança.

6.7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

7. DAS PROVAS, JULGAMENTOS E HABILITAÇÃO
7.1. O Concurso Público regulado pelo presente será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com os 
Valores atribuídos a seguir:

Provas Nº Questões Peso Caráter Duração da Prova

Prova Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 25

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua Portuguesa 10
Matemática / 

Raciocínio Lógico 10

Noções de Direito 
Constitucional e 
Administrativo

05



83DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 16 DE ABRIL DE 2.019

Análise de 
Títulos Apresentação de Títulos _ 10 Classificatório _

7.2. 
1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA: de caráter eliminatório e classificatório, que visa 
avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do 
cargo público, será composta por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 04  
(quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático constante no ANEXO II – 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta. Essa prova 
terá duração de 03 (três) horas, já incluso o tempo para preenchimento da folha de respostas. 

7.2.2.  JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA: A prova objetiva será avaliada na escala de 0 
(zero) a 90 (noventa) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. A nota da prova objetiva será obtida 
com a soma dos acertos, onde cada questão correta valerá 1,80 (um inteiro e oitenta centésimos) pontos, e 
as erradas 0 (zero) ponto.
A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo: 

NPO = 90 x NAP
            TQP

ONDE: 
NPO = Nota da prova objetiva 
TQP = Total de questões da prova 
NAP = Número de acertos na prova

7.2.3. DA HABILITAÇÃO: Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, 
no mínimo, 60% (sessenta por cento) de acertos, ou seja, 54 (cinquenta e quatro) pontos e não zerar em 
nenhum dos componentes da prova.

7.2.4. O candidato que não auferir, no mínimo, 54 (cinquenta e quatro) pontos na prova objetiva será 
desclassificado do Concurso Público.

7.3. 2ª ETAPA - ANÁLISE DE TÍTULOS: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 
10 (dez) pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas: 
a) A Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não elimina do concurso 
os candidatos que não apresentarem Títulos;
b) A entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues 
na data, local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial de Bauru;
c) Será permitida a entrega de Títulos por Procuradores legalmente habilitados, mediante a 
apresentação de procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação 
de documento de identificação do Procurador;
d) No ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio 
fornecido pelo Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento 
de Pessoal do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, no qual identificará a quantidade de Títulos 
apresentados;
e) O Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legal e 
especificamente, para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
f) As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, 
acompanhadas dos originais ou autenticadas em Cartório;
g) Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações 
necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração;
h) 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;
i) Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em 
qualquer tempo;
j) Os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, oportunamente publicados no Diário 
Oficial de Bauru;
k) O recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Serviço de Recursos Humanos/Seção de 
Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal e as respectivas avaliações são de responsabilidade 
da Comissão Examinadora nomeada através da Portaria nº 137/2019-DAE;
l) Serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Títulos Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão 
de curso de pós-graduação em nível de 
Doutorado, na área correlata ao cargo, 

devidamente registrado no órgão competente.

5,00 pontos 5,00 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Mestrado, 

na área correlata ao cargo, devidamente 
registrado no órgão competente.

3,00 pontos 3,00 pontos

Especialização

Declaração, Certificado ou Diploma, de 
conclusão de curso de especialização em nível 
de pós graduação latu senso, com carga horária 

mínima de 360 horas-aula em qualquer 
área (exceto o exigido no pré-requisito), 

devidamente registrado no órgão competente.

1,00 ponto 2,00 pontos

m) Os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
n) Não serão avaliados Títulos não especificados neste item;
o)  A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos 
Títulos e ou documentos apresentados;

p) A pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
q) Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao 
total de pontos obtidos na Prova Objetiva;
r) 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.

8. DA REALIZAÇÃO DA PROVA
8.1. As provas serão realizadas na cidade Bauru/SP.

8.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.

8.3. A aplicação das provas nas datas previstas dependerá da disponibilidade de locais adequados à 
realização das mesmas.

8.4. Ao candidato só será permitida a realização da prova na respectiva data, local e horário constantes 
no Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru e divulgado no site do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru (www.daebauru.sp.gov.br).

8.5. Somente será admitido à sala ou local de provas o candidato que estiver portando documento 
de identidade original que bem o identifique, como: 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.

8.5.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 
eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor 
de identidade.

8.5.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato.

8.5.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital 
em formulário próprio.

8.5.4. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação 
gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do documento e/ou à própria 
identificação.

8.6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos.

8.6.1. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização da prova como 
justificativa de ausência.

8.6.2. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.

8.7. Recomendamos ao candidato que compareça ao local designado para a prova, constante do 
Edital de Convocação, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, 
munido de:
a) Caneta esferográfica de material transparente azul ou preta.
b) Por medida de segurança, recomendamos que o candidato leve no dia da prova o comprovante 
de inscrição.

8.8. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O trânsito 
de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de suas necessidades 
fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

8.9. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, 
designado pela Coordenação do Concurso.

8.10. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação 
constante no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente 
datado e assinado, ao fiscal de sala.

8.10.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

8.11. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, 
por qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova.

8.12. Excetuada a situação prevista no Capítulo 6 deste Edital, não será permitida a permanência de 
qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, 
inclusive, a não participação do (a) candidato (a) no Concurso Público.

8.13. COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação 
com outro candidato, nem a utilização de livros, códigos, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou 
similares. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e 
eliminar do restante da prova o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, 
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tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da 
prova.

8.14. 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 de realização da Prova Objetiva.

8.14.1. Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas, à 
observação dos fiscais de sala, durante a realização das provas.

8.15. Poderá ser excluído do Concurso Público, podendo inclusive responder criminalmente, o 
candidato que:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 
b) Apresentar-se em local diferente da convocação oficial; 
c) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
d) Não apresentar documento que bem o identifique; 
e) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
f) Ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência, que consiste 
em uma hora do início das provas; 
g) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio, que não o autorizado pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru no dia da 
aplicação das provas; 
h) Ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros 
materiais não permitidos, ou fora do horário estipulado;
i) Estiver portando armas no ambiente de provas, mesmo que possua o respectivo porte; 
j) Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
k) Não devolver integralmente o material recebido; 
l) Estiver fazendo uso de protetor auricular; 
m) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, 
impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar; 
n) Estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de 
comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartphones ou outros equipamentos similares);
o) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

8.16. O candidato ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter desligado qualquer 
aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibração 
e silencioso.

8.16.1. Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar nenhum dos aparelhos ou 
materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15.

8.16.2. Caso seja necessário o candidato portar algum desses aparelhos eletrônicos ou materiais, estes 
deverão ser acondicionados, no momento da identificação, em embalagem específica a ser fornecida pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru exclusivamente para tal fim, devendo a embalagem permanecer 
lacrada embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da prova.

8.16.3. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som 
seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado.

8.16.4.  Poderá, também, ser excluído do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou portando em 
seu bolso os aparelhos eletrônicos ou materiais indicados nas alíneas “m” e “n” do item 8.15 deste Capítulo, 
após o procedimento estabelecido no subitem 8.16.2 deste Capítulo.

8.17. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabilizará por perda ou extravio de 
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorrido no local de realização das provas, nem por 
danos neles causados.

8.18. A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-se o lacre dos 
envelopes de provas na presença dos candidatos nos locais de realização das provas.

8.19. Objetivando garantir a lisura e idoneidade do Concurso Público - o que é de interesse público 
e, em especial, dos próprios candidatos - bem como a sua autenticidade, será solicitada aos candidatos, 
quando da aplicação das provas, a assinatura em campo específico nas Folhas e Cadernos de Respostas 
personalizados.

8.20. Quando após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação policial, ter o candidato utilizado de processos ilícitos, sua prova será anulada e o candidato 
será automaticamente eliminado do Concurso.

DA PROVA OBJETIVA 1ª FASE 
8.21. A aplicação da Prova Objetiva está prevista para o dia 14/07/2019, na cidade de Bauru/SP.

8.22. Haverá em cada sala de prova cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam 
acompanhar o tempo de prova.

8.22.1. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.

8.23. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova, podendo levar o Caderno de Questões 2 
(duas) horas após o início da prova.

8.24. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno 
de Questões. 
a) O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta esferográfica 
azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados. 
b) Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com caneta esferográfica 
azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as 
informações transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada. 

c) A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala. 
d) 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.
e) Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
f) Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, salvo se 
detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
g) O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados na Folha de 
Respostas, tais como Nome, número de inscrição, Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física 
(CPF).
h) Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional 
para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas.
i) Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o 
lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando 
todos as tiverem concluído.

8.25. A prova será disponibilizada no site www.daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente 
ao da aplicação. 

8.26. Após efetuadas as correções, a Folha de Respostas do candidato será disponibilizada no site do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru: www.daebauru.sp.gov.br, na área de Concursos.

ANÁLISE DE TÍTULOS – 2ª FASE
8.27. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos 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. 

8.28. A entrega dos títulos está prevista para ocorrer nos dias 12 (doze), 13 (treze) e 14 (quatorze) de 
agosto de 2019.

8.29. Os títulos deverão ser entregues nos termos do item 7.3 – Capítulo 7 na sede do Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, das 
08h00 as 17h00.

8.30. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado 
neste edital. 

8.31. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de 
pontuação e a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da 
Administração Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. 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 anos, nos termos da Lei Federal n° 10.741/2003, entre si e 
frente aos demais, será dada preferência ao de idade mais elevada; 
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 entregues na Seção de 
Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, localizado na Rua Padre 
João, nº 11-25, Bauru/SP, CEP: 17012-020, das 08h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira (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;
d) Obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática / Raciocínio Lógico;
e) Obtiver maior número de acertos nas questões de Noções de Direito Constitucional e de Direito 
Administrativo;
f) Obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
g) Obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
h) Tiver a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.

9.1.1.  Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o 
desempate se dará por meio de sorteio. 

9.1.2. O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com 
o seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio 
da extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, 
conforme os seguintes critérios: 
c) Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a 
ordem será a crescente; 
d) Se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.

10. DO RESULTADO FINAL
10.2. O resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova objetiva, 
acrescido da soma de títulos, se houver.

10.3.  Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

10.4.  Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os 
candidatos aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que 
serão publicadas no Diário Oficial de Bauru. 

10.5.  Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de 
deficiência ou aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.
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11. DOS RECURSOS
11.1  O candidato poderá apresentar recurso referente a qualquer ato público do concurso regulado 
por este edital 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 
disponível no site: www.bauru.sp.gov.br. 

11.1.  candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo 
constante no ANEXO VI – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na 
sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua 
Padre João, 11- 25. Não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, telegrama 
ou outro meio que não o especificado neste Edital.

11.2. A pontuação relativa à(s) questão (ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes. 

11.3. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será 
corrigida de acordo com o gabarito oficial após a decisão de tais recursos. 

11.4. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.

11.5.  No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

11.6. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões 
eventualmente alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 11.1 deste Capítulo. 

11.7.  Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido 
interposto anteriormente. 

11.8. 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. 

11.9. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade 
nos termos preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela 
Constituição Federal de 1.988.
 
12. DA HOMOLOGAÇÃO
12.1.  O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente 
observando as determinações constantes no Capítulo 11, será homologado pelo Presidente do Conselho 
Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
12.2.  A homologação citada no Item 12.1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

13. DO PROVIMENTO DO CARGO
13.1.  O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação
13.2.  A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para 
apresentação do candidato aprovado. 

13.3.  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 e alterações posteriores); 
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru; 
c) Recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado 
em Termo de Desistência); 
d) Deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente; 
e) For considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu; 
f) Tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da 
Administração Pública;
g) Apresentar declarações falsas.

13.4.  O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante 
seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal 
nº 1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18. 

13.5.  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) 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);
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 2, Item 2.1 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 certidão 
negativa dos distribuidores criminais da Justiça Federal e Estadual e certidão negativa de antecedentes 
criminais da Polícia Federal e da Estadual, devendo estas terem sido expedidas a 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. 

13.6.  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. 

13.7. 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. 

13.8.  Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

13.9.  O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no 
Item 13.5 deste Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de 
qualquer despesa decorrente de sua nomeação.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1  A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato 
alegar qualquer espécie de desconhecimento.

14.0.1. Quando da posse, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos 
constantes no item 3.8 do Capítulo 3 – Das Inscrições. 

14.1.  A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de 
documentos, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-
se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, 
cível e penal. 

14.2.  O Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Autarquia realizadora do presente certame não 
se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 

14.3. O candidato obriga-se a manter atualizado seu cadastro de inscrição para contato (endereço, 
telefone, e-mail e afins), junto ao Departamento de Água e Esgoto de Bauru e durante o prazo de validade 
do Concurso Público, visando eventual convocação, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja 
possível a sua localização para atendimento da convocação. 

14.3.1. O Departamento 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. 

14.4.  O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data 
da publicação de sua homologação no Diário Oficial do Município de Bauru, podendo ser prorrogado uma 
única vez e por igual período, a critério da Administração.
 
14.5.  A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito 
à nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse 
e as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital. 

14.6. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde e 
perícia psicológica, ambos de caráter eliminatório, elaborado por médicos especialmente designados pelo 
DAE e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 

14.7.  Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas 
hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 

14.8.  Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade 
de declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 

14.9. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 
previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos pelo Departamento de água e 
Esgoto de Bauru - DAE, por meio de Comissão de Concurso especialmente constituída pela Portaria nº 
137/2019-DAE.

14.10. A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em 
documentos ou nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 

14.11. O candidato será considerado desistente e excluído tacitamente do Concurso Público quando 
não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito. 
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14.12. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru se exime das despesas decorrentes de viagens e 
estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e de documentos e 
objetos esquecidos ou danificados no local ou sala de prova. 

14.13. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso, 
servindo a própria publicação no Diário Oficial do Município, de documento hábil para fins de comprovação 
da aprovação. 

14.14. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso 
Público, serão publicados no Diário Oficial do Município de Bauru, bem como divulgados no site do 
DAE www.daebauru.sp.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento. 

14.15. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital 
a ser publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br e divulgado nos 
veículos de imprensa locais, de acordo com o parágrafo único do Art. 11 da Lei Municipal nº 6871/2016.

14.16.  Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o 
horário oficial de Brasília. 

14.17. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores 
não serão objeto de avaliação da prova neste Concurso. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Bauru/SP, 12 de abril de 2019.
Eliseu Areco Neto 

Presidente do Conselho Administrativo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Descrição sumária: 
Elaborar e executar projetos de normas e sistemas para programas de segurança do trabalho, desenvolvendo 
estudos estabelecendo métodos e técnicas, para prevenir acidentes de trabalho e doenças profissionais. 
Analisar e fiscalizar projetos, processos de trabalho em campo, instalações e serviços, propondo alternativas 
para adequação às exigências legais visando à maximização da segurança dos servidores. Elaborar e aprovar 
laudos técnicos. Preparar e proferir palestras e ministrar cursos relativos à segurança e higiene do trabalho. 
Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

(verificar composição das provas no presente edital)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1.Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n.º 
3214, de 08/06/78 e Legislações Complementares. NR-1: Diposições gerais; NR-3: Embargo e Interdição; 
NR-4: Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho; NR-5: Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes; NR-6: Equipamento de Proteção Individual – EPI; NR-7: Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional; NR-8: Edificações; NR-9: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; NR-10: 
Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade; NR-11: Transporte, Movimentação, Armazenagem e 
Manuseio de Materiais; NR-12: Segurança em Máquinas e Equipamentos; NR-15: Atividades e Operações 
Insalubres; NR-16: Atividades e Operações Perigosas; NR-17: Ergonomia; NR-18: Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; NR-21: Trabalhos a Céu Aberto; NR-23: Proteção 
Contra Incêndios; NR-26: Sinalização de Segurança; NR-28: Fiscalização e Penalidades; NR-35: 
Trabalho em Altura. 2. Laudo Técnico de Insalubridade/Periculosidade. 3. Laudo Técnico das Condições 
Ambientais do Trabalho – LTCAT. 4. Plano de Prevenção Contra Incêndio – PPCI. 5. Gerência de Riscos. 
Inspeção de segurança, investigação e análise de acidentes. Levantamento de riscos ambientais. Análise 
Preliminar de Riscos(APR). Avaliação de Riscos. 6. Acidente de trabalho. Conceitos, legislação, registro, 
comunicação, análise e estatística. Prevenção e Controle de Riscos. 7. Higiene Industrial. 8.Técnicas de 
Uso de Equipamentos de Medições. 9.Legislação da Medicina do Trabalho. 10. Sistema de Gestão OHSAS 
18001. 11. Atribuições e responsabilidades do Engenheiro de Segurança do Trabalho. 12. Convenções e 
recomendações da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 13. Consolidação das Leis do Trabalho. 
14. Legislação Específica. Lei n.º 6514, de 22/12/77.

MATEMÁTICA / RACÍOCINIO LÓGICO: Operações com números reais (adição, subtração, 
multiplicação e divisão); mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum; potências e raízes. Razões e 
proporções; divisão em partes proporcionais; regra de três simples e composta; porcentagem. Resolução 
de situações-problema. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Interpretações 
de tabelas e gráficos. Equações e funções do 1º e 2º graus. Medidas de tempo, comprimento, superfície 
e capacidade. Progressão Aritmética e Progressão Geométrica. Análise combinatória e probabilidade. 
Geometria plana: ângulos, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, Teorema de Tales e Teorema 
de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, cilindros, cones e cálculo de 
volumes. Derivadas e taxa de variação. Proposições; conectivos lógicos (negação, conjunção, disjunção, 
condicional, bicondicional); tabelas de verdade dos conectivos; equivalências; tautologias; quantificadores; 
problemas de raciocínio lógico que a partir de um conjunto de hipóteses conduz, de maneira válida, 
determinadas conclusões; problemas lógicos com figuras e palitos.

LÍNGUA PORTUGUESA: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – 
Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos 
básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica 
– Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – 
As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. 
MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação das 
palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos 
Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de 
Regência – Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. 
PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise 

de Textos – Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades 
e defeitos de um texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E DE DIREITO ADMINISTRATIVO: Direito 
Constitucional: Princípios fundamentais. Ações Constitucionais: habeas corpus, habeas data, mandado 
de segurança; mandado de injunção; ação popular; ação civil pública. Direitos e garantias fundamentais: 
direitos e deveres individuais e coletivos; direitos sociais; direitos de nacionalidade; direitos políticos; 
partidos políticos. Administração Pública: disposições gerais; servidores públicos. Ordem econômica e 
financeira: princípios gerais da atividade econômica; política urbana; política agrícola e fundiária e reforma 
agrária. Ordem social: disposição geral; seguridade social; educação, cultura e desporto; comunicação 
social; meio ambiente; índios. Direito Administrativo: Administração pública: princípios básicos. Poderes 
administrativos: poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, uso e abuso 
do poder. Serviços públicos: conceito, regime jurídico, princípios, titularidade e competência. Delegação: 
concessão, permissão e autorização. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, 
revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Organização administrativa: administração 
direta e indireta; centralizada e descentralizada; autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, consórcios públicos. Órgãos públicos: conceito, natureza e classificação. Servidores 
públicos: cargo, emprego e função públicos. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (lei 
municipal nº Lei Municipal 3.781/1994); Plano de Cargos Carreiras e Salários dos Servidores do DAE/
Bauru (lei municipal nº Lei nº 6.366/2013). Lei nº 8.429/1992: disposições gerais; atos de improbidade 
administrativa. Licitações e Contratos da Administração Pública – Lei nº 8.666/1993 (com alterações 
posteriores). Convênios administrativos. Pregão: Lei n° 10.520/2002. Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas: Lei Federal n 12.462, de 4 de agosto de 2011. Parcerias Público-Privadas (Lei nº 11.079/2004, 
com alterações posteriores). Bens públicos: regime jurídico; classificação; administração; aquisição e 
alienação; utilização; autorização de uso, permissão de uso, concessão de uso, concessão de direito real 
de uso e cessão de uso. Intervenção do Estado na propriedade: desapropriação; servidão administrativa; 
tombamento; requisição administrativa; ocupação temporária; limitação administrativa. Terceiro Setor: 
Organizações Sociais (Lei nº 9.637/1998). Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Lei 
nº 9.790/1999, com alterações posteriores). Parcerias entre a administração pública e as organizações da 
sociedade civil: Lei 13.019/2014. Mandado de Segurança individual. Mandado de Segurança Coletivo. 
Ação Popular. Ação Civil Pública. Mandado de Injunção. Habeas Data. Lei de Responsabilidade Fiscal (lei 
complementar nº 101 de 04 de maio de 2000).

ANEXO III
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO 

COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO:
______________________________________________________, candidato (a) inscrito (a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do 
documento de identificação (R.G.) número ________________________________, solicito que minha 
inscrição seja efetivada como candidato portador com deficiência de acordo com o Capítulo 5 do Edital 
07/2019. 
Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo 5 - DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 07/2019 – DAE. 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019. 

Assinatura do candidato 
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV 
MODELO DE LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Atesto que o (a) Sr. (a) ___________________________________, portador(a) do R.G. 
nº.___________________________ e do CPF nº. _____________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)_______________________________. 
Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Código CID-10:____________________. 
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
A1 – paraplegia 
A2 – paraparesia 
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia 
A6 – tetraparesia 
A7 – triplegia 
A8 – triparesia 
A9 – hemiplegia 
A10 – hemiparesia 
A11 – ostomia 
A12 - amputação ou ausência de membro 
A13 - paralisia cerebral 
A14 – nanismo 
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida. 
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz. 
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
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C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o.
C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ). 
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

D1 – comunicação 
D2 - cuidado pessoal 
D3 - habilidades sociais 
D4 – utilização dos recursos da comunidade 
D5 – saúde e segurança 
D6 – habilidades acadêmicas 
D7 – lazer 
D8 – trabalho 

E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e data:____________________________________ 
Nome do médico/CRM:____________________________________________ Endereço para 
contato:________________________________________ 
Assinatura e carimbo:____________________________________________

ANEXO V
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS
À Comissão de Concurso para o cargo de ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
_________________________________________________________, candidato (a) inscrito(a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _________________________, portador(a) do 
documento de identificação (R.G.) número _________________________, solicito condições especiais 
para fazer a prova, conforme o especificado abaixo:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO 5 – DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA, do Edital 07/2019 - 
DAE.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Bauru/SP, ___ de ____________ de 2019.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
MODELO DE RECURSO

À Comissão de Concurso para o cargo de ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição  _____________________________, portador(a) 
do documento de identificação (R.G.) número ________________________________, residente à R./
Av. _______________________________________________________, n.º __________, Bairro: 
___________________, vem apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2019.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VII
CRONOGRAMA

CRONOGRAMA CONCURSO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Datas Eventos

13/04/2019 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
16/04/2019 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/04/2019 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
22/04/2019 Abertura Inscrições
17/05/2019 Encerramento Inscrições

22, 23 e 
24/04/2019 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

27/04/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

22/04 a 
12/07/2019 Período para solicitar Condição Especial para Lactante

22/04 a 
17/05/2019 Período para solicitar Condição Especial para realizar a prova e vaga de deficiente

08/06/2019 Publicação deferimento/indeferimento de requerimento para condição especial para 
realizar a prova

08/06/2019 Relação de inscrições indeferidas e 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
11/06/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
13/06/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/07/2019 Previsão da realização da Prova Objetiva
16/07/2019 Previsão de divulgação do Gabarito
30/07/2019 Previsão de Resultado da Prova Objetiva e 1ª Convocação para Entrega de Títulos
06/08/2019 2ª Convocação para entrega de Títulos
10/08/2019 3ª Convocação para entrega de Títulos

12, 13 e 
14/08/2019 Previsão de entrega de Títulos

24/08/2019 Publicação deferimento/indeferimento lista especial vaga deficiente
24/08/2019 Previsão Classificação Final
05/09/2019 Previsão de Homologação

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO
1194/2016 José Antonio Antunes Mendes Solicitação de transferência de débito
1865/2019 Marcio Jose da Silva Rio Branco Solicitação de transferência de débito

INDEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO
4021/2015 Ananias de Souza Análise de Conta 

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
5.073.300-90 1865 2019
4.075.100-90 5124 2018
2.809.067-44 1194 2016

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 082/18 Sistema de Registro de Preço – Processo nº 9593/2018
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos, foi 
devidamente adjudicado e homologado pelo Presidente da EMDURB a empresa CAFÉ DA XÍCARA 
TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA, para o Item 02.
Objeto: eventual aquisição de AÇUCAR, CAFÉ, CHÁ e MARGARINA, que encontram-se 
detalhadamente descrito e especificado no ANEXO I deste Edital.

Itens Quant.Estimadas Un. Descrição Marca
Valor 

Unitário
Valor 
Total

01 3.000 kg.

Açúcar refinado de origem vegetal, 
obtido de cana de açúcar, cor branca, 
com aspecto e cheiro próprios, sabor 

doce, sem fermentação, isento de 
sujidades, parasitas, materiais terrosos 
e detritos animais, acondicionados em 

sacos plásticos atóxicos, contendo 1000 
gramas do produto, dissolução rápida, 
granulometria fina. Com prazo mínimo 

de validade de 06 (seis) meses a contar da 
data de entrega.

DESERTO

02 1.600 kg.

Café torrado e moído, gosto 
predominantemente de  café arábico, 

empacotado à vácuo com selo de pureza 
e qualidade ABIC, de primeira qualidade, 
com sabor e odor característicos, aspecto 
do pó homogêneo, fino ou  grosso, prazo 

de validade no mínimo de 06 (seis) meses, 
a partir da entrega, marca do fabricante 

e obedecer aos critérios estabelecidos na 
Resolução RDC 12 de 02/01/2001,  grupo 

12, item “a” ANVISA.

Café da 
Xícara

R$ 13,50
R$ 

21.600,00



88 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 16 DE ABRIL DE 2.019

03 600 un.

Chá de erva mate queimado, em 
embalagens de 200 gramas, constituído 
de folhas novas, de espécimes vegetais, 

genuínos, ligeiramente tostados, e 
partidos, de cor verde amarronzado escuro 
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, 

isento de sujidades, parasitas e larvas. 
Deverá ter prazo mínimo de validade de 

10 (dez) meses a partir da data de entrega.

DESERTO

04 2.200 un. Margarina com sal, sem gordura trans, em 
pote selado e tampado de 500 gramas. DESERTO

Previsão para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado 30 dias da emissão da nota fiscal.
Bauru, 16 de abril de 2019.
Presidente da EMDURB

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 007/19 Sistema de Registro de Preço – Processo nº 758/2019
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos, foi 
devidamente adjudicado e homologado pelo Presidente da EMDURB a empresa ISMAEL TEIXEIRA 
DE GODOI ME., para o LOTE 1 no valor de R$ 145.550,00 (cento e quarenta e cinco mil e quinhentos 
e cinquenta reais) e para o LOTE 2 no valor de R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais) sendo o valor 
global de R$ 163.750,00 (cento e sessenta e três mil e setecentos e cinquenta reais), para adequação dos 
preços negociados houve uma redução de R$ 40,00 (quarenta reais) no valor global.
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de BORRACHARIA, que encontra-se detalhadamente descrito e 
especificado no ANEXO I deste Edital.
Previsão para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado no 10º (décimo) dia útil da emissão da nota fiscal.
Bauru, 16 de abril de 2019.
Presidente da EMDURB

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

Gilson Gimenes Campos
Presidente 

Criada pela Lei 4830 de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional e da 
Câmara e os recursos Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037

Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Atendimento Presencial e Telefônico da Divisão Previdenciária

- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento presencial:

Segunda, Quarta e Sexta-Feira:
Período da Manhã das 8h Às 12h.

Terça e Quinta-Feira:
Período da Tarde das 13h Às 16h30min.

- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento telefônico:
Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

- Seção de Perícia Médica e Serviço Social:
Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

www.funprevbauru.sp.gov.br

TELEFONE
(14) 3009-5500

EMAILS

Presidência
-gilsoncampos@funprevbauru.sp.gov.br

Controladoria Interna
-tamiriscardoso@funprevbauru.sp.gov.br

Procuradoria
-eduardorala@funprevbauru.sp.gov.br
-marcossilva@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Administrativa
-louisecandido@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Previdenciária
-robertamoraes@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Financeira
-diogopereira@funprevbauru.sp.gov.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.sp.gov.br – Canal condutor de opiniões, reclamações e denúncias, garantindo o 
princípio da ética, da eficiência e da transparência.!!!

ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!
RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO” Informamos que todos 
os aposentados e pensionistas que recebem provento (pagamento) através da FUNPREV, deverão realizar 
o recadastramento (prova de vida) no mês de aniversário, devendo comparecer na sede da Fundação – Rua 
Rio Branco nº 19-31, Vila América, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, munidos 
dos seguintes documentos: RG/CPF/Comprovante de residência, sob pena de suspensão do pagamento 
(provento).

COMUNICADOS

A FUNPREV a partir do mês de julho de 2016 suspenderá a impressão de holerites, devido à baixa procura, 
continuará fornecendo o holerite de forma eletrônica pelo site, e, disponibilizará um computador com 
impressora na recepção para impressão do mesmo.

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru comunica que a partir 
de 19 de março de 2018 o horário de atendimento ao público, presencial, na Divisão Previdenciária (Seção 
de Aposentadorias e Pensões e na Seção de Benefícios) se dará da seguinte forma:

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA:
PERÍODO DA MANHÃ DAS 8h às 12h.

TERÇA E QUINTA-FEIRA:
PERÍODO DA TARDE DAS 13h às 16h30min.

- Atendimento para fins de inscrição de segurado obrigatório e/ou inclusão de dependentes (dentre outros);

- Atendimento para assuntos inerentes a aposentadoria (averbação de tempo de contribuição, simulação de 
aposentadoria, dentre outros) e pensão por morte.

Não haverá alteração no horário de atendimento da Seção de Perícia Médica e do Serviço Social, 
permanecendo, portanto, de Segunda a Sexta-Feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 127/2019
APOSENTA  voluntariamente, com paridade a partir de 15 de abril de 2019 a(o) Sr(a). Neuza Luiz, 
portador(a) do RG nº. 11.XXX.XXX-9 SSP/SP e CPF/MF nº. 034.XXX.XXX-70, PIS/PASEP nº 
1.202.076.789-0, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Saúde cargo 
efetivo de Assistente em Manutenção, Conservação e Transporte – Servente de Limpeza, matrícula funcional 
nº 23.645, padrão C-15, com proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 778/2019, 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, 15 de abril de 2019.

PORTARIA Nº 128/2019
APOSENTA voluntariamente, sem paridade a partir de 15 de abril de 2019 a(o) Sr(a). Lucia Coelho 
Negrini, portador(a) do RG nº. 7.XXX.XXX-X SSP/SP e CPF/MF nº. 824.XXX.XXX-87, PIS/PASEP 
nº 1.055.195.773-2, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Educação 
cargo efetivo de Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Jovens e Adultos, matrícula 
funcional nº 25.875, padrão C-11, com proventos proporcionais conforme procedimento administrativo nº 
653/2019, 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, 15 de abril de 2019.

Diário Oficial de Bauru
 E-MAIL:

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