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DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 14.183, DE 06 DE MARÇO DE 2.019

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 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 aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 7.572.258,81 (sete milhões, quinhentos e setenta e dois mil, 
duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), o crédito aberto na forma do 
artigo será coberto com recursos provenientes de permuta.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Recurso 535 02.09.01 08.244.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000
Crédito 543 02.09.01 08.244.0001.2.001 3.3.90.93.00 01.000.0000 3.645,00
Recurso 34 02.01.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.36.00 01.000.0000
Crédito 35 02.01.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 13.109,62
Recurso 34 02.01.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.36.00 01.000.0000
Crédito 35 02.01.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 4.532,20
Recurso 424 02.06.01 03.091.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
Crédito 423 02.06.01 03.091.0001.2.001 3.3.90.36.00 01.000.0000 50.000,00
Recurso 430 02.06.01 03.091.0001.2.001 4.4.90.52.00 01.000.0000
Crédito 429 02.06.01 03.091.0001.2.001 4.4.90.39.00 01.000.0000 4.687,20
Recurso 330 02.04.01 04.123.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000
Crédito 333 02.04.01 04.123.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 90.000,00
Recurso 334 02.04.01 04.123.0001.2.001 3.3.90.40.00 01.000.0000
Crédito 333 02.04.01 04.123.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 20.000,00
Recurso 128 02.03.01 12.365.0003.2.014 3.1.90.11.00 01.000.0000
Crédito 141 02.03.01 12.365.0003.2.014 3.3.90.39.00 01.000.0000 899.032,56
Recurso 164 02.03.02 12.365.0003.2.015 3.1.90.11.00 01.000.0000
Crédito 177 02.03.02 12.365.0003.2.015 3.3.90.39.00 01.000.0000 899.032,56
Recurso 205 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.1.90.11.00 01.000.0000
Crédito 218 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.3.90.39.00 01.000.0000 1.198.710,08
Recurso 128 02.03.01 12.365.0003.2.014 3.1.90.11.00 01.000.0000
Crédito 141 02.03.01 12.365.0003.2.014 3.3.90.39.00 01.000.0000 1.145.218,81
Recurso 164 02.03.02 12.365.0003.2.015 3.1.90.11.00 01.000.0000
Crédito 177 02.03.02 12.365.0003.2.015 3.3.90.39.00 01.000.0000 1.145.218,81
Recurso 205 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.1.90.11.00 01.000.0000
Crédito 218 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.3.90.39.00 01.000.0000 2.084.071,97
Recurso 346 02.04.01 04.123.0001.2.003 3.3.90.93.00 01.000.0000
Crédito 343 02.04.01 04.123.0001.2.003 3.3.90.39.00 01.000.0000 5.000,00
Recurso 346 02.04.01 04.123.0001.2.003 3.3.90.93.00 01.000.0000
Crédito 343 02.04.01 04.123.0001.2.003 3.3.90.39.00 01.000.0000 10.000,00

Art. 2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 4.312.167,60 (quatro milhões, trezentos e doze mil, cento e 
sessenta e sete reais e sessenta centavos), o crédito aberto na forma do artigo será 
coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática Natureza da Despesa Destinação 

Recurso Valor

Crédito 507 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
Recurso 627 02.00.00 1.6.9.0.99.1.1.99.09.00 01.110.0000 741.000,00

Crédito 651 02.10.01 18.541.0001.2.001 4.4.90.52.00 01.000.0000
Recurso 627 02.00.00 1.6.9.0.99.1.1.99.09.00 01.110.0000 3.562.000,00
Crédito 535 02.09.01 08.244.0001.2.001 3.3.90.30.00 05.000.0000
Recurso 613 02.00.00 1.7.1.8.10.9.1.19.00.00 05.500.0160 9.167,60

Art. 3º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 6.277.830,41 (seis milhões, duzentos e setenta e sete mil, 
oitocentos e trinta reais e quarenta e um centavos), o crédito aberto na forma do artigo 
será coberto com recursos provenientes de superávit financeiro.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 65 02.01.03 06.182.0013.2.058 3.3.90.30.00 02.000.0000
Recurso 02.100.0197 1.511,53
Crédito 596 02.09.03 08.244.0009.2.037 4.4.90.52.00 05.000.0000
Recurso 05.500.0030 50.000,00
Crédito 596 02.09.03 08.244.0009.2.037 4.4.90.52.00 05.000.0000
Recurso 05.500.0030 40.000,00
Crédito 230 02.03.03 12.361.0005.2.021 3.3.90.39.00 05.000.0000
Recurso 05.200.0003 101.329,00
Crédito 230 02.03.03 12.361.0005.2.021 3.3.90.39.00 05.000.0000
Recurso 05.200.0003 31.132,28
Crédito 368 02.05.01 10.301.0006.2.028 4.4.90.52.00 05.000.0000
Recurso 05.361.0000 23.128,86
Crédito 368 02.05.01 10.301.0006.2.028 4.4.90.52.00 05.000.0000
Recurso 05.302.0004 200,00
Crédito 368 02.05.01 10.301.0006.2.028 4.4.90.52.00 05.000.0000
Recurso 05.302.0009 169.360,31
Crédito 368 02.05.01 10.301.0006.2.028 4.4.90.52.00 05.000.0000
Recurso 05.302.0005 25.000,00
Crédito 368 02.05.01 10.301.0006.2.028 4.4.90.52.00 05.000.0000
Recurso 05.302.0006 25.000,00
Crédito 368 02.05.01 10.301.0006.2.028 4.4.90.52.00 05.000.0000
Recurso 05.302.0010 269.836,06
Crédito 368 02.05.01 10.301.0006.2.028 4.4.90.52.00 05.000.0000
Recurso 05.302.0011 495.505,00
Crédito 368 02.05.01 10.301.0006.2.028 4.4.90.52.00 05.000.0000
Recurso 05.304.0004 20.500,00
Crédito 368 02.05.01 10.301.0006.2.028 4.4.90.52.00 05.000.0000
Recurso 05.304.0005 43.686,00
Crédito 368 02.05.01 10.301.0006.2.028 4.4.90.52.00 05.000.0000
Recurso 05.304.0006 122.832,68
Crédito 368 02.05.01 10.301.0006.2.028 4.4.90.52.00 05.000.0000
Recurso 05.304.0007 49.990,00
Crédito 368 02.05.01 10.301.0006.2.028 4.4.90.52.00 05.000.0000
Recurso 05.302.0007 80.000,00
Crédito 368 02.05.01 10.301.0006.2.028 4.4.90.52.00 05.000.0000
Recurso 05.302.0008 80.000,00
Crédito 368 02.05.01 10.301.0006.2.028 4.4.90.52.00 02.000.0000
Recurso 02.300.0136 61.348,03
Crédito 230 02.03.03 12.361.0005.2.021 3.3.90.39.00 05.000.0000
Recurso 05.200.0003 4.587.470,66

Art. 4º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1.964.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
 Bauru, 06 de março de 2.019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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DECRETO Nº 14.187, DE 11 DE MARÇO DE 2.019
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 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 aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na 

importância de R$ 2.905.930,81 (dois milhões, novecentos e cinco mil, novecentos e 
trinta reais e oitenta e um centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto 
com recursos provenientes de permuta.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Recurso 813 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
Crédito 810 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 45.226,00
Recurso 217 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.3.90.36.00 01.000.0000
Crédito 218 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.3.90.39.00 01.000.0000 31.000,00
Recurso 176 02.03.02 12.365.0003.2.015 3.3.90.36.00 01.000.0000
Crédito 177 02.03.02 12.365.0003.2.015 3.3.90.39.00 01.000.0000 19.300,00
Recurso 761 02.12.01 13.391.0016.2.076 3.3.90.30.00 01.000.0000
Crédito 763 02.12.01 13.391.0016.2.076 3.3.90.39.00 01.000.0000 2.000,00
Recurso 762 02.12.01 13.391.0016.2.076 3.3.90.36.00 01.000.0000
Crédito 763 02.12.01 13.391.0016.2.076 3.3.90.39.00 01.000.0000 2.000,00
Recurso 471 02.07.01 15.451.0010.2.046 3.3.90.30.00 01.000.0000
Crédito 472 02.07.01 15.451.0010.2.046 3.3.90.39.00 01.000.0000 5.404,81
Recurso 164 02.03.02 12.365.0003.2.015 3.1.90.11.00 01.000.0000
Crédito 173 02.03.02 12.365.0003.2.015 3.3.90.30.00 01.000.0000 500.000,00
Recurso 128 02.03.01 12.365.0003.2.014 3.1.90.11.00 01.000.0000
Crédito 137 02.03.01 12.365.0003.2.014 3.3.90.30.00 01.000.0000 500.000,00
Recurso 205 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.1.90.11.00 01.000.0000
Crédito 214 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.3.90.30.00 01.000.0000 800.000,00
Recurso 164 02.03.02 12.365.0003.2.015 3.1.90.11.00 01.000.0000
Crédito 177 02.03.02 12.365.0003.2.015 3.3.90.39.00 01.000.0000 500.000,00
Recurso 205 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.1.90.11.00 01.000.0000
Crédito 218 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.3.90.39.00 01.000.0000 500.000,00
Recurso 736 02.11.01 27.811.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
Crédito 733 02.11.01 27.811.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 1.000,00

Art. 2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 315.428,73 (trezentos e quinze mil, quatrocentos e vinte e oito 
reais e setenta e três centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com 
recursos provenientes de excesso de arrecadação.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática Natureza da Despesa Destinação 

Recurso Valor

Crédito 535 02.09.01 08.244.0001.2.001 3.3.90.30.00 05.000.0000
Recurso 540 02.00.00 1.7.1.8.10.9.1.21.00.00 05.500.0162 658,00
Crédito 490 02.07.02 15.451.0010.1.007 4.4.90.51.00 07.000.0000
Recurso 274 02.00.00 2.1.1.9.00.1.1.04.99.01 07.100.0129 74.870,73
Crédito 656 02.10.01 18.541.0015.1.014 4.4.90.51.00 02.000.0000
Recurso 648 02.00.00 2.4.2.8.10.9.1.07.00.00 02.100.0148 19.900,00
Crédito 472 02.07.01 15.451.0010.2.046 3.3.90.39.00 02.000.0000
Recurso 599 02.00.00 1.7.2.8.10.9.1.06.00.00 02.100.0196 120.000,00
Crédito 656 02.10.01 18.541.0015.1.014 4.4.90.51.00 02.000.0000
Recurso 649 02.00.00 2.4.2.8.10.9.1.11.00.00 02.100.0193 100.000,00

Art. 3º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 1.861.811,38 (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, 
oitocentos e onze reais e trinta e oito centavos), o crédito aberto na forma do artigo 
será coberto com recursos provenientes de superávit financeiro.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 228 02.03.03 12.361.0004.1.004 4.4.90.51.00 05.000.0000
Recurso 05.200.0003 500.000,00
Crédito 228 02.03.03 12.361.0004.1.004 4.4.90.51.00 05.000.0000
Recurso 05.200.0003 335.545,00
Crédito 66 02.01.03 06.182.0013.2.058 3.3.90.36.00 02.000.0000
Recurso 02.100.0163 1.080,00
Crédito 359 02.05.01 10.301.0006.2.028 3.3.90.30.00 05.000.0000
Recurso 05.000.0000 977.232,34
Crédito 490 02.07.02 15.451.0010.1.007 4.4.90.51.00 07.000.0000
Recurso 07.100.0129 47.954,04

Art. 4º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1.964.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
 Bauru, 11 de março de 2.019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 14.197, DE 21 DE MARÇO DE 2.019
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 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 aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 243.063,46 (duzentos e quarenta e três mil, sessenta e três reais 
e quarenta e seis centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com 
recursos provenientes de permuta.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Recurso 471 02.07.01 15.451.0010.2.046 3.3.90.30.00 01.000.0000
Crédito 472 02.07.01 15.451.0010.2.046 3.3.90.39.00 01.000.0000 29.263,46
Recurso 643 02.10.01 18.541.0001.2.001 3.3.90.33.00 01.000.0000
Crédito 642 02.10.01 18.541.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 2.200,00
Recurso 483 02.07.01 15.452.0011.1.027 4.4.90.30.00 01.000.0000
Crédito 484 02.07.01 15.452.0011.1.027 4.4.90.51.00 01.000.0000 200.000,00
Recurso 746 02.11.01 27.811.0014.2.060 3.3.90.30.00 01.000.0000
Crédito 748 02.11.01 27.811.0014.2.060 3.3.90.39.00 01.000.0000 990,00
Recurso 747 02.11.01 27.811.0014.2.060 3.3.90.36.00 01.000.0000
Crédito 748 02.11.01 27.811.0014.2.060 3.3.90.39.00 01.000.0000 10,00
Recurso 34 02.01.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.36.00 01.000.0000
Crédito 35 02.01.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000 10.600,00

Art. 2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o crédito aberto na forma do artigo 
será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática Natureza da Despesa Destinação 

Recurso Valor

Crédito 748 02.11.01 27.811.0014.2.060 3.3.90.39.00 05.000.0000
Recurso 589 02.00.00 1.7.1.8.10.9.1.28.00.00 05.100.0305 100.000,00

Art. 3º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 8.804,35 (oito mil, oitocentos e quatro reais e trinta e cinco 
centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes 
de superávit financeiro.

Operação Ficha Unidade 
Orç.

Funcional 
Programática

Natureza da 
Despesa

Destinação 
Recurso Valor

Crédito 748 02.11.01 27.811.0014.2.060 3.3.90.39.00 01.000.0000
Recurso 01.100.0305 3.804,35
Crédito 546 02.09.01 08.244.0001.2.001 4.4.90.39.00 05.000.0000
Recurso 05.500.0010 5.000,00

Art. 4º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1.964.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
 Bauru, 21 de março de 2.019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 14.238, DE 11 DE ABRIL DE 2.019
P. 38.069/18  Altera membros da Comissão Permanente de Acessibilidade - CPA, instituída pela 
Lei Municipal nº 4.727, de 14 de setembro de 2.001.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º  Ficam designados para compor a Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA, 

em substituição aos membros anteriormente indicados, os representantes dos órgãos 
abaixo relacionados:
I -  GABINETE DO PREFEITO

Titular:  (...);
Suplente:  Elaine Cristina Fusa, em substituição a Srª Regiane de Fátima 
Silva Rodrigues.

II  -  SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 
- SEAR
Titular:  Regiane de Fátima Silva Rodrigues, em substituição ao Sr. 
Daniel Cavalcante;
Suplente:  Maria Marcelina Mendes da Silva, em substituição ao Sr. 
Wilson Carneiro de Souza.

III  -  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Titular:  Daniele de Souza Guimarães, em substituição a Sr.ª Maria 
Eunice Motta Zanotto;
Suplente: (...).

IV -  EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
RURAL DE BAURU - EMDURB
Titular:  (...);
Suplente:  Victor Rocha Silveira, em substituição ao Sr. Luiz Felipe 
Lança.

V  -  ÁREA DE HABITAÇÃO POPULAR
Titular:  Muriel Virgínia Silva Guirro Brosco, em substituição ao Sr. 
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Aparecido Paulista da Silva;
Suplente:  (...).

VI -  DIRETORIA DE SISTEMAS VIÁRIOS DA EMDURB
(...)

VII  -  EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO
Titular:  (...);
Suplente:  Flávio Gomes, em substituição ao Sr. José Geraldo Finochio 
de Carvalho.

VIII -  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Titular:  (...);
Suplente:  Ellen Beatriz Santos Fonseca de Castro, em substituição ao 
Sr. Paulo Antonio Fernandes de Mattos.

IX -  CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA 
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - COMUDE
Titular:  Carlos Eduardo de Oliveira, em substituição a Sr.ª Adriana 
Queiróz de Almeida;
Suplente:  Ana Paula de Souza Calixto Bitar, em substituição a Sr.ª Thais 
Helena Espiler Colito;
Titular:  Ariani Queiroz Sá, em substituição a Sr.ª Rosângela Nonato 
Rodrigues;
Suplente:  Arlindo Estevão Rodrigues, em substituição ao Sr. Domingos 
Salvador de Lima.

X  -  CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA – COMUPI
Titular:  (...);
Suplente:  Maria Helena Bragança Albanesi, em substituição ao Sr. 
Flávio César Ferraz.

XI  -  SECRETARIA DO BEM-ESTAR SOCIAL – SEBES
Titular:  (...);
Suplente:  Leila Daiane Baratelli, em substituição a Sr.ª Rosemeiri 
Santos Kene.

Art. 2º Permanecem inalterados os demais membros da Comissão Permanente de 
Acessibilidade – CPA.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 11 de abril de 2.019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

LETICIA ROCCO KIRCHENER
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

DECRETO Nº 14.243, DE 17 DE ABRIL DE 2.019
P. 19.221/19 Designa a Diretoria Executiva do Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do FUNDEB para a gestão 2.019 – 2.021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º  Ficam designados Presidente, Vice-presidente e Secretário do Conselho Municipal 

de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB para a gestão 2.019 – 2.021, 
conforme estabele o art. 16 da Lei Municipal nº 6.589, de 14 de novembro de 2.014:
Presidente: Juliana Goda Ferraz – RG: 23.880.633-9
Vice-Presidente: João Gilberto Miranda – RG: 12.631.129-8
Secretária: Valéria Cristina Aguilar Pradella – RG: 17.448.319-3

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 17 de abril de 2.019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ISABEL CRISTINA MIZIARA
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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 21/19
P. 18.295/19 Ap. 4.763/07 (capa)  Autoriza o Executivo a doar áreas de terrenos à Empresa 
NATFEL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME. 
  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 NATFEL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 

ME, três lotes de terrenos localizados no Distrito Industrial III, com as seguintes 
descrições:
Setor 04, Quadra 2.328, Lote 01 - Distrito Industrial III
“Um terreno sem benfeitorias situado na Quadra S do loteamento denominado 
Distrito Industrial III, nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, medindo 19,08 
metros de frente, confrontando com a Rua 14, quarteirão 01, lado par, possuindo 
ainda 33,78 metros do lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, em 
confrontação com a Rua 11, com a qual faz esquina em curva com o raio de 9,00 

metros e desenvolvimento de 14,13 metros, cravando mais 42,78 metros do lado 
esquerdo, confrontando com o terreno de propriedade da Prefeitura Municipal 
de Bauru, e ao final, 28,08 metros de fundos em divisão com outro terreno de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru, encerrando uma área de 1.183,6097 
metros quadrados, conforme Escritura de Doação Lavrada aos 21 dias de setembro 
de 1.987, no livro 587, fls. 128/129, do 1º Cartório de Notas da Comarca de Bauru/
SP, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP – Cadastro nº 390.”
Setor 04, Quadra 2.328, Lote 02 - Distrito Industrial III
“Um terreno correspondente a um terreno sem benfeitorias, situado na quadra S, 
do Distrito Industrial III, nesta cidade de Bauru, medindo 19,08 metros de frente, 
confrontando com a Rua 13, quarteirão 1, lado par, 42,78 metros do lado direito 
de quem da via pública olha para o imóvel, dividindo com parte deste mesmo lote, 
33,78 metros do lado esquerdo, confrontando com a Rua 11, com a qual faz esquina 
e entre estas a curva de concordância de raio igual a 9,00 metros e desenvolvimento 
de 14,13 metros e finalmente 28,08 metros nos fundos, dividindo também com parte 
deste mesmo lote, encerrando uma área de 1.183,6097 metros quadrados. Referido 
imóvel consta pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru, conforme Escritura de 
Doação feita pela Fazenda do Estado de São Paulo, lavrada aos 21 de setembro de 
1.987, no livro 587, fls 128/129 do 1º Cartório de Notas de Bauru, encontrando-se 
caracterizado no desenho elaborado pela Divisão de Cadastro da SEPLAN sob nº 
459, e avaliado em R$ 17.754,15 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais 
e quinze centavos).”
Setor 04, Quadra 2329, Lote 001 – Distrito Industrial III
“Um imóvel cadastrado no Setor 04, Quadra 2329, Lote 01, correspondente ao 
terreno sem benfeitorias de formato irregular, identificado como lote 05 da quadra T 
e parte da Rua 13 no Loteamento denominado Distrito Industrial III, nesta cidade de 
Bauru, com as seguintes medidas e confrontações: “começa no ponto 01, cravado no 
alinhamento da Rua 11, quarteirão 01, lado par, distante 76,56 metros da esquina com 
a Rua Iracema Cândida Posca, antiga Rua 14, daí segue em curva com o raio de 9,00 
metros e desenvolvimento de 14,13 metros até o ponto 02, deste segue na distância 
de 96,56 metros até o ponto 03 e dividindo nestas duas linhas com o lote 02 da quadra 
S do mesmo loteamento e com terrenos de propriedade da Prefeitura Municipal de 
Bauru, daí com deflexão à direita segue na distância de 17,58 metros até o ponto 
04, daí segue na distância de 10, 35 metros até o ponto 05 e confrontando nestas 
duas linhas com a rotatória de acesso a rodovia Bauru-Marília, deste ponto, deflete 
à direita e segue na distância de 3,82 metros até o ponto 05, deste ponto deflete à 
esquerda e segue na distância de 35,28 metros até o ponto 07, deste deflete à direita 
e segue na distância de 62,74 metros até o ponto 08 confrontando nestas linhas, 
com a faixa de acesso da Rodovia Bauru-Marília, daí deflete à direita e segue na 
distância de 67,66 metros até o ponto 01, inicial do perímetro, encerrando com área 
de 4.484,32”. Referido Imóvel consta pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru, 
conforme Matrículas nºs 88.089 e 88.090 do 2º Cartório de Registro de Imóveis 
e Anexos de Bauru/SP, encontrando-se caracterizado pelo desenho elaborado pela 
Secretaria Municipal de Obras sob nº 3797/3, e avaliado em R$ 92.376,99 (noventa e 
dois mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos).”

Art. 2º As áreas descritas no art. 1º foram objeto de Doação para a empresa LUME LIGHT 
PRÓ-ATIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP através das Leis Municipais 
nº 6.987, de 25 de outubro de 2.017 e 7.099, de 02 de agosto de 2.018.

Art. 3º A transferência das áreas pela donatária LUME LIGHT PRÓ-ATIVA INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO EIRELI-EPP para a empresa NATFEL COMUNICAÇÃO VISUAL 
LTDA ME foi aprovada pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - 
CADEM.

Art. 4º A Donatária fica autorizada a receber em doação as áreas descritas 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 Ficam revogadas as Leis Municipais nº 6.987, de 25 de outubro de 2.017 e nº 7.099, 
de 02 de agosto de 2.018.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, ...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
12, 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 três  terrenos localizados no 
Distrito Industrial III, totalizando 6.849,53 metros quadrados para a empresa NATFEL COMUNICAÇÃO 
VISUAL LTDA ME.
  As três áreas foram objeto de Doação para a empresa LUME LIGHT PRÓ-ATIVA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP através das Leis Municipais nº 6.987, de 25 de outubro de 2.017 
e nº 7.099, de 02 de agosto de 2.018.
  A empresa LUME LIGHT PRÓ-ATIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-
EPP transferiu seus direitos das áreas para a empresa NATFEL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, 
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 março 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 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.
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  Assim, apresentamos este 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 22/19
P. 43.376/19 (2.542/19 - DAE)  Altera a Lei Municipal nº 7.155, de 10 de dezembro de 2.018 (Lei 
Orçamentária Anual) e autoriza a transposição de recursos e a abertura de crédito especial no orçamento 
do exercício de 2.019.
  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. 1° Remaneja, das despesas previstas para a Unidade Fundo de Tratamento de Esgoto 

para as demais unidades do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE a 
importância de R$ 12.736.000,00 (doze milhões, setecentos e trinta e seis mil reais), 
conforme os valores, funcionais programáticas e fichas orçamentárias a seguir 
discriminados: 
I -  17.5120026.1037 (desapropriações) - ficha orçamentária 74 (categoria 

econômica 4.4.90.61.00 - aquisição de imóveis) a importância de R$ 
2.576.000,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil reais) é 
remanejada para:
a) 17.1280023.2104 (treinamentos e cursos) - Ficha 02 (categoria 

econômica 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa 
jurídica) a importância de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais);

b) 17.5120023.2141 (manutenção das ações da unidade) - ficha 14 
(categoria econômica 3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros 
- pessoa jurídica) a importância de R$ 74.000,00 (setenta e quatro 
mil reais);

c) 17.5120023.2141 (manutenção das ações da unidade) - ficha 15 
(categoria econômica 3.3.90.40.00 - serviços de tecnologia da 
informação e outros) a importância de R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais);

d) 17.5120023.2135 (manutenção das ações de informática) - ficha 
26 (categoria econômica 4.4.90.52.00 - equipamentos e material 
permanente) a importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais); 

e) 17.5120023.2141 (manutenção das ações da unidade) - ficha 30 
(categoria econômica 3.3.90.47.00 - obrigações tributárias e 
contributivas) a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais);

f) 17.0610023.2117 (custo com pagamento de despesas judiciais em 
geral) - ficha 32 (categoria econômica 3.3.90.91.00 - sentenças 
judiciais) a importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 
mil reais);

g) 17.5120025.1034 (construção de reservatórios) - ficha 50 (categoria 
econômica 4.4.90.51.00 - obras e instalações) a importância de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais);

II-  Da funcional programática 17.5120026.1038 (construção da estação 
de tratamento de esgoto) - ficha orçamentária 75 (categoria econômica 
4.4.90.51.00 - obras e instalações) a importância de R$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos mil reais) é remanejada para a funcional 
programática 17.5120024.2121 (aquisição de viaturas e equipamentos) - 
ficha orçamentária 41 (categoria econômica 4.4.90.52.00 - equipamentos e 
material permanente); 

III - Da funcional programática 17.5120026.1039 (construção de interceptores) 
- ficha orçamentária 76 (categoria econômica 4.4.90.51.00 - obras e 
instalações) a importância de R$ 3.160.000,00 (três milhões, cento e 
sessenta mil reais) é remanejada para: 
a) 17.5120023.2141 (manutenção das ações da unidade) - ficha 59 

(categoria econômica 3.3.91.39.00 - outros serviços de terceiros - 
pessoa jurídica) a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

b) 17.5120023.2141 (manutenção das ações da unidade) - ficha 60 
(categoria econômica 4.4.90.52.00 - equipamentos e material 
permanente) a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

c) 17.5120025.1036 (ampliação e manutenção das redes de água) - 
ficha 61 (categoria econômica 4.4.90.30.00 - material de consumo) 
a importância de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil 
reais); 

d) 17.5120026.2127 (manutenção dos serviços de saneamento 
básico) - ficha 63 (categoria econômica 3.3.90.30.00 - material de 
consumo) a importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 

e) 17.5120026.2127 (manutenção dos serviços de saneamento básico) 
- ficha 64 (categoria econômica 3.3.90.39.00 - outros serviços de 
terceiros - pessoa jurídica) a importância de R$ 160.000,00 (cento 
e sessenta mil reais); 

f) 17.5120026.2138 (manutenção das redes de esgoto) - ficha 70 
(categoria econômica 3.3.90.30.00 - material de consumo) a 
importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

IV - Da funcional programática 17.5120026.1041 (implantação e ampliação do 
sistema coletor de esgoto) -  ficha orçamentária 78 (categoria econômica 
4.4.90.30.00 - material de consumo) a importância de R$ 2.300.000,00 (dois 
milhões e trezentos mil reais) é remanejada para: 

a) 17.5120024.2121 (aquisição de viaturas e equipamentos) - ficha 
41 (categoria econômica 4.4.90.52.00 - equipamentos e material 
permanente) a importância de R$ 1.600.000,00 (um milhão e 
seiscentos mil reais);

b) 17.5120023.2141 (manutenção das ações da unidade) - ficha 46 
(categoria econômica 4.4.90.52.00 - equipamentos e material 
permanente) a importância de R$ 600.000,00 (seiscentos mil 
reais);

c) 17.5120025.1034 (construção de reservatórios) - ficha 50 (categoria 
econômica 4.4.90.51.00 - obras e instalações) a importância de R$ 
100.000,00 (cem mil reais).

V - Da funcional programática 17.5120026.2139 (manutenção das ações 
de tratamento de esgoto) - ficha orçamentária 80 (categoria econômica 
3.3.90.39.00 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica) a importância 
de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) é remanejada para a 
funcional programática 17.5120025.1034 - ficha orçamentária 50 (categoria 
econômica 4.4.90.51.00 - obras e instalações). 

Art. 2° Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, na unidade executora 05.01.01 
(Divisão Administrativa - DAE), no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 
na funcional programática:
I -  17.5120023.2141 (manutenção das ações da unidade), na categoria 

econômica 4.4.90.51.00 (obras e instalações), no valor de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais). 

Art. 3° Os recursos necessários para atender ao art. 2º desta Lei decorrem de anulação 
parcial na funcional programática, conforme valor, funcional programática e ficha 
orçamentária a seguir discriminados:
I - 17.512.0026.1037 (desapropriações), categoria econômica 4.4.90.61.00 

(aquisição de Imóveis), ficha orçamentária 74 no valor de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais).

Art. 4º  Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, na unidade executora 05.01.08 
(Fundo Municipal para Construção do Sistema de tratamento de Esgoto), no valor 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nas funcionais programáticas a seguir 
discriminadas:
I-  17.5120026.2139 (manutenção das ações de tratamento de esgoto), categoria 

econômica 3.3.90.30.00, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
II-  17.5120026.2139 (manutenção das ações de tratamento de esgoto), categoria 

econômica 4.4.90.52.00, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Art. 5°  Os recursos necessários para atender ao art. 4º desta Lei decorrem de superávit 

financeiro do Fundo de Tratamento de Esgoto.
Art. 6º  Fica alterada a nomenclatura da ação 1038 de Construção da Estação de Tratamento 

de Esgoto para Construção de Estação de Tratamento de Esgoto.
Art. 7º  Fica alterada a nomenclatura da ação 1040 de Ampliação das Estações de Tratamento 

de Esgoto para Ampliação/Reforma das Estações de Tratamento de Esgoto.
Art. 8º  As adequações orçamentárias são decorrentes de Lei de reestruturação tarifária, e não 

incidem no limite previsto no art. 7º, I, da Lei Municipal nº 7.155, de 10 de dezembro 
de 2.018.

Art. 9º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, ...

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
12, abril, 19

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores;
  Temos a honra de passar às mãos de Vossas Excelências, a fim de ser apreciado 
e votado pelos Membros dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que versa sobre alteração parcial da Lei 
Orçamentária Anual - LOA de 2.019, em relação às receitas e despesas do Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru.
  Tal medida faz-se imprescindível em virtude da aprovação e promulgação da Lei 
Municipal n° 7.129, de 17 de outubro de 2.018 e do Decreto Municipal n° 13.974, de 30 de outubro de 
2.018, que reestruturaram a metodologia de cobrança tarifária do Departamento, com significativa alteração 
da arrecadação destinada ao Fundo de Tratamento de Esgoto, passando sua destinação para o Serviço de 
Distribuição de Água por consumo Auferido.
  Essa nova destinação de recursos traz uma nova realidade para a receita do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, possibilitando investimentos significativos na área de 
abastecimento e distribuição de água potável à população do Município, com a previsão de construção de 
novos reservatórios, perfuração de poços, aquisição de equipamentos mais modernos, melhorias na própria 
estrutura administrativa do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, desapropriações necessárias 
para as obras, contratação de projetos e obras para nova Estação de Tratamento de Água, sem desprezar as 
atividades necessárias para a conclusão do sistema de tratamento de esgoto, dentre esses, a própria Estação 
de Tratamento de Esgoto.
  Importante ressaltar, que a redistribuição das receitas não impactará na legislação 
da Lei Orçamentária Anual - LOA, já aprovada, tendo em vista que a maioria das ações se encontram 
nela prevista. As ações criadas por meio da presente não haviam sido inicialmente consideradas para este 
exercício em virtude da ausência de receita, o que foi corrigido pela Lei de Reestruturação Tarifária.
  Houve, portanto, um remanejamento de verba, que não influencia no valor previsto 
no orçamento, mas tão somente na estruturação tarifária, o que permite maiores investimentos nos serviços 
de saneamento básico.
  Vale destacar que o Fundo de Tratamento de Esgoto não ficará desprovido, pois além 
de continuar recebendo receita, o volume já arrecadado é suficiente para conclusão das obras do sistema de 
tratamento de esgoto.
  Importante salientar que não se pode mais procrastinar a implantação de ações de 
melhoria voltadas ao abastecimento público de água e ao tratamento de esgoto, ações estas fundamentais 
para a qualidade de vida da população de Bauru.
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  Isto posto, acreditamos ter apresentado os esclarecimentos devidos, a fim de que 
todos possam ter plena compreensão do projeto ora apresentado.

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

Atenciosas saudações,
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Referentes as Reclamações finalizadas e abaixo publicadas. Fica concedido, a todos os interessados, a 
partir da data desta publicação, o prazo de 15 dias para oferecimento de recurso,  nos termos do art  44 
da lei 10 177/98. Obs: O recurso devera ser entregue na Avenida Nações Unidas, 4-44- Centro-BAURU-
SP-COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PROCON-BAURU, no 
EDIFICIO POUPATEMPO.

FA - Fornecedor - CNPJ - Consumidor - Resultado
35-013.001.18-0012140 - Editora Globo S/a - 4067191000160 - Maria Silvia Soares Rodrigues - 
Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0013031 - Pernambucanas Financiadora S/a Cred Fin e Investim - 43180355000112 - Joana 
Darc dos Santos - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0013527 - Latam Airlines Group S.a - 33937681000178 - Marcelo Ricardo Sanches Saleme 
- Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0014017 - Caixa Econômica Federal - Cef - 360305000104 - Samuel de Couti Silva - 
Fundamentada Atendida
35-013.001.19-0000022 - Ideal Assist Servicos e Beneficios Ltda - 29828341000131 - Eva Inacio de Souza 
- Fundamentada Atendida
35-013.001.19-0000041 - Tim Celular S/a - 4206050000180 - Marcelo Martins Naliati - Fundamentada 
Não Atendida
35-013.001.19-0000060 - Banco Pan S/a - 59285411000113 - Carmelina Aparecida Vieira Fendel - 
Fundamentada Atendida
35-013.001.19-0000102 - Oi Movel S/a - 5423963000111 - Maria da Gloria Neves da Silva - Fundamentada 
Atendida
35-013.001.19-0000153 - Oi Movel S/a - 5423963000111 - Marcia dos Santos Torres - Fundamentada 
Atendida
35-013.001.19-0000192 - Precato Consult e Corret de Seguros Ltda - 7191250000103 - Paulo Roberto 
Oliveira Silva - Fundamentada Atendida
35-013.001.19-0000217 - Precato Consult e Corret de Seguros Ltda - 7191250000103 - Maria Helena dos 
Santos - Fundamentada Atendida
35-013.001.19-0000221 - Gbsul Serviços de Apoio Administrativo Ltda Me - 5896461000108 - Maria 
Helena dos Santos - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.19-0000287 - Ass Bra de Apos Pension e Idosos - 8812425000107 - Paulo Rogerio Rodrigues 
Maduro - Fundamentada Atendida
35-013.001.19-0000361 - Tvlx Viagens e Turismo S.a. - 12337454000131 - Eliane Anrain Trentini - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.19-0000368 - Azul Linhas Aereas Brasileiras S/a - 9296295000160 - Eliane Anrain Trentini - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.19-0000386 - Uniesp S.a - 19347410000131 - Debora Liene Moura Santos - Fundamentada 
Não Atendida
35-013.001.19-0000459 - Tim Celular S/a - 4206050000180 - Hellen Cristina Galvão Romão - 
Fundamentada  Atendida
35-013.001.19-0000475 - Backseg - Gestao de Documentos e Recebivies - 10408550000106 - Benedito 
Evangelista Ramos - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.19-0000483 - Caixa Econômica Federal - Cef - 360305000104 - Benedita Aparecida Nery dos 
Santos - Fundamentada Atendida
35-013.001.19-0000491 - Sompo Seguros S.a - 61383493000180 - Celina Coelho de Macedo - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.19-0000509 - Travel Ace - 7139957000162 - Celina Coelho de Macedo - Fundamentada Não 
Atendida
35-013.001.19-0000625 - Perotta e Aguiar Ltda - Me - 14517450000160 - Indiara Camaroto Souza - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.19-0000662 - Unyleya Editora e Cursos S.a. - 14019108000130 - Joao Victor Smanioto 
Delladona - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.19-0000697 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a - 17197385000121 - Cristiane Talita Correia de 
Nascimento - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.19-0000749 - Oi Movel S/a - 5423963000111 - Evelim Caroline Breve de Oliveira - 
Fundamentada Atendida
35-013.001.19-0000757 - Anhanguera Educacional Ltda - 5808792000149 - Marcelo Vilas Boas Garcia - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.19-0000816 - General Motors do Brasil Ltda - 59275792000150 - Sergio Alcantu Cavaca - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.19-0000876 - Saraiva e Siciliano S/a - Recuperação Judicial - 61365284000104 - João Matheus 
Castro de Queiroz - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.19-0000924 - Banco Itau Consignado S/a - 33885724000119 - Marcia Cristina Gouveia da 
Silva -Fundamentada Não Atendida
35-013.001.19-0000991 - Dormant Industria e Comercio de Colchões Ltda - 5871385000186 - Alessandra 
Fernandes Pereira - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.19-0001005 - Carrefour Com. e Ind. Ltda - 45543915059232 - Renata Carreira de Castro 
Delgado - Fundamentada Atendida
35-013.001.19-0001036 - Bauru Comercio de Livros e Informatica Ltda - 10826795000145 - Tania Mara 
Francisco Gago - Fundamentada Atendida
35-013.001.19-0001040 - Omni S/a Credito Financiamento e Investimento - 92228410000102 - Valdeci 
Pereira Nogueira - Fundamentada Não Atendida

35-013.001.19-0001062 - Ass Bra de Apos Pension e Idosos - 8812425000107 - Carlos Valerio Motta - 
Fundamentada Atendida
35-013.001.19-0001125 - Bradesco Vida e Previdencia S/a - 51990695000137 - Maria Anita Pereira 
Severino - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.19-0001152 - Backseg - Gestao de Documentos e Recebivies - 10408550000106 - Jorge 
Marothy - Fundamentada Atendida
35-013.001.19-0001237 - Banco Pan S/a - 59285411000113 - João Rosa da Silva - Fundamentada Não 
Atendida
35-013.001.19-0001246 - Companhia Paulista de Forca e Luz - 33050196000188 - Silvio Cesar Silva - 
Fundamentada Atendida
35-013.001.19-0001358 - Enjoei.com.br Atividades de Internet Ltda - 16922038000151 - Fernanda de 
Assis Martins Pegoraro - Fundamentada Atendida
35-013.001.19-0001378 - Lg Eletronics do Brasil Ltda - 1166372000155 - Victor Martins Moura - 
Fundamentada Atendida
35-013.001.19-0001466 - Wgt Solutions Ltda Me - 26570008000187 - Vinicius de Souza Batista - 
Fundamentada Atendida
35-013.001.19-0001639 - Companhia Paulista de Forca e Luz - 33050196000188 - Celia Maria Ribeiro - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.19-0001649 - Ultrawave Telecom Eireli Epp - 7153326000106 - Kely Fernanda Vieira da Silva 
- Fundamentada Atendida
35-013.001.19-0001744 - Banco Pan S/a - 59285411000113 - Sonia Regina Tiossi - Fundamentada Não 
Atendida
35-013.001.19-0001825 - Ultrawave Telecom Eireli Epp - 7153326000106 - Vera Lucia Modesto - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.19-0002082 - Livraria Livro Facil Ltda - 96318142000170 - Aline Meireles Marques - 
Fundamentada Atendida
35-013.001.19-0002250 - Trocafone Comercialização de Aparelhos Eletronicos - 20553221000285 - Fabio 
Reis D Oliveira - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.19-0002453 - Ultrawave Telecom Eireli Epp - 7153326000106 - Nilson Elias Martins - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.19-0002473 - Camargo e Ferreira - Marcenaria Ldta - Me - 14484912000190 - Rodrigo Jorge 
- Fundamentada Não Atendida
35-013.001.19-0002499 - Ultrawave Telecom Eireli Epp - 7153326000106 - Karine Fernanda de Souza 
Romao - Fundamentada Atendida
35-013.001.19-0002679 - Ultrawave Telecom Eireli Epp - 7153326000106 - Jose Luiz Custodio da Silva 
- Fundamentada Atendida
35-013.001.19-0002784 - Ultrawave Telecom Eireli Epp - 7153326000106 - Wagner Deoclides de Abreu 
- Fundamentada Não Atendida
Total de registros: 52

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

EXTRATOS
TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0408645-28/2013/MCIDADES/CAIXA, 
QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS 
CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE 
BAURU – PROCESSO Nº 59.230/19 – OBJETO: O presente INSTRUMENTO tem por objetivo 
alterar o subitem nº 4.1 da Cláusula QUARTA do Anexo ao Termo de Compromisso nº 0408645-28/2013/
MCIDADES/CAIXA, de 30/09/2013, realizado segundo os termos do Programa Saneamento Básico do 
Ministério das Cidades, que passa(m) a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR, 
4.1 – A título de contrapartida, o COMPROMMISSÁRIO alocará a este Termo de Compromisso, de acordo 
com o cronograma de desembolso, o valor de R$ 23.494.948,08 (vinte e três milhões, quatrocentos e 
noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e oito centavos).” – ASSINATURA: 27/12/2.018.

Seção II
Secretarias Municipais
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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/

RESOLUÇÃO S.M.A Nº 05/2018
ALTERAÇÃO DE MEMBROS

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

RESOLVE
Alterar o artigo 2º, 3º e 4º da Resolução S.M.A. nº 05/2018 criada para implantação de procedimentos 
administrativos digitais, com conceito de BPM (Business Process Management), no Departamento de 
Recursos Humanos da Secretaria da Administração:
- incluindo a servidora Ana Maria Rodrigues Pigoli, matrícula 34.187.
- excluindo a servidora Clara Masami Yamato Komori, matrícula 32.890.
- indicando a servidora Josiane Moraes Silva Fernandes, matrícula 30.724, para presidir as ações do 
grupo de trabalho.
- prazo de conclusão dos trabalhos: PERMANENTE. 

Bauru, 17 de abril de 2019.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO S.M.A Nº 06/2017
ALTERAÇÃO DE MEMBROS

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

RESOLVE
Alterar os artigos 2º, 3º e 4º da Resolução SMA nº 06/2017, criado para organização do arquivo que atende 
a gestão de documentos do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Administração:
- incluindo as servidoras Ana Maria Rodrigues Pigoli, matrícula 34.187, Josiane Moraes Silva 
Fernandes, matrícula 30.724 e Naraiane Leni Pereira, matrícula 33.449.
- excluindo os servidores Clara Masami Yamato Komori, matrícula 32.890, Marcos Ferreira Milano, 
matrícula 29.838 e Vinicius Sprocatti Ramos, matrícula 33.378.
- indicando a servidora Mariana Feliz Bueno Belone, matrícula 29.474, para presidir as ações do grupo 
de trabalho.
- prazo de conclusão dos trabalhos: PERMANENTE. 

Bauru, 17 de abril de 2019.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO S.M.A Nº 012/2018
ALTERAÇÃO DE MEMBROS

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

RESOLVE
Alterar o artigo 2º da Resolução SMA nº 12/2018, criado para implementação progressiva do eSocial no 
âmbito da Administração Pública Municipal:
- incluindo a servidora Ana Maria Rodrigues Pigoli, matrícula 34.187, pelo Departamento de Recursos 
Humanos Administração.
- excluindo a servidora Clara Masami Yamato Komori, matrícula 32.890.

Bauru, 17 de abril de 2019.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DESIGNAÇÃO: A partir de 18/04/2019, portaria nº 1.211/2019, designa a servidora ANA MARIA 
RODRIGUES PIGOLI, RG nº 46.763.565-1, matrícula nº 34.187, para exercer a função de confiança de 
Chefe de Seção de Processamento de Dados, da Secretaria Municipal de Administração, conforme processo 
nº 55.343/2019. De acordo com o disposto no artigo 15, parágrafo 1º do decreto nº 11.852/2012, não haverá 
suspensão do cômputo do período de estágio probatório, uma vez que realiza a função essencial do cargo 
efetivo de Agente de Administração:
- Executar atividades administrativas e de atendimento ao público.

TRANSFERÊNCIA: A partir de 15/04/2019, portaria nº 1.212/2019, transfere, a pedido, o servidor JOSE 
APARECIDO DE BARROS SOUTO, matrícula nº 16.052, RG nº 19.425.788, Auxiliar em Manutenção, 
Conservação e Transporte – Ajudante Geral, da Secretaria Municipal das Administrações Regionais para a 
Secretaria Municipal de Economia e Finanças, conforme processo nº  49.980/2019.

FALECIMENTOS: Comunicamos o falecimento do servidor SERGIO LIBERATO, matrícula nº 13.726, 
RG nº 10.346.907, Assistente em Gestão Administrativo e Serviços – Vigia, do Gabinete do Prefeito, 
ocorrido em 08/04/2019, conforme processo nº 59.229/2019.

Comunicamos o falecimento da pensionista BELITA GOMES DA SILVA MARCOS, matrícula nº 
900785, RG nº 35.864.450-1,  ocorrido em 12/02/2018, conforme processo nº 54.820/2019.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 1193/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3105, a PORTARIA N.º 815/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). TAMARA MACIEL 
VALVERDE, portador(a) do RG nº 457361268, classificação 121º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO”, edital 
01/2016, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1194/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3105, a PORTARIA N.º 814/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). AGATHA CRISTINA 
VIEIRA CREPALDI, portador(a) do RG nº 420833274, classificação 120º lugar, no cargo efetivo de 
“AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO”, 
edital 01/2016, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1195/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito no 
Diário Oficial nº 3105, a PORTARIA N.º 785/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). ADRIELLY MARMOL DE 
OLIVEIRA, portador(a) do RG nº 497417170, classificação 55º lugar, no cargo efetivo de “AUXILIAR 
EM SAÚDE - AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS”, edital 01/2016 SMS, DESISTÊNCIA 
TÁCITA.

PORTARIA Nº 1196/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3105, a PORTARIA N.º 793/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). LUIZ GUILHERME 
POVOA MIRANDA, portador(a) do RG nº 264445545, classificação 7º lugar, no cargo efetivo de 
“ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO ORTOPEDISTA”, edital 03/2017, DESISTÊNCIA 
TÁCITA.

PORTARIA Nº 1197/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3105, a PORTARIA N.º 794/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). RODRIGO DA 
SILVEIRA ANTONIASSI, portador(a) do RG nº 323577593, classificação 8º lugar, no cargo efetivo 
de “ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO ORTOPEDISTA”, edital 03/2017, DESISTÊNCIA 
TÁCITA.

PORTARIA Nº 1198/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas 
atribuições legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar 
Sem Efeito no Diário Oficial nº 3105, a PORTARIA N.º 792/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). DANYELE 
GUNTENDORFER CEZARIO, portador(a) do RG nº 479385208, classificação 141º lugar, no cargo 
efetivo de “ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA”, edital 14/2015, 
DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1199/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas 
atribuições legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar 
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Sem Efeito no Diário Oficial nº 3105, a PORTARIA N.º 433/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). DANILO 
ALVES GÁLICO, portador(a) do RG nº 434672567, classificação 83º lugar, no cargo efetivo de 
“ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA FUNDAMENTAL 1° AO 5° ANO”, edital 03/2016, INAPTIDÃO NA PERÍCIA MÉDICA.

PORTARIA Nº 1200/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3105, a PORTARIA N.º 819/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). CAMILA VIANNA DE 
CARVALHO, portador(a) do RG nº 403298271, classificação 38º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA”, edital 16/2015, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1201/2019: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito no 
Diário Oficial nº 3105, a PORTARIA N.º 1104/2019 que nomeou  o (a) Sr(a). MARIA HELENA VIEGA 
FRANCISCO, portador(a) do RG nº 186824038, classificação 42º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA”, edital 16/2015, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA.

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

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1202/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS_AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, no quadro 
de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3105 após o cumprimento das exigências legais, num 
prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) GLAUCIA RODRIGUES SILVA, 
portador(a) do RG nº 338094465, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 127º lugar, no 
concurso público para AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS_AGENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO, edital nº 01/2016 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 18/04/2019 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1203/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS_AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3105 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MONIQUE CRISTINA ROSA AFFONSO 
DE BRITO, portador(a) do RG nº 433046508, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 
128º lugar, no concurso público para AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS_
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, edital nº 01/2016 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 18/04/2019 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1204/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM SAÚDE - AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 3105 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 
30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) SILVIO CÉSAR DOS SANTOS, portador(a) do RG nº 
456256829, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 61º lugar, no concurso público para 
AUXILIAR EM SAÚDE - AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS, edital nº 01/2016 SMS para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 18/04/2019 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1205/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO ORTOPEDISTA, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 3105 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) WILLIAM MITSUAKI TAKESHITA, portador(a) do RG nº 44085216X, 
em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 09º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA 
EM SAÚDE - MÉDICO ORTOPEDISTA, edital nº 03/2017 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 18/04/2019 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1206/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO ORTOPEDISTA, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 3105 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) JAMES AUGUSTO SOARES FERRO, portador(a) do RG nº 12830852, em 
virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 10º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA 
EM SAÚDE - MÉDICO ORTOPEDISTA, edital nº 03/2017 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 18/04/2019 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1207/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 3105 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MONICA GARCIA DE SOUSA, portador(a) do RG nº 
422342002, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 149º lugar, no concurso público para 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, edital nº 14/2015 para exercer as 
funções do cargo.
COMPARECER EM 18/04/2019 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1208/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 3105 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) SIMONE APARECIDA CARNEIRO DE MELLO, portador(a) do RG nº 
421479024, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 102º lugar, no concurso público para 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO, edital nº 03/2016 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 18/04/2019 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1209/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 3105 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) JERUILSON ALVES PEREIRA, portador(a) do RG nº 238804367, em virtude 
do(a) mesmo (a) haver se classificado em 50º lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL 
- SECRETÁRIO DE ESCOLA, edital nº 16/2015 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 18/04/2019 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1210/2019: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 3105 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) ISABELLA DOS SANTOS BONFIM TOMAS, portador(a) do RG nº 337016392, 
em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 51º lugar, no concurso público para AGENTE 
EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, edital nº 16/2015 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 18/04/2019 ÀS 14h30min.

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).

CONCURSO PÚBLICO

RESPOSTA RECURSO ADMINISTRATIVO
A Comissão Examinadora do Concurso Público realizado para provimento do cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ADMINISTRADOR (Edital 
nº 09/2019) informa a decisão proferida no Recurso Administrativo interposto referente ao Pré-Requisito:

E-Proceso nº 55898/2019 – INDEFERIDO

A Recorrente fica CONVOCADA para tomar ciência no Departamento de Recursos Humanos – Secretaria 
Municipal de Administração, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila Noemy, 2º andar – Bauru/
SP da fundamentação da decisão proferida no Recurso Administrativo interposto. 

Bauru/SP, 18 de abril de 2019.
Comissão Examinadora 
Portaria nº 1034/2019

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM 
SAÚDE - MÉDICO / GINECOLOGISTA / OBSTETRA – EDITAL 32/2018

Classif. Inscrição Nome Completo CPF Prova 
Objetiva Títulos Total

1º 0028900003 LAILA KIMIE YAMASHITA 307.809.238-
04 78,75 1,000 79,750

2º 0028900006 LUCIANA DA COSTA SARICO 
BARUDI

333.898.438-
33 72,00 0,000 72,000

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

Bauru/SP, 18 de abril de 2019.
A Comissão

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM 
SAÚDE / MÉDICO / PNEUMOLOGISTA – EDITAL 01/2019

Classif. Inscrição Nome Completo CPF Prova 
Objetiva Títulos Total

1º 0029000002 FABIO KENDI YAMAUCHI 301.739.108-
66 67,50 1,000 68,500

2º 0029000008 FELIPE ADRIANO DOS 
SANTOS

362.808.628-
01 60,75 0,000 60,750

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

Bauru/SP, 18 de abril de 2019.
A Comissão
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CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM 
SAÚDE MÉDICO – INFECTOLOGISTA – EDITAL 02/2019

Classif. Inscrição Nome Completo CPF Prova 
Objetiva Títulos Total

1º 0029600006 JOÃO PAULO VASCONCELOS 
POLI

300.271.328-
70 81,00 1,000 82,000

2º 0029600009 JOANA D ARC DA SILVA 
SELVANTE

399.918.828-
63 76,50 0,000 76,500

3º 0029600003 GUSTAVO HIDEKI 
KAWANAMI

226.710.198-
07 72,00 4,000 76,000

4º 0029600004 TAYLOR ENDRIGO TOSCANO 
OLIVO

286.897.158-
00 72,00 2,000 74,000

5º 0029600010 LUCAS MARQUES DA COSTA 
ALVES

220.732.328-
50 69,75 1,000 70,750

6º 0029600007 THAYSA SOBRAL 
ANTONELLI

400.741.598-
60 69,75 0,000 69,750

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

Bauru/SP, 18 de abril de 2019.
A Comissão

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM 
SAÚDE / MÉDICO / PEDIATRA – EDITAL 03/2019

Classif. Inscrição Nome Completo CPF Prova 
Objetiva Títulos Total

1º 0029700009 THAIS DE MELLO TIEGHI 369.192.628-
27 78,75 1,000 79,750

2º 0029700001 LEONOR DE FÁTIMA 
SANTOS

096.385.278-
70 72,00 0,000 72,000

3º 0029700005 LUANA COELHO 
BENEVIDES

120.845.037-
95 67,50 1,000 68,500

4º 0029700002 NATÁLIA INNOCÊNCIO 
PEREIRA

364.508.018-
08 67,50 0,000 67,500

5º 0029700006 EDISON GIACOMINI FILHO 179.452.518-
11 63,00 0,000 63,000

6º 0029700004 LIGIA MODELLI 
RODRIGUES

346.922.148-
05 63,00 0,000 63,000

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

Bauru/SP, 18 de abril de 2019.
A Comissão

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 
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 
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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 
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.
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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.

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

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

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
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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. 

PORTARIA Nº 007/2019
 O Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento, Levi Momesso, fazendo uso das suas 
atribuições legais, resolve:
 Art. 1º Indicar os representantes responsáveis pelos encaminhamentos das publicações à Divisão 
de Atos Oficiais, em conformidade com o Decreto Municipal nº 14.152, de 31 de Janeiro de 2019.
Andressa Forato Gallego Abranches, matrícula: 30.640;
Cristiani Renata Limeira, matrícula: 30.946;
Odete Domingues Caetano Chaves, matrícula: 33.935;
Perla Samantha Celli, matrícula: 25.789.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 12 de Abril de 2019.

Levi Momesso
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento 

Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretora da EMEI Edna Kamla Faina 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 eleição e 
posse dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, para o mandato de 
2019/2021. A primeira chamada será no dia 24 de Abril de 2019, quarta-feira, às 7h:30, em sua sede, sito à 
Alameda dos Miosótis, nº 5-49, Parque Vista Alegre, nesta cidade. Não havendo o comparecimento de mais 
da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 8h00, no mesmo local e data.

A Diretoria da EMEI “Orlando Silveira Martins”,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 dia  02/05/2019,quinta-feira, ás 8h em 
sua sede , sito á rua Valdemir Nunes Medeiros  4-100, jardim Eldorado, nesta cidade. Não havendo o 
comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, ás 8h30, no mesmo 
local e data.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS

DIRETORA: CÉLIA FERNANDA DOS SANTOS

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

Proc. 2801/18 - Edmar Gaiotto;
Proc.   565/18 - Vilmar Cardoso;
Proc. 70103/17 – João Teodoro Ferreira;
Proc. 53476/18 – Isabel Cristina Costa;
Proc. 27937/18 – Aparecida de Fátima Amaro Garcia;
Proc.   1976/18 – Acreia Barbosa Gomes;
Proc. 61815/18 – Adenilso da Silva Tiburcio;
Proc. 34372/18 – Sonia Maria de Mello Couto;
Proc. 59500/17 – Espólio de Denilza Aparecida Siqueira;
Proc. 64030/18 – Vera Lucia Rufino;
Proc. 41683/18 – Paulo Cesar Leite;
Proc. 77632/18 – Marcio Luis da Silva;
Proc. 24850/18 – Rodrigo Antonio Pereira;
Proc. 27675/18 – Pedro Maciel da Silva;
Proc. 31019/18 – Heloisa Caroline Dalbello;
Proc. 70448/17 – Luciana de Fátima Aparecida;
Proc. 68172/16 – Silvana Calderari;
Proc.   2254/18 – Maria Helena Rosa de Souza Franca;
Proc. 66774/18 – Viviane Aparecida dos Santos Busch;
Proc. 27853/18 – Vera Lucia Nogueira dos Santos;

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

Proc. 61961/18 – Ivanidlo Benedito Veronez;
Proc. 60340/18 – José Aparecido Rodrigues da Silva;
Proc. 62106/18 – Luiz Jorge Moreira;
Proc. 77523/18 – Espólio de Ana Rosa Rodrigues;
Proc. 76384/18 – Arivaldo Dias de Souza;
Proc. 15913/18 – Espólio de Francisco Rosotti;
Proc.   5058/18 – Sivio Spazzini;
Proc. 22585/18 – Marcos Rogério da Silva;
Proc.   1012/18 – Luzia Moraes Cachoeira;
Proc. 53536/16 – Valdeci Barroso;
Proc. 15125/18 – João Martins dos Santos;
Proc. 13668/18 – Gisele Martins Arantes;
Proc. 48691/18 – Fernando Dias de Oliveira;
Proc. 63795/18 – Valdirney de Lellis Arruda;
Proc. 19003/18 – Maiury Cristine Ferraz Silvério Machado;
Proc. 59292/18 – Teodora Rodrigues de Moraes;
Proc.     138/19 – Raul de Godoi;
Proc. 13463/18 – Eliseu de Oliveira;
Proc. 41272/18 – Aparecida Vieira Ramaro;
Proc. 70103/17 – João Teodoro Ferreira;
Proc.   4314/18 – Paulo Rogério da Silva;
Proc. 46594/18 – Leonice de Oliveira;
Proc. 41235/18 – Maria Luiza Picolo da Silva;
Proc. 63869/18 – Espólio de José Alonso Camenforti;
Proc. 29901/18 – Francisco Silva Santos;
Proc. 33312/18 – Elmo Pereira Martins;
Proc. 23881/18 – Marcilio Pinotti dos Santos;
Proc. 16579/18 – Adalberto Alves dos Santos.

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL 
DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

PROCESSOS DEFERIDOS
19.110/2019 Jose Francisco dos Santos; 17.529/2019 Bia de Moraes Quagliato Mattosinho; 18.703/2019 
Francine Araujo Vilani; 17.644/2019 Neuza da Silva Pedro; 17.779/2019 Valdelice de Cassia Bernardo; 
17.937/2019 Rogerio Mancoso; 21.447/2019 Celisa Adorno Xandó.

PROCESSOS INDEFERIDOS
55.123/2019 Alberto Moura Lima; 20.490/2017 Edson Teixeira Rezende; 59.579/2019 Alberto Moura 
Lima; 57.206/2019 Marta de Lima Candido; 57.242/2019 Eduardo Shayeb; 58.158/2019 Valdemar 
Alamino Pereira Ferrari.

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.

PROCESSO FORNECEDOR DOCUMENTO VALOR

64845/2017 ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATAC E VAREJ 
LTDA 34900 R$      496,80

54657/2017 BAR E RESTAURANTE DO MEIA LTDA ME 156 R$    11.765,12

54657/2017 BAR E RESTAURANTE DO MEIA LTDA ME 151 R$    2.431,30

54657/2017 BAR E RESTAURANTE DO MEIA LTDA ME 152 R$    1.612,96

54657/2017 BAR E RESTAURANTE DO MEIA LTDA ME 153 R$    5.313,28
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18090/2018 CARDOSO & CARDOSO FRUTAS E LEGUMES 
LTDA 4386 R$    9.425,00

18090/2018 CARDOSO & CARDOSO FRUTAS E LEGUMES 
LTDA 4406 R$    2.085,00

18090/2018 CARDOSO & CARDOSO FRUTAS E LEGUMES 
LTDA 4402 R$    4.500,00

7217/2019 CM HOSPITALAR S/A 1820257 R$    8.024,45

28915/2019 CM HOSPITALAR S/A 184479 R$      353,70

28915/2019 CM HOSPITALAR S/A 184175 R$    16.048,92

28915/2019 CM HOSPITALAR S/A 184047 R$    16.721,21

28915/2019 CRISTALIA PROD QUIMICOS E 
FARMACEUTICOS LTDA 263602 R$    1.560,00

6408/2018 DAKFILM COMERCIAL LTDA 26548 R$      152,20

22579/2018 DKT DO BRASIL PROD. DE USO PESSOAL LTDA 99095 R$    3.268,04

26615/2016 ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA 1 R$    26.938,93

26616/2016 ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA 2 R$    76.976,87

64224/2017 EMDURB 5347 R$    27.705,15

64224/2017 EMDURB 5345 R$    8.855,66

40787/2017 EMDURB 5350 R$    43.848,00

40787/2014 EMDURB 5351 R$    229.391,78

55890/2016 EMDURB 5341 R$    478.470,23

64224/2017 EMDURB 5343 R$    12.406,68

53272/2017 EMDURB 5344 R$    118.590,00

59264/2017 EMDURB 5357 R$    39.719,80

64224/2017 EMDURB 5342 R$    283.730,89

54224/2017 EMDURB 5349 R$    143.553,68

53026/2017 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E  
TELEGRÁFOS 1501190 R$    409.870,07

68469/2017 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 2657 R$    3.474,84

22305/2016 FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE MARÇO R$    230.494,00

22301/2016 FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE MARÇO R$    342.590,00

8038/2017 FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE MARÇO R$    491.983,00

5093/2018 GAMA COM DE MAQUINAS FERRAGENS E 
FERRAMENTAS 2187 R$    43.000,00

17970/2019 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 4259 R$    6.868,00

22579/2018 IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES S/A 377223 R$    7.647,53

9963/2017 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 1320190 R$      442,51

9963/2017 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 1318845 R$      516,26

49293/2017 IND E COM DE PRODTS LIMPEZA MACATUBA 
LTDA 16408 R$      421,92

49293/2017 IND E COM DE PRODTS LIMPEZA MACATUBA 
LTDA 16466 R$    1.122,19

49293/2017 IND E COM DE PRODTS LIMPEZA MACATUBA 
LTDA 16409 R$    1.308,00

49296/2017 IND E COM DE PRODTS LIMPEZA MACATUBA 
LTDA 16400 R$      916,50

49296/2017 IND E COM DE PRODTS LIMPEZA MACATUBA 
LTDA 16511 R$    1.833,00

49293/2017 IND E COM DE PRODTS LIMPEZA MACATUBA 
LTDA 16510 R$      350,74

22579/2018 INJEX INDÚSTRIAS CIR. LTDA 89811 R$    25.748,10

35134/2018 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 62197 R$      830,00

35134/2018 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 64433 R$    2.539,79

50662/2018 KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA 8869 R$    1.440,00

30040/2014 LABORATÓRIO BAURU DE PAT. CLIN. POL. 14503 R$    45.932,68

39559/2018 LUMAR COM. DE PROD. FARMAC. LTDA 171246 R$    5.717,25

7092/2018 LUMAR COM. DE PROD. FARMAC. LTDA 171068 R$      568,00

22579/2018 MED CENTER COM. LTDA 226596 R$      310,00

37412/2019 MEDICAMENTAL DISTR LTDA 690681 R$    42.360,00

28915/2019 MEDICAMENTAL DISTR LTDA 685499 R$    58.417,52

4152/2019 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 391763 R$    44.348,00

4152/2019 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 392171 R$    91.637,00

18086/2018 MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA 10997 R$      210,80

39904/2019 NACIONAL COMERCIAL HOPS LTDA 596556 R$    16.000,00

35134/2018 NACIONAL COMERCIAL HOPS LTDA 592439 R$    8.127,00

35134/2018 NATULAB LABORATORIO S.A 146046 R$    2.448,00

35134/2018 NATULAB LABORATORIO S.A 144116 R$    3.978,00

70808/2017 NEWCARE COM. DE MAT. CIRUR. E HOSP. 2653 R$      41,76

70808/2017 NEWCARE COM. DE MAT. CIRUR. E HOSP. 2652 R$    1.340,00

65767/2017 ODONTOBAU EQUIP. ODONT. LTDA 1941 R$    5.600,00

53418/2017 ORION COM DE ARTIGOS MEDCOS LTDA EPP 1347 R$    1.800,00

68469/2017 P.H.O. PRODUTOS HOSP. E ODONT. LTDA 6758 R$    72.000,00

64852/2017 PAPELIC COM ATAC ARTIGOS DE PAPELARIA 
EIRELI EPP 351 R$      58,20

64860/2018 PAPERLIMP COM DE MATER LIMPEZA EIRELI 
ME 4147 R$    5.217,25

64860/2018 PAPERLIMP COM DE MATER LIMPEZA EIRELI 
ME 4539 R$    2.110,50

28952/2018 PATRICIA P. DA SILVA FILETO ME 468 R$    5.629,42

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109686 R$      637,07

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109687 R$      676,11

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109688 R$      849,59

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109696 R$      746,95

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109697 R$      863,56

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109702 R$      752,73

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109703 R$      866,94

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109706 R$      713,21

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109707 R$      691,53

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109721 R$      734,90

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109722 R$    1.221,13

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109723 R$      977,29

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109724 R$    1.241,37

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109725 R$      746,46

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109728 R$      731,52

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109729 R$      964,76

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109732 R$      753,69

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109695 R$      703,57

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109704 R$      755,62

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109135 R$    1.454,97

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109140 R$    1.470,44

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109141 R$    1.129,24

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109144 R$    1.411,68

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109145 R$    1.408,07

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109153 R$      760,22

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109166 R$    1.416,32

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109167 R$    1.382,82

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000110153 R$    1.404,47

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000110179 R$    1.332,82

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000110181 R$    1.072,03

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000110182 R$    1.608,56

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000110183 R$      750,94

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000110187 R$    1.356,53

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109204 R$    1.348,80

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109210 R$    1.370,45

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109214 R$    1.452,91

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109302 R$    1.093,68

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109371 R$    2.308,99

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109392 R$    2.409,50

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109404 R$    2.323,42
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10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109431 R$    1.384,36

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109437 R$    1.378,18

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109454 R$    1.377,66

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109716 R$    1.061,21

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109673 R$    1.067,39

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109601 R$      829,28

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109602 R$      870,00

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109603 R$      970,50

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109608 R$      695,79

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109609 R$      797,32

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109610 R$      845,26

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109606 R$      739,60

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109631 R$    1.342,62

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109859 R$    1.563,72

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109863 R$      725,68

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109855 R$    1.071,52

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109861 R$    1.373,03

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109930 R$      646,83

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109940 R$    1.330,25

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000110314 R$      843,19

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000110315 R$      754,55

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000110317 R$      950,91

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000110373 R$    1.416,32

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000110378 R$    1.537,44

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000110399 R$    1.366,33

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000110401 R$    1.357,56

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000110471 R$    1.613,72

10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 0000109923 R$    1.099,86

19962/2018 PORTAL LTDA 109262 R$    9.010,44

19589/2018 POSSANI E CIA LTDA ME 207 R$    3.594,00

19589/2018 POSSANI E CIA LTDA ME 208 R$    3.594,00

19589/2018 POSSANI E CIA LTDA ME 209 R$    4.792,00

19962/2018 PRESTOMEDI DISTR DE PROD PARA SAUDE 17759 R$    7.050,00

2333/2018 PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA 6314 R$    11.270,00

2333/2018 PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA 6269 R$      930,00

49752/2017 PRONTINHO IND E COM LTDA EPP 7495 R$    7.080,00

65862/2018 QUALITY MEDICAL E DISTR MEDIC LTDA 31103 R$    5.537,70

70808/2017 ROSICLER CIRÚRGICA LTDA 9027 R$      540,33

36750/2018 SERELEPE & GERAÇÃO LTDA 27229 R$    3.145,60

45330/2014 SOLANGE DIAS DA SILVA CASTRO SOUZA MARÇO R$    1.230,00

65862/2018 SOLUMED DISTR MEDIC E PROD PARA SAUDE 
LTDA 131773 R$    16.494,51

65862/2018 SOMA SP PROD HOSPIT LTDA 119035 R$    10.530,00

53946/2018 SORRI BAURU 430 R$    195.408,32

1631/2018 SORRI BAURU MARÇO R$    599.013,84

1631/2018 SORRI BAURU MARÇO R$    333.197,44

68469/2017 STARMED ARTIGOS MED. E HOSP. LTDA 60104 R$      387,90

7092/2018 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E 
HOSP. 271422 R$    9.172,68

113/2019 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE BAURU 
LTDA 188 R$    151.849,90

114/2019 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE BAURU 
LTDA 187 R$    142.636,80

113/2019 TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM 
LIMITES LTDA 167 R$    80.712,00

114/2019 TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM 
LIMITES LTDA 166 R$    60.948,20

39559/2018 UNIÃO QUÍMICA FARMAC. NACIONAL S/A 113680 R$    5.166,00

65862/2018 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL 
S.A 325106 R$    6.942,00

36750/2018 VITTORE KIDS  ESC EDC INFANTIL LTDA 230 R$    1.572,80

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).

*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 
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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).

PEDIDO DE ADOÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES

Processo nº 81574/2018
Interessada: Tania Alves Lopes
Local: Praça Rotary localizada na Avenida Nações Unidas Quadra 19, Avenida Gomes Ribeiro Quadra 22 
e Rua Herminio Pinto Quadra 13

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

PROCESSO(S) DEFERIDO(S): VÁLIDA COMO AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE 
ÁRVORE(S), APÓS 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:

Fica autorizada a substituição de 01 (uma) árvore da espécie Chapéu-de-sol localizada na lateral do imóvel 
situado na Rua Araujo Leite, nº 25-10 (na Rua Santo Garcia), no Bairro Vila Santa Tereza, por meio do 
Processo nº 44573/2019. Deverá ser realizado o replantio de 01 (uma) árvore de pequeno porte

Fica autorizada a substituição de 01 (uma) árvore da espécie Ficus localizada na Rua José Bonifácio, nº 
4-47, no Bairro Jardim Bela Vista, por meio do Processo nº 32766/2019. Deverá ser realizado o replantio 
de 01 (uma) árvore de pequeno porte.

PROCESSO: 41752/2019
INTERESSADA: Vera Maria Leopoldo e Silva
ENDEREÇO: Rua Doutor Virgilio Malta, nº 18-87, Vila Samaritana
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 58510/2019
INTERESSADO: Claudemir Reis
ENDEREÇO: Rua Edson Rodrigues Pitta, nº 2-69, Vila Rocha
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 74857/2018
INTERESSADO: Adriano Rodrigues
ENDEREÇO: Rua Walter Rodolpho, nº 3-70, Vila Industrial
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Ficus, localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 29697/2019
INTERESSADA: Rosemeire Aparecida Ladeia Arantes
ENDEREÇO: Rua João Batini, nº 7-7 e Rua João Batini, nº 7-21, Jardim Godoy
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Pata-de-vaca, localizada à direita do imóvel (Rua João Batini, 
nº 7-7) e 01 árvore da espécie Sibipiruna localizada ao centro do imóvel (Rua João Batini, nº 7-21)
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de médio porte

PROCESSO: 24460/2019
INTERESSADO: Adilson Pavanello Silva
ENDEREÇO: Rua Caetano Cartiani, nº 12-40, Vila Gonçalves
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Alfeneiro, localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 46281/2019
INTERESSADO: Geraldo Pineli
ENDEREÇO: Rua Antonio Alves, nº 18-51, Centro
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Falso-chorão, localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 43732/2019
INTERESSADA: Marisa Pasiani Ludovico
ENDEREÇO: Rua Bartolomeu de Gusmão, nº 2-15, Jardim América
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Quaresmeira, localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 30330/2019
INTERESSADA: Elizabeth Von Dreifus de Marchi
ENDEREÇO: Rua Domingos Plete, nº 4-6, Vila Frutuoso
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Ficus, localizada na lateral do imóvel, na Rua Floriano Peixoto
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 36823/2019
INTERESSADO: Edson Fagnani
ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, nº 11-4, Centro
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada na lateral do imóvel, na Rua Agenor 
Meira
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 28018/2019
INTERESSADO: Antonio Carlos dos Santos
ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant, nº 3-47, Centro
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 23518/2019
INTERESSADO: Rogerio Soares Esteves
ENDEREÇO: Rua Horacio Alves Cunha, nº 16-75, Jardim Bela Vista
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 30364/2019
INTERESSADO: Alexsandro Belote de Carvalho
ENDEREÇO: Rua José Gonzales, nº 3-06, esquina com Rua João Batini Quadra 10 Jardim Mainichi
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Chapéu-de-sol, localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 41239/2019
INTERESSADA: Sueli dos Anjos
ENDEREÇO: Rua Paraiba, nº 1-23, Vila Cardia
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Oiti, localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 59164/2019
INTERESSADO: Euclides Cousso
ENDEREÇO: Alameda Tróia, nº 1-70, Parque Santa Edwiges
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore de espécie não identificada, localizada na lateral do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 42268/2019
INTERESSADO: Alvaro Carvalho Munhoz
ENDEREÇO: Rua Almeida Brandão, nº 10-05, Vila Cardia
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Chorão, localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 42622/2019
INTERESSADA: Ana Paula Brunatti de Moraes
ENDEREÇO: Rua Armando de Azevedo, nº 1-65, Vila Nova Santa Clara
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 44765/2019
INTERESSADO: Antonio Roberto Ferreira Camargo
ENDEREÇO: Rua Lauro Gonçalves Fraga, nº 1-68, Núcleo Residencial Presidente Geisel
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Cordia, localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 41048/2019
INTERESSADA: Elza Aparecida Soares
ENDEREÇO: Rua Antonio Leonidas Timachi, nº 1-23, Parque Viaduto
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Falso-chorão, localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 16418/2019
INTERESSADO: João Afonso Lima Coube
ENDEREÇO: Rua Minas Gerais, nº 11-50, Parque Paulistano
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Mirindiba, localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 34093/2019
INTERESSADO: João Rodrigues de Souza Neto
ENDEREÇO: Avenida Pinheiro Machado, nº 4-48, Jardim Vania Maria
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna (2ª árvore da lateral próxima à esquina)
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 44603/2019
INTERESSADO: Andre Luiz Zacariotti Alavarce
ENDEREÇO: Rua Nino Bombonato, nº 2-15, Vila Cardia
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Chapéu-de-sol, localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 52085/2019
INTERESSADA: Eleni Barbosa Junqueira
ENDEREÇO: Rua Chimbo Attusi, nº 1-193, Núcleo Presidente Geisel
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Ipê, localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte
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PROCESSO: 47604/2019
INTERESSADO: Bento Cardoso de Macedo
ENDEREÇO: Avenida do Hipodromo, nº 5-76, Jardim Carolina
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Oiti, localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S):

PROCESSO: 18026/2019
INTERESSADA: Aureliana Leite Martins
ENDEREÇO: Rua Brasilia dos Santos Wellichan, nº 1-21, Conjunto Habitacional Mary Dota
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Oiti, localizada à direita do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- Poda de limpeza, executada pela Secretaria.

PROCESSO (Recurso): 9948/2019
INTERESSADA: Ana Lucia Leuteviler Pereira
ENDEREÇO: Rua Aviador Gomes Ribeiro, nº 11-32, Vila Regis
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada ao centro do imóvel.
AÇÕES RECOMENDADAS:
- Poda de limpeza e controle de patógenos, executadas pela Secretaria.

PROCESSO: 36208/2019
INTERESSADO: Cleriston Maia de Almeida
ENDEREÇO: Rua Aviador Gomes Ribeiro, nº 12-39, Vila Regis
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Ficus, localizada na lateral do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
- Poda de limpeza e controle de patógenos, executadas pela Secretaria;
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PROCESSO: 34704/2016
INTERESSADO: José Milton Fusaro
ENDEREÇO: Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº15-18, Jardim Europa
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 02 árvores da espécie Oiti, sendo 01 localizada ao centro e 01 à direita do 
imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO: 48620/2019
INTERESSADA: Carmen aparecida Sandrin
ENDEREÇO: Rua Doutor Virgilio Malta, nº 17-25, Vila Regis
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Jambo, localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
- Poda de levantamento de copa, executada pela Secretaria.
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PROCESSO: 43200/2019
INTERESSADA: Monica Batista
ENDEREÇO: Rua Floriano Peixoto, nº 11-68, Vila Nova Santa Clara
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Chapéu-de-sol, localizada à esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
- Poda de limpeza e de condução, executadas pela Secretaria;
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PROCESSO: 42437/2019
INTERESSADA: Maria Adalgisa Ramos Pereira
ENDEREÇO: Rua Victorio Perin, nº 10-39, Jardim Eldorado II
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 01 árvore da espécie Tulipa Africana e 01 árvore da espécie Oiti localizadas 
ao centro do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO: 30360/2019
INTERESSADA: Fabrizia Geovana Bortolatto Spoldaro
ENDEREÇO: Rua Natal Ferreira, nº 2-4, Conjunto Habitacional Mary dota
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 02 árvores da espécie Oiti, localizadas na lateral do imóvel (1ª e 2ª árvores 
próximas à esquina) e 01 árvore da espécie Canelinha (3ª árvore da lateral próxima à esquina)
AÇÕES RECOMENDADAS:
- Poda de limpeza, executada pela Secretaria (todas as árvores);
- Controle de patógenos, executada pela Secretaria (árvore Canelinha);
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel (todas as árvores).

PROCESSO: 22332/2019
INTERESSADA: Leonidia dos Santos Delfino
ENDEREÇO: Rua Monsenhor Ramires, nº 4-26, Jardim Estoril
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 02 árvores da espécie Monguba, sendo 01 localizada à direita e 01 ao centro 
do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO: 30379/2019
INTERESSADO: José Roberto Teixeira
ENDEREÇO: Rua Claudinei Lopes, nº 1-18, Conjunto Habitacional Mary Dota
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Ficus, localizada ao centro do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- Poda de equilíbrio de copa, executada pela Secretaria.

PROCESSO: 30821/2019
INTERESSADO: Paulo Paulino dos Santos
ENDEREÇO: Rua Carlos Galliters, nº 6-08, Parque São Geraldo
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Monguba, localizada à esquerda do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO: 49333/2019
INTERESSADO: Sergio Lourenço Junior
ENDEREÇO: Rua Maranhão, nº 1-51, Vila Cardia
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Oiti localizada ao centro do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

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

PROCESSO: 44020/2019
INTERESSADO: Alfeu Campidelli
ENDEREÇO: Rua Coronel Alves Seabra, nº 2-03, Vila Seabra
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada à direita do imóvel (Rua São Paulo, 
nº 8-55)
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada à esquerda do imóvel (Rua São 
Paulo, nº 8-55)
AÇÃO RECOMENDADA:
- Poda lateral de equilíbrio de copa e poda de limpeza, executadas pela Secretaria.

PROCESSO: 16024/2019
INTERESSADA: Salvadora Sebastiana de Moraes Pedro
ENDEREÇO: Alameda das Primaveras, nº 8-6, Parque Vista Alegre
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Chapéu-de-sol, localizada na lateral do imóvel, na Alameda 
das Hortencias (1ª árvore da lateral próxima à esquina)
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Chapéu-de-sol, localizada na lateral do imóvel, na 
Alameda das Hortencias (2ª árvore da lateral próxima à esquina)
AÇÕES RECOMENDADAS:
- Poda de equilíbrio de copa, executada pela Secretaria.
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PROCESSO: 44592/2019
INTERESSADA: Edineia Madi Ribeiro
ENDEREÇO: Rua Alvaro Lamonica, nº 7-10, Jardim Estoril
ESPÉCIES DEFERIDAS: 01 árvore da espécie Oiti localizada à esquerda (2ª árvore em relação à esquina 
com Avenida Nossa Senhora de Fátima) e 01 árvore da espécie Oiti localizada na lateral do imóvel, na 
Avenida Nossa Senhora de Fátima (4ª árvore em relação à esquina com a Rua Álvaro Lamônica).
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de pequeno porte
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 02 árvores da espécie Oiti localizadas na lateral do imóvel, na avenida 
Nossa senhora de Fátima (1ª e 2ª árvore em relação à esquina com a rua Alvaro Lamonica)
AÇÃO RECOMENDADA:
- No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO: 21879/2018
INTERESSADA: Marilene Alves de Oliveira Cortez
ENDEREÇO: Rua Santo Garcia, PMB: 04/3472/017 e 018, Pousada da Esperança
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Canelinha, localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Manga, localizada à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
- Poda lateral, executada pela Secretaria;
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PROCESSO: 59514/2019
INTERESSADA: Igreja Universal do Reino de Deus
ENDEREÇO: Avenida Rodrigues Alves, nº 5-20, Centro
ESPÉCIES DEFERIDAS: 02 árvores da espécie Sibipiruna, localizadas na lateral do imóvel, na Rua 
Azarias Leite (1ª e 4ª árvores em relação à esquina com a Avenida Rodrigues Alves)
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de pequeno porte
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 02 árvores da espécie Sibipiruna, localizadas na lateral do imóvel, na Rua 
Azarias Leite (2ª e 3ª árvores em relação à esquina com a Avenida Rodrigues Alves)
AÇÕES RECOMENDADAS:
- Poda de limpeza, executada pela Secretaria (2ª árvore Sibipiruna em relação à esquina com a 
Avenida Rodrigues Alves);
- Controle de patógenos, executada pela Secretaria (duas árvores Sibipirunas).
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Secretaria de Obras
Ricardo Zanini Olivatto

Secretário
PORTARIA S.O nº 012/19

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 10.088 de 20 de Setembro de 2.005, AUTORIZAR o servidor 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
Marcilio da Silva 23.364 02430069659 AD

REGISTRE-SE E CUMPRE-SE
Bauru, SP, 16 de abril de 2019.

RICARDO ZANINI OLIVATTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

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.

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:

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 
Nogueira, Vila Triagem, Bauru - SP, 17030-032.  
A Audiência ocorrerá no dia 18 de abril de 2019, das 18h às 19:30h, 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.

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.

EXTRATOS
CONTRATO Nº 9.266/19 - PROCESSO Nº 19.487/19 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: JOÃO VALDECIR FERNANDES – ME – OBJETO: A CONTRATADA obriga-
se, nos termos de sua proposta devidamente anexada no Processo Administrativo nº 19.487/19 e Ata de 
Registro de Preços nº 606/18, a fornecer ao CONTRATANTE 01 (UMA) UNIDADE DE COMPRESSOR 
DE AR CONDICIONADO, INCLUSA MÃO DE OBRA, cujas especificações estão indicadas no Anexo 
I do Edital nº 508/18. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 950,00 – PROPONENTES: 03 – 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 402/18 - ASSINATURA: 14/03/19.

Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário
PORTARIA GS Nº 59/2019

O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Eduardo Fogolin Passos, no uso das suas 
atribuições legais, em especial aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804/2009, resolve:

Art. 1º Substituir servidor designado para a secretaria da Comissão Científica da 
Secretaria Municipal de Saúde de Bauru.

Art. 2º A Comissão Científica da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru será 
composta pelos seguintes membros:

Deborah Maciel Cavalcanti Rosa
(Especialista em Saúde Médico – Médico Clínico)

Cibele Barbosa Alves Bormio
(Especialista em Saúde – Nutricionista)

Josiane Fernandes Lozigia Carrapato
(Especialista em Saúde – Assistente Social)

Luis Ricardo Paes de Barros Cortez
(Especialista em Saúde – Médico Veterinário)

Nildiceli Leite Melo Zanella
(Especialista em Saúde – Cirurgião Dentista)

Rita de Cassia Altino
(Especialista em Saúde – Enfermeiro)

Roseli D’avila Vasconcelos
(Especialista em Saúde – Psicólogo)

Art. 3º Ficam designados a Dra. Deborah Maciel Cavalcanti Rosa como Presidente 
e Helton Luis Tavares de Moura como Secretário da Comissão Científica da Secretaria Municipal de Saúde 
de Bauru.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
Bauru, 12 de Abril de 2019.

DR JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAURU

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS

PUBLICAÇÃO DE: 16/04/2019 A 17/04/2019

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

65461/2018 ENDO, MYAZATO & NISHIMOTO RESTAURANTE LTDA 001459/F-1

65464/2018 ENDO, MYAZATO & NISHIMOTO RESTAURANTE LTDA 000463/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

65453/2018 ENDO, MYAZATO & NISHIMOTO RESTAURANTE LTDA 0594/F-1

65453/2018 ENDO, MYAZATO & NISHIMOTO RESTAURANTE LTDA 0594/F-1

75704/2018 EDILSON MOTA DE SOUZA 0929/E-1

75706/2018 EDILSON MOTA DE SOUZA 0930/E-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO COM RELAÇÃO AO 
PRAZO:

PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
46749/2019 BEVILAQUA & SILVA PANIFICADORA LTDA ME 60 001684/F-1
46760/2019 BEVILAQUA & SILVA PANIFICADORA LTDA ME 30 001616/F-1
44596/2019 ITAMAR APARECIDO CALEDO ME 30 001679/F-1
44589/2019 ITAMAR APARECIDO CALEDO ME 90 001678/F-1
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RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
45690/2019 SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAURU LTDA 002792/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO POR TER SIDO PROTOCOLADO FORA 
DO PRAZO LEGAL:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

42893/2019 MARIA JOSÉ SILVA RABELO 001681/F-1

42837/2019 MARIA JOSÉ SILVA RABELO 001613/F-1

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
78826/2018 ANDRÉ LUIZ ROSA BRUMATI 001319/F-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
81856/2018 MARCIO ANÍSIO BILANCIERI ME
81861/2018 MARCIO ANÍSIO BILANCIERI ME
78826/2018 ANDRÉ LUIZ ROSA BRUMATI

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DE 
INTERESSE A SAÚDE

PUBLICAÇÃO DE: 13/04/2019 a 17/04/2019

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
43149/2017 JULIANA MOURA STORNIOLO DE SOUZA
50901/2019 CASA DE REPOUSO 3 IRMAS LTDA ME
31524/2018 PAULO DOMINGOS RIBEIRO JUNIOR
53819/2018 T. G RODRIGUES EDUCAÇÃO INFANTIL - ME
70271/2018 L .H FRATINI - ME
68813/2018 SEMEDO E  BIGOTTO ESTETICA LTDA
19750/2018 GIOVANNA BARBOSA FRANCISCONI

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
22414/19 RAQUEL DINA COSTA
70525/18 JOSE LUIZ SCHIAVO
69966/18 DORIS DUQUE PAIZAN
69936/18 JULIO CESAR MALINI LOPES
61193/18 PAULO CESAR GONÇALVES
65868/18 VALDENIR PEREIRA DA COSTA
65867/18 VALDENIR PEREIRA DA COSTA 
36468/09 VANDERLEI PEREIRA
79597/18 PEDRO VICENTE DA SILVA
78117/18 CARLOS ALBERTO SERMUKSNIS
5882/19 GERALDO RODRIGUES ROSA 
72644/18 EDSON HERCULINO CAVALCANTE
72646/18 EDSON HERCULINO CAVALCANTE
72650/18 EDSON HERCULINO CAVALCANTE
73342/18 SUELI RIBEIRO
70255/18 SOFIA ARAUJO MACHLINE
32395/19 ROGÉRIO RODRIGUES DA SILVA
31505/19 HELOISA MOURA PELEGRINA CRIVELLI
41068/19 ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
41074/19 FRANCISCO CAPELLO NETO

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
30414/19 ALEXANDRE BENEDITO DE CAMARGO 22578/E-1

CANCELAMENTO DE APLICAÇÃO DE TERMO DE INTIMAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
36468/09    VANDERLEI PEREIRA 1599/C-1

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

31505/19 HELOISA MOURA PELEGRINA CRIVELLI - 6305/F-1
41068/19 ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - 6293/F-1
41074/19 FRANCISCO CAPELLO NETO - 6285/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
48333/18 MARIA APARECIDA GASPARELO 000722/F-1
55484/19 RAFAEL FATIMO DE JESUS FERREIRA 003519/F-1
48798/19 IVANI MARTINS DE AMORIM 001785/F-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
70525/18 JOSE LUIZ SCHIAVO - 15435/E-1
69966/18 DORIS DUQUE PAIZAN - 22632/E-1
69936/18 JULIO CESAR MALINI LOPES - 22619/E-1
72644/18 EDSON HERCULINO CAVALCANTE - 22449/E-1
72646/18 EDSON HERCULINO CAVALCANTE - 22450/E-1
72650/18 EDSON HERCULINO CAVALCANTE - 22454/E-1
70255/18 SOFIA ARAUJO MACHLINE - 22650/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
68885/18 AGMAR OLIVEIRA MARQUES 22879/E-1

RECURSO DEFERIDO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
61193/18 PAULO CESAR GONÇALVES 15600/E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
61193/18 PAULO CESAR GONÇALVES 15600/E-1

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
36468/09 VANDERLEI PEREIRA 2281/C-1

CANCELAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
36468/09 VANDERLEI PEREIRA 2359/C-1

CANCELAMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
36468/09 VANDERLEI PEREIRA 2208/C-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE AÇÕES DE MEIO AMBIENTE

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SERIE

76007/18 REGHINI BACAN HOSPEDARIA LTDA ME 1646/F-1

ERRATAS:
PUBLICADO EM D.O.M EM :13/04/2019
ONDE SE LÊ:
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCESSO INTERESSADO N°/SERIE
38360/19 UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO 04607/F-1

LEIA-SE
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCESSO INTERESSADO N°/SERIE
38360/19 UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO 04607/F-1

ONDE SE LÊ:
RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SERIE
36160/19 COLEGIO DINAMICO LTDA    30 002436/F-1

LEIA-SE:
RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SERIE
36160/19 COLEGIO DINAMICO EIRELI    30 002436/F-1

EXTRATOS
CONTRATO Nº 9.287/19 - PROCESSO Nº 34.380/18 (E-Proc. Nº 11.128/19) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA – EPP – OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada 
ao Processo Administrativo nº 34.380/18, a fornecer ao CONTRATANTE 10 (DEZ) UNIDADES DE 
OTOSCÓPIOS - MIKATOS, melhor descritos no Anexo I do Edital SMS 205/18, conforme termos de 
sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: 
R$ 2.030,00 – PROPONENTES: 27 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SMS Nº 162/18 - 
ASSINATURA: 27/03/19.

CONTRATO Nº 9.288/19 - PROCESSO Nº 38.678/18 – E-processo n° 16.191/19 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA – EPP – OBJETO: 
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A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo 
nº 38.678/18, a fornecer ao CONTRATANTE 86 (OITENTA E SEIS) METROS DE BRIM ACETINADO 
– MARCA: OGX melhor descritos no Anexo I do Edital SMS 239/18, conforme termos de sua proposta 
devidamente anexada ao Processo Administrativo. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 1.333,00 – 
PROPONENTES: 15 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SMS Nº 190/18 - ASSINATURA: 
27/03/19.

CONTRATO Nº 9.292/19 -  PROCESSO Nº 34.380/18 (E-Proc. nº 11.044/19) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA - EPP 
– OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo 
Administrativo nº 34.380/18, a fornecer ao CONTRATANTE 10 (DEZ) PAPAGAIOS INOXIDÁVEIS 
melhor descritos no Anexo I do Edital SMS 205/18, conforme termos de sua proposta devidamente anexada 
ao Processo Administrativo. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 700,00 – PROPONENTES: 27 
- MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SMS Nº 162/18 - ASSINATURA: 28/03/19.

CONTRATO Nº 9.294/19 - PROCESSO Nº 48.674/18 – E-proc. n° 9.828/19 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: XIX LABOR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 
- ME – OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo nº 48.674/18, a fornecer ao CONTRATANTE 02 (DOIS) ARMÁRIOS DE 
MEDICAMENTOS - LUCADEMA, 14 (QUATORZE) SUPORTES DE SORO – LUCADEMA E 15 
(QUINZE) MACAS PARA TRANSPORTE HOSPITALAR – LUCADEMA melhor descritos no Anexo I 
do Edital SMS 334/18, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo. 
- PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 25.837,90 – PROPONENTES: 08 – MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO SMS 266/18 - ASSINATURA: 28/03/19.

CONTRATO Nº 9.298/19 - Nº 38.678/18 – E-processo n° 16.196/19 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE BAURU - CONTRATADA: ELO TEXTIL LTDA - EPP – OBJETO: A CONTRATADA obriga-se 
nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 38.678/18, a fornecer 
ao CONTRATANTE 100 (CEM) TOALHAS DE BANHO FELPUDA 65x130 – MARCA ELO melhor 
descritas no Anexo I do Edital SMS 239/18, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 1.750,00 – PROPONENTES: 15– 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SMS Nº 190/18 - ASSINATURA: 29/03/19.

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

RESOLUÇÃO Nº 04/2019 – CMDCA
RESULTADO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO

Edital nº 028/2019
Chamamento Público nº 02/2019
Secretaria Municipal do Bem Estar Social – SEBES e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, neste ato 
representado pela Comissão de Seleção e Análise de Projetos, constituída pela Resolução do CMDCA nº 
01/2019, no uso de suas atribuições torna público o resultado de análise dos recursos interpostos sobre o 
resultado preliminar, considerando os critérios estabelecidos no edital, conforme segue:

PROPONENTE DO RECURSO PROJETO RECURSO VALOR
APAE – Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de Bauru
Construindo Aprendizagem: Do Espaço 

de Atendimento à Inclusão Social Indeferido 140.000,00

Creche Leocádio Correia Esporte e Brincadeira é Coisa Séria Indeferido 76.600,00
SORRI Ouvir para o Futuro Deferido 140.502,46

O CMDCA publicará por meio da Comissão de Seleção de Análise de Projetos, o resultado 
definitivo do processo de seleção dos projetos, no dia 25/04/2019, previsto no item 17.1 do Edital.

ANDREA FERREGUTI
PRESIDENTE DO CMDCA

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 002/2019 
Comissão Eleitoral do Conselho do Município de Bauru

Em virtude da interposição de dois recursos contestando a resolução nº 001/2019 que cancelou a eleição do 
setor 4, A COMISSÃO ELEITORAL DECIDE:  
ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO à Resolução nº 001/2019, publicada no DOM Ed. 3103, até 
julgamento final dos recursos.

À COMISSÃO ELEITORAL

RESOLUÇÃO Nº 003/2019 
Comissão Eleitoral do Conselho do Município de Bauru

A Comissão Eleitoral do Conselho do Município de Bauru torna público os representantes do Poder Público 
indicados pelo Prefeito Municipal:  

Local Tit/Sup Nome

SEPLAN

Titular Natasha Lamônica

Suplente Letícia Rocco Kirchner

Titular Danielle Poglitsch Roza Amaro

Suplente Samira de Almeida S. da Silva

OBRAS
Titular William Conte

Suplente Bruno Minozzi

SEMMA
Titular Keila Priscila Venturelli de Souza

Suplente Sidnei Rodrigues

SAGRA
Titular Otaviano Alves Pereira

Suplente Gabriel Guimarães Motta

SEBES
Titular Chahida Jaqueline Obeid

Suplente Lilian Felipe Moreira 

SMDE
Titular Rafael Nunes Rosalin 

Suplente Aline Prado Fogolin  

DAE
Titular Heber Soares Vieira

Suplente Fernando Bennati

EMDURB
Titular Daniel Chan Escobar

Suplente José Pili Cardoso Filho 

GABINETE
Titular Glória Maria Motta Lara

Suplente Maria José Majo Jandreice 

EDUCAÇÃO
Titular Maria das Dores Silva Rodrigues

Suplente Luciana Maria Vigo Duarte 

SAÚDE
Titular Franciele Edilaine Eloy da Silva

Suplente Flávio Jun Kitazume

AVISOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2019 - PROCESSO Nº 80.039/2018 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI EPP – Interessada: 
Secretarias da Administração, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Educação, Finanças, Gabinete do 
Prefeito, Negócios Jurídicos, SEBES, SEAR, Saúde, SEMMA, Obra, SEPLAN, SAGRA e FUNPREV, 
cujas especificações estão indicadas no anexo I do Processo Administrativo nº 80.039/18, mediante emissão 
de Notas de Empenho, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo 
e preços abaixo consignados.
LOTE 01 – AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA, JOGO DE FERRAGEM DE PORTA E 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO.

Item Descrição mínima
Qtd. 
Est. 

Anual
Unid.

Marca/ 
Modelo (se 

houver)

V. Unit.  
R$

01

Divisória de madeira com vidro liso incolor, instalado 
com estruturas em aço naval, com 2,40m de altura, sendo 
1,00m na parte inferior, 1,00m de vidro e 0,40cm na parte 
de cima. Deverá acompanhar jogo de ferragem, e todo e 
qualquer acessório extra, necessário para a instalação.

1190 m² Eucatex/ 
Disvidro 121,00

02 Mão de obra de instalação item 1. 1190 m² VS 15,84

03

Divisória de madeira seca instalado com estruturas em 
aço naval, com 2,40m de altura. Deverá acompanhar jogo 
de ferragem, e todo e qualquer acessório extra, necessário 

para a instalação.

1817 m² Eucatex 70,00

04 Mão de obra de instalação item 3. 1817 m² VS 16,00

05 Jogo de ferragem de porta contendo: fechadura de botão, 
03 dobradiças, jogo de requadro de porta e jogo de batente. 208 und Multiperfil 160,00

06 Mão de obra de instalação item 5. 208 und VS 32,56
PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2019 – ASSINATURA: 
04/04/2019 – VALIDADE: 03/04/2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2019 - PROCESSO Nº 19.587/2018 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: FLEXIBASE IND. COMÉRCIO DE MÓVEIS, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – Interessada: Diversas Secretarias Municipais, Gabinete 
do Prefeito, Corpo de Bombeiros e Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Funprev e Emdurb, cujas 
especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 558/18 - do Processo Administrativo n.º 19.587/18, 
mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao 
processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 4 – CADEIRA FIXA, TIPO LONGARINA MODELO AEROPORTO –    COTA PRINCIPAL.

Item ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
Qtd. Total 

Anual 
Estimada

MARCA E 
MODELO

V. 
UNITÁRIO

01

Cadeira fixa, tipo longarina, modelo aeroporto. Com 03 
lugares. Descrição: Cadeira fixa, tipo longarina, modelo 

aeroporto. Com 03 lugares. Conchas individuais ou duplas 
para assento e encosto, em chapa de aço com espessura 

mínima de 1,2 mm. Com braços nas extremidades. 
Assento e Encosto com espuma injetada Poliuretano (PU) 
fixada sobre a chapa metálica ou concha com furos para 

ventilação corporal. Estrutura em aço reforçado com 
espessura mínima de 1,2 mm. Pés e braços laterais em 

alumínio injetado. Pés com sapatas niveladoras. Assento, 
encosto, estrutura, pés e braços possuir tratamento 

anticorrosão e acabamento pintura eletrostática epóxi 
pó cinza ou similar. DIMENSÕES MÍNIMAS: Altura 

do encosto: 400 mm. Largura do encosto: 520 mm. 
Profundidade do assento: 420 mm. Largura do Assento: 
520 mm. Altura do assento em relação ao piso: 400 mm.

270 ZA.L.02 R$ 2.675,24
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PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018 – ASSINATURA: 
10/04/2019 – VALIDADE: 09/04/2020.

TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 399/2018 - PROCESSO Nº 65.207/2017 
- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: BT2M INFORMÁTICA LTDA 
- EPP - Interessada: Gabinete do Prefeito. Tendo em vista a alta do preço do produto praticado pelo 
fabricante, o fornecedor solicita a troca de marca conforme tabela abaixo. As demais cláusulas contidas na 
Ata de Registro de Preço nº 399/2018, firmada em 13 de julho de 2018, não modificadas por este Termo 
Aditivo, continuam em pleno vigor.
LOTE 2 – PROJETORES

Item
Qtd. 
Est. 

Anual
Unid. Descrição

MARCA/ 
MODELO A SER 
SUBSTITUIDA

MARCA/ 
MODELO 

SUBSTITUTA

Valor Un. 
(R$)

01 08 Unid

Projetor de Multimídia 
conforme especificações 

técnicas contidas no 
anexo I.

BenQ MX532 + 
Acessórios (Bolsa)

Acer X1223H + 
Acessórios (Bolsa) 2.210,00

Bauru, 17/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 103/2019 - Processo nº 48.706/18 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 077/2019 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (AGRUPAMENTO 
DE ITENS) – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Objeto: CONFECÇÃO DE 10 
UNIDADES DE BANNERS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO II e VII DO EDITAL 
- Interessada: Secretaria municipal de Esporte e Lazer Data do Recebimento das propostas: até às 
9h00 do dia 06/05/19. Abertura da Sessão: 06/05/19 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: 820900801002019OC00122, onde se realizará a sessão de pregão 
eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 17/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 567/18 – Processo nº 44.402/18 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 436/18 – Do Tipo Menor Preço por Lote – PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA ME EPP – Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE EQUIPAMENTOS 
SENDO; 02 (DOIS) MICROCOMPUTADOR, 01 (UM) TABLET, 02 (DUAS) CAMERAS 
FOTOGRÁFICAS PROFISSIONAL, 02 (DOIS) TRIPÉ PARA CAMERA, 06 (SEIS) CARTÕES 
PARA CAMERA, 02 (DOIS) MICROFONE DE LAPELA, 02 (DOIS) SOFTBOX, 06 (SEIS) 
LÃMPADAS, 01 (UM) DISCO REBATEDOR, 01 (UM) TRANSMISSOR WIRELESS, 01 (UM) 
WEBCAM, 02 (DOIS) FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL, 01 (UM) KIT TELEPROMPTER, 
03 (TRÊS) REGUAS DE TOMADAS PARA RACK, 20M² (VINTE METROS QUADRADOS) DE 
ABSORVEDOR SONORO, PARA O TRABALHO SOCIAL A SER DESENVOLVIDO NA ESTAÇÃO 
DE TRATAMENTO DE ESGOTO VARGEM LIMPA – ETE – ETAPA DE DIVULGAÇÃO. 
Interessado: Gabinete do Prefeito. Data do Recebimento das propostas: até às 9h do dia 07/05/19. 
Abertura da Sessão: 9h do dia 07/05/19. 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 
820900801002019OC00123 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados.
Bauru, 17/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE SORTEO DE PROPOSTAS - Edital n.º 016/2019 - Processo n.º 5.183/2019 
– Modalidade: Dispensa de Licitação nº 04/2019 – Art. 24 Inc. II - Objeto: Prestação de serviço de 
preparação, organização e condução de leilão público via web (on line) por leiloeiro oficial destinado à 
alienação de bens móveis inservíveis (veículos e máquinas) pertencentes ao patrimônio da Prefeitura 
Municipal de Bauru, conforme especificações deste edital - Interessado: Secretaria Municipal de 
Administração. Apresentaram propostas os seguintes proponentes: Osvaldo Aparecido Albino, André Luis 
Dias Albino, Cassio Renato Dias Albino, José Roberto Kuwaoka Albino, Neilson Carvalho Goes Filho, 
Rodrigo Aparecido Rigolon da Silva, Marcos Roberto Torres, Gilson Keniti Inumaru, Giordano Bruno 
Coan Amador, Nilton Brancallião, Miriam Aparecida França, Jorge Luiz Molgado, Edirlei Fernandes, 
Carlos Eduardo Sorgi da Costa, Gustavo Moretto Guimarães de Oliveira, Raphael Cavalli Yarid, José Luiz 
Donizete da Silva, Marcello Lemos da Cruz, Caroline de Sousa Ribas, Maria Júlia Martins Piveta, Eder 
Amaral de Oliveira, Tatiana Paula Zani de Sousa. Considerando que, exceto os proponentes José Luiz 
Donizete da Silva e Caroline de Sousa Ribas, os demais participantes apresentaram proposta de preços com 
valor 0(zero), resta designada sessão pública de sorteio das propostas com valor zero para o dia 22/04/19, às 
09horas30minutos na sala de reunião da Secretaria de Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça 
das Cerejeiras, 1-59, 2º andar, sala 10, para classificação das propostas.
Bauru, 17/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - Edital nº.  095/2019 - Processo n.º 46.474/2018 – Modalidade: 
Convite nº 001/2019 - Objeto: AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) UNIDADES DE CAMISETAS - 
Interessado: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A Comissão Permanente de Licitação, analisando 
a proposta apresentada pela empresa SILVA & CIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS 
LTDA decide: CLASSIFICAR a proposta por estar de acordo com o edital conforme valores a seguir:
LOTE 01 – AQUISIÇÃO DE CAMISETAS

EMPRESA: SILVA & CIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
Item ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA Unid. Qtd MARCA Preço Unit. Preço Total

1

Camiseta confeccionada em 100% 
algodão com gramatura de 215g/m2; 

Construção do tipo malha com fio 24/1 
pré-encolhido; Modelo masculino; Na 
cor branca; manga curta; Gola do tipo 
careca; costura do tipo overlocada com 

estampa em silk colorido na frente e 
costa; Embaladas por unidade em saco 

transparente. Tamanho M.

UNID. 13 MULT R$ 36,40 R$ 473,20

2

Camiseta confeccionada em 100% 
algodão com gramatura de 215g/m2; 

Construção do tipo malha com fio 24/1 
pré-encolhido; Modelo masculino; Na 
cor branca; manga curta; Gola do tipo 
careca; costura do tipo overlocada com 

estampa em silk colorido na frente e 
costa; Embaladas por unidade em saco 

transparente. Tamanho G.

UNID. 13 MULT R$ 36,40 R$ 473,20

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 946,40
Bauru, 17/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 078/2019 - Processo 
nº 31.768/18 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 086/2019 - Objeto: AQUISIÇÃO DE 01(UM) 
VENTILADOR DE PAREDE; 01(UMA) CÂMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL E 03(TRÊS) 
APARELHOS TELEFÔNICOS TIPO HEADSET - Interessado: Secretaria Municipal do Bem Estar 
Social. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação 
havida foram devidamente Adjudicada em 12/04/2019 e Homologada pelo Secretário Municipal da 
Administração em 15/04/2019 ás empresas conforme abaixo:
ITEM 01 – AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE - AMPLA PARTICIPAÇÃO

EMPRESA: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI – EPP

ITEM QTD ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS

MARCA/
MODELO P.UNIT P. TOTAL

1 1

Ventilador de parede oscilante 
medindo 60cm de diâmetro, 
com grade protetora, com 

no mínimo 03 pás, controle 
de velocidade gradual, cor 
preto, bivolt, potência de 

200W, mínimo de 12 meses de 
garantia, manual de instrução.

VENTISOL R$ 249,99 R$ 249,99

TOTAL DO ITEM 01 R$ 249,99
ITEM 02 – AQUISIÇÃO DE CÂMARA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL AMPLA PARTICIPAÇÃO

EMPRESA: D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME

ITEM QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/
MODELO P.UNIT P.TOTAL

2 1

Câmera Digital; Semi-profissional; 
Resolução de No Mínimo 16 

Megapixels; Com Visor Lcd Tft 
de 3”, Sensor de Imagem Cmos 
1/2,3 Polegadas; Zoom Óptico 
de No Mínimo 30x e Digital de 

No Mínimo 4x; Gravação de 
Arquivo Em Mov, Wav, Jpeg, 

Mpf (3d); Memória Interna de No 
Mínimo 25mb, Com Capacidade 
de Expansão Através de Cartão 
de Memória; Compatível Com 

Cartões Sd/sdhc/sdxc; Com Foco 
Automático (af); Lente de Cristal de 
Altíssima Qualidade, Sensibilidade 
Iso 125-1600 e Iso 3200, Abertura 

F/3-5.8; Flash Automático 
Ttl Embutido; Velocidade do 

Obturador Min. 1/1500 - 1s, Com 
Disparo Continuo, Temporizador 
Automático; Funções: Vídeo Em 
Full Hd (1080p); Conexões Hdmi 
e Usb; Fornecida Com Alca, Cabo 

Usb, Cabo de Aúdio e Vídeo, Pilhas 
Alcalinas Aa, Tampa Da Lente; 
Garantia Mínima de 12 Meses; 

Manual Em Português; o Produto 
Deve Estar de Acordo Com a 
Resolução Norma Vigente;

CANON / 
POWERSHOTSX 

530
R$ 1.095,00 R$ 1.095,00

TOTAL DO ITEM 02 R$ 1.095,00
ITEM 03 – AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO - AMPLA PARTICIPAÇÃO

EMPRESA: D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA – ME

ITEM QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/
MODELO P.UNIT P.TOTAL

3 3

Unidade de Aparelho Telefônico 
TIPO “HEAD FONE” FIXO com 
fone de ouvido, microfone e base 
discadora que tenha funções flash 
e rediscagem, além de ajuste dos 

níveis de volume, campainha 
e redutor de ruído. Manual de 

instruções. Garantia mínima de 
12 meses.

INTELBRAS / 
HSB-50 R$ 141,00 R$ 424,98

TOTAL DO ITEM 03 R$ 424,98
Bauru, 17/04/2019 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

Ata de Registro de Preços – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 448/2018 - AMPLA PARTICIPAÇÃO - 
Processo nº 78.339/2018 – Objeto: aquisição anual estimada de diversos medicamentos para o município 
– Proponente (s) num total de 34 empresa(s) interessada(s). CONTRATANTE: Município de Bauru – 
Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em   26/03/2019 - Contratadas:
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - N° ATA DE RP 92/2019
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CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA - N° ATA DE RP 93/2019
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - N° ATA DE RP 94/2019
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA- N° ATA DE RP 95/2019
DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- N° ATA DE RP 96/2019
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - N° ATA DE
RP 97/2019
FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA - N° ATA DE RP 
98/2019
MERCK S/A - N° ATA DE RP 99/2019
NATULAB LABORATÓRIO S/A- N° ATA DE RP 100/2019
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- N° ATA DE RP 101/2019
PORTAL LTDA- N° ATA DE RP 102/2019
PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS 
EIRELI ME- N° ATA DE RP 103/2019
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP- N° ATA DE RP 104/2019
Bauru, 17/04/2019 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 16.812/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 43/2019 – AMPLA PARTICIPAÇÃO 
– por meio da INTERNET – Tipo MENOR PREÇO POR ITEM – Objeto: contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e emergencial de elevadores, 
para prevenir a ocorrência de quebras, defeitos e/ou falhas de funcionamento, mantendo-os de acordo com 
as normas específicas e manuais dos fabricantes (OTIS, Atlas Schindler), também as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou na falta delas as Normas Internacionais, incluindo troca de 
peças que se fizerem necessárias ao bom funcionamento do equipamento. Aberto no dia: 15/14/2019 às 9h. 
Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, 
foram adjudicados pelo pregoeiro em 17/04/2019 e devidamente homologado pelo Sr. Secretário 
Municipal de Saúde em 17/01/2019, à empresa abaixo:
CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Item 01 – contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e 
emergencial em 1 (um) elevador, da marca OTIS, instalados no prédio sede da Secretaria Municipal de 
Saúde, incluindo assistência técnica, mão de obra, fornecimento de peças originais/genuínas, à R$490,00 
mensal, totalizando R$ 5.880,00 anual.
Item 02 – contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e 
emergencial em 1 (um) elevador, da marca ATLAS SCHINDLER, instalados no Centro de Referência da 
Mulher, incluindo assistência técnica, mão de obra, fornecimento de peças originais/genuínas à R$490,00 
mensal, totalizando R$ 5.880,00 anual.
Total da empresa de R$ 11.760,00.
Bauru, 17/04/2019 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 08.209/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 58/2019 – Sistema de Registro de 
Preço – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: 
a contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de 30 (trinta) m² de vidro incolor 
3 mm, 60 (sessenta) m² de vidro incolor 4 mm, 30 (trinta) m² de vidro pontilhado 3 mm incolor e 40 
(quarenta) m² de vidro temperado 10 mm, com fornecimento de todo material necessário. Aberto no dia 
05/04/2019 às 9 h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a 
classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 16/04/2019, devidamente Homologado 
pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 16/04/2019, conforme segue abaixo:
FRANCOCIDADE COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME
LOTE 1
Item 01 - Vidro incolor 3mm com instalação e todos os materiais necessários. Unidade: m²; à R$ 166,00 
unitário;  Marca: Cebrace
Item 02 - Vidro incolor 4mm com instalação e todos os materiais necessários.  Unidade: m²; à R$ 172,00 
unitário;  Marca: Cebrace
Item 03 - Vidro pontilhado 3mm incolor com instalação e todos os materiais necessários. Unidade: m²; à 
R$ 206,00 unitário;  Marca: Cebrace
Item 04 - Vidro temperado 10mm com instalação e todos os materiais necessários. Unidade: m²; à R$ 
460,00 unitário;  Marca: Cebrace
Divisão de Compras e Licitações, 17/04/2019 – 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: 08.209/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 58/2019 – Sistema de Registro de 
Preço – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: a 
contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de 30 (trinta) m² de vidro incolor 3 mm, 
60 (sessenta) m² de vidro incolor 4 mm, 30 (trinta) m² de vidro pontilhado 3 mm incolor e 40 (quarenta) m² 
de vidro temperado 10 mm, com fornecimento de todo material necessário, dentro do prazo de cinco (05) 
dias úteis a contar da data desta publicação.
FRANCOCIDADE COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME
Bauru, 17/04/2019 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública

DAE
Departamento de Água e Esgoto

Eliseu Areco Neto
Presidente

NOTIFICAÇÕES
PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.

1º Termo de Aditamento ao Contrato n.º 053/2018-DAE
Processo Administrativo n.º 3901/2017-DAE
Pregão Eletrônico n.º 034/2018-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: DPS Gonçalves Indústria e Comércio de Alimentos Ltda EPP
Objeto: Redução do quantitativo do objeto, conforme especificações contidas na Cláusula Primeira do 
Aditivo.
Assinatura: 10/04/2019.

1º Termo de Aditamento ao Contrato n.º 047/2018-DAE
Processo Administrativo n.º 6858/2017-DAE
Pregão Eletrônico n.º 037/2018-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Nori Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli – EPP
Objeto: Redução do quantitativo do objeto, conforme especificações contidas na Cláusula Primeira do 
Aditivo.
Assinatura: 09/04/2019.

5º Termo de Aditamento ao Contrato n.º 035/2017-DAE
Processo Administrativo n.º 3334/2016-DAE
Pregão Presencial n.º 021/2017-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Dicopy Copiadora e Serviços Ltda
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, conforme especificações 
contidas na Cláusula Primeira do Aditivo.
Assinatura: 09/04/2019.
Nota de Empenho Ordinário n.º 737, de 09 de abril de 2019, no valor de R$146.188,75 (cento e quarenta e 
seis mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

2º Termo de Aditamento ao Contrato n.º 036/2017-DAE
Processo Administrativo n.º 3334/2016-DAE
Pregão Presencial n.º 021/2017-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: LPZiglio Comércio e Serviços Ltda EPP
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, conforme especificações 
contidas na Cláusula Primeira do Aditivo.
Assinatura: 09/04/2019.
Nota de Empenho Ordinário n.º 738, de 09 de abril de 2019, no valor de R$11.580,00 (onze mil, quinhentos 
e oitenta reais).

2º Termo de Aditamento ao Contrato n.º 037/2017-DAE
Processo Administrativo n.º 3334/2016-DAE
Pregão Presencial n.º 021/2017-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Pós Dados Comércio e Serviços de Assistência Técnica Ltda EPP
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual, por mais 12 (doze) meses, conforme especificações 
contidas na Cláusula Primeira do Aditivo.
Assinatura: 09/04/2019.
Nota de Empenho Ordinário n.º 739, de 09 de abril de 2019, no valor de R$20.330,76 (vinte mil, trezentos 
e trinta reais e setenta e seis centavos).

Contrato n.º 022/2019-DAE
Processo Administrativo n.º 5990/2018-DAE
Pregão Eletrônico n.º 020/2019-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: TSC Pontual Comercial  e Distribuidora Ltda EPP
Objeto: Aquisição de tanques de fibra de vidro, conforme especificações contidas na Cláusula Primeira do 
Contrato.
Assinatura: 03/04/2019
Valor do Contrato: R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Vigência do Contrato: 06 (seis) meses.
Nota de Empenho Ordinário n.º 719, de 03 de abril de 2019, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais).

Contrato n.º 023/2019-DAE
Processo Administrativo n.º 8550/2018-DAE
Pregão Eletrônico n.º 031/2019-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Gente Seguradora S.A.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços no ramo de seguros de autos, com cobertura contra 
danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e 
assistência 24 horas aos veículos pertencentes à frota do DAE, conforme especificações contidas na Cláusula 
Primeira do Contrato.
Assinatura: 04/04/2019
Valor do Contrato: R$34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais).
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
Nota de Empenho Ordinário n.º 721, de 04 de abril de 2019, no valor de R$34.900,00 (trinta e quatro mil 
e novecentos reais).
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Contrato n.º 025/2019-DAE
Processo Administrativo n.º 7564/2018-DAE
Pregão Eletrônico n.º 019/2019-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Fertela Indústria e Comércio de Telas e Ferragens Ltda-ME
Objeto: Aquisição de ferros para a construção civil, conforme especificações contidas na Cláusula Primeira 
do Contrato.
Assinatura: 12/04/2019
Valor do Contrato: R$97.197,00 (noventa e sete mil, cento e noventa e sete reais).
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
Nota de Empenho Ordinário n.º 768, de 12 de abril de 2019, no valor de R$97.197,00 (noventa e sete mil, 
cento e noventa e sete reais).

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – DAE

Processo Administrativo nº 2.145/2019 - DAE
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações, notificamos os 
interessados que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru formalizará a contratação da empresa  
Airton Juliano Damaceno ME, para ministrar curso de Cálculo de Incerteza de Medição em Análises 
Químicas, conforme especificações contidas no processo em epígrafe.
Valor Total: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
Base legal: Art. 25, II da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações. 

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2019

Processo Administrativo nº 6.231/2018 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 013/2019 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de União, Adaptador com Registro de ¾” e 
Adaptador PEAD ¾”, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Hifersane Comércio e Indústria de Materiais Hidráulicos Ltda.
COTA PRINCIPAL
Lote nº 01 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

01 11.250 peça

Adaptador com registro em PVC rígido azul, fechamento 
tipo borboleta, para ligação de ramal predial, para conexão 
em tubos de PEAD PE 80 DE: 20 mm, DNR 20 mm x ¾” 

(rosca macho), conforme NBR 11.306, NTS 195, 179.
OBS: 1) Os materiais devem conter nome ou marca 

permanente do fabricante, identificação do material (PVC), 
DN correspondente e Norma.
Marca/Modelo: Hifersane

R$ 3,18

COTA RESERVADA:
(Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) qualificadas como tais, nos termos do art. 
3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.)
Lote nº 04 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

01 3.750 Peça

Adaptador com registro em PVC rígido azul, fechamento 
tipo borboleta, para ligação de ramal predial, para conexão 
em tubos de PEAD PE 80 DE: 20 mm, DNR 20 mm x ¾” 

(rosca macho), conforme NBR 11.306, NTS 195, 179.
OBS: 1) Os materiais devem conter nome ou marca 

permanente do fabricante, identificação do material (PVC), 
DN correspondente e Norma.
Marca/Modelo: Hifersane

R$ 3,18

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 09/04/2019

NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO – DAE

Processo Administrativo nº 8.550/2018 - DAE
Pregão Eletrônico nº 031/2019 - DAE
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços no ramo de seguros de autos, com 
cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos 
causados pela natureza e assistência 24 horas aos veículos pertencentes à frota do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 17/04/2019 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lotes nº 01, 02 e 03 – Gente Seguradora S.A.
Lote nº 04 – Mapfre Seguros Gerais S.A.
Valor Total : R$ 96.899,94

Processo Administrativo nº 8.744/2018 - DAE
Pregão Presencial nº 029/2019 - DAE
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de pães de leite, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 17/04/2019 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 – Keli Mendes da Silva Camargo - ME
Valor Total : R$ 58.653,00

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
Lei Municipal nº 6.366, de 17 de junho de 2013

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – PQP
Requerimento para concessão da Progressão por Qualificação Profissional (PQP), regulamentada pela Lei 
Municipal nº 6.366/2013:

Matrícula E-doc Situação A partir de
102894 220/2019 Deferido 24/01/2019
102579 2144/2018 Deferido 28/11/2018

PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR ESCOLARIDADE – PQPE
Requerimento para concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal nº 6.366/2013:

Matrícula E-doc Situação A partir de
102912 833/2019 Deferido 08/03/2019
102920 900/2019 Deferido 17/03/2019
102919 901/2019 Deferido 20/03/2019
102923 914/2019 Deferido 26/03/2019
101476 926/2019 Deferido 21/03/2019
102932 932/2019 Deferido 04/04/2019
102931 959/2019 Deferido 24/03/2019
102918 876/2019 Deferido 24/03/2019
101283 471/2019 Deferido 21/03/2019
101127 870/2019 Deferido 12/03/2019

A Comissão de Desenvolvimento Funcional,
Bauru, 17 de abril de 2019.

CONCURSO PÚBLICO 2019
ENCANADOR

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS DEFERIMENTOS E INDEFERIMENTOS DA ISENÇÃO DA 
TAXA DE INSCRIÇÃO

A Comissão de Concurso Público para o cargo de ENCANADOR, a título de efetivação das 
inscrições, DIVULGA o resultado dos requerimentos de solicitação de isenção de taxa de inscrição, nos 
termos do Capítulo 4 – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, do Edital nº 001/2019: 

DEFERIDOS
Inscrição Nome
9185784 Nathan Alves Pereira
9185767 Johnny William Leme Fernandes
9185783 Davi Alves Pereira
9185860 Reginaldo Amaro Neves
9185816 Celino Daniel
9185793 Mario Rubens Gomes Junior
9185778 Renan Kleber Macedo
9185891 Luciano Gomes de Oliveira
9185779 Guilherme Cândido da Silva
9185810 Moisés Antunes
9185920 Elcio Lipi Mariano
9185893 Reginaldo Pereira
9185802 Valter de Souza
9185902 Adauto Nerio Pereira 
9185883 Gustavo Bertoni Gomide

Bauru, 18 de abril de 2019.
A Comissão de Concurso

HOMOLOGAÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO 

À vista do relatório apresentado pela Comissão de Concurso Público em 17 de abril de 2019, contendo 
informações sobre sua realização, HOMOLOGO o processo com validade de dois anos, conforme 
previsto no item 11.5 do Edital 04/2018, para o preenchimento de vagas no cargo de OPERADOR DE 
EQUIPAMENTOS.

Bauru, 17 de abril de 2019. 
ELISEU ARECO NETO 

Presidente do Conselho Administrativo-Departamento de Água e Esgoto 

HOMOLOGAÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO 

À vista do relatório apresentado pela Comissão de Concurso Público em 15 de abril de 2019, contendo 
informações sobre sua realização, HOMOLOGO o processo com validade de dois anos, conforme previsto 
no item 11.5 do Edital 02/2018, para o preenchimento de vagas no cargo de OPERADOR DE ESTAÇÃO 
DE TRATAMENTO DE ESGOTO.

Bauru, 15 de abril de 2019. 
ELISEU ARECO NETO 

Presidente do Conselho Administrativo-Departamento de Água e Esgoto 

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 
EDITAL Nº 02/2019 – DAE

CONCURSO PÚBLICO – DESENHISTA TÉCNICO PROJETISTA

No Diário Oficial edição 3.103 de 13/04/2019 e na edição 3.104 de 16/04/2019, onde se lê:

2.1. Nível de Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO

Leia-se: 

2.1. Nível de Escolaridade: ENSINO MÉDIO COMPLETO E TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE

Bauru, 18 de abril de 2019.
A Comissão do Concurso
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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 MÉDIO COMPLETO E TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE

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;
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 orna-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/
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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 
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, 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 
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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. 

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.

18.14. 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; 
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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.

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.

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
10.1. O resultado final será a soma da nota da prova objetiva com a nota da prova prática.

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. 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. 
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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:
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.
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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.

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:_____________________________________________
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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

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;
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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 
(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 orna-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.
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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 Edita 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;
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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, 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. 
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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 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. 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.

11.3. 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;
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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 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 
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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.

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:
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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:

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/H
Semanal 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);
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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.
 
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 orna-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.
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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 Edita 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 horasLíngua 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 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 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) 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.
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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 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).
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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. OS 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: 
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. 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.

11.3. 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);
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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 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 
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; 
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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

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
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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:
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 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 
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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 orna-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 
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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 Edita 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 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
8.1. 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.
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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 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;
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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
10.1. 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. 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.

11.3. 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:
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. 
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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 136/2019-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 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).

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. 
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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 
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 
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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 orna-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 
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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 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 Edita 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
8.1. 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.
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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.

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 Noções de Direito Constitucional e de Direito 
Administrativo;
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.

9.1.1. 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.
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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. 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.

11.3. 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:
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 
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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 160/2019-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

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. 
7. 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. 
8. 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:

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 
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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

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.
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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 orna-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 
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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.

5.9. 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, 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 horasLíngua 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 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 
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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 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, 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; 



59DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 18 DE ABRIL DE 2.019

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: 
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. 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.

11.3. 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. 
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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:
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 nº 137/2019-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. 
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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

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): 
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: 
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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

5572/2009 Maria Alves André Solicitação de reparcelamento

6482/2015 Maria Alves André Solicitação de reparcelamento

7066/2015 Shirley Rodrigues Martyr Candido Solicitação de reparcelamento

1194/2016 José Antonio Antunes Mendes Solicitação de transferência de débito

6889/2016 Genilson Lopes Farias Solicitação de reparcelamento
7124/2016
8238/2017 Luzia do Carmo Pereira Solicitações Diversas

2969/2017 Iracema da Silva Galan Solicitação de reparcelamento

5552/2017 Maria Glória Nóbrega Batista Solicitação de transferência de débito
6189/2017
2492/2018 Maria Amélia Silva Araújo Análise de Restituição

6806/2017 Lua Nova Ind. e Com. de Prod. Alimentícios 
Ltda. / Aparecido de Medeiros Caires Análise de Restituição

7266/2017 Angélica dos Santos Franco
Enival Fernandes Franco Análise de Restituição

176/2018 Letícia Baptista Morales dos Santos Análise de Restituição

1623/2018 Bruno Aguiar de Oliveira Análise de Restituição

1923/2018 Marcus Vinícius Nakayama
Lanchonete Bacana’s de Bauru Ltda. Análise de Restituição

2556/2018 Uilson Marcolino Análise de Conta 

2767/2018 Cilene Rodrigues Dos Santos Análise de Conta 

3647/2018 Marcia Rodrigues de Oliveira Baixa de Pagamento

3881/2018 Gleice dos Santos Pizelli Análise de Restituição

3972/2018 Terezinha Nunes Maciel Barbosa Solicitação de reparcelamento

4096/2018 Sergio Henrique Cocito Guimarães Análise de Restituição

4457/2018 Marcelo Serotine Galindo Análise de Restituição

4486/2018
7468/2018

Edifício Maison de Lion
Mariana Falcão Bormio

NP Service Administradora de Condomínios
Estevão Wilton Garcia
Habitar Condomínios
Igor Manoel da Silva

Análise de Restituição

4586/2018 Cássio Marques Meyer Análise de Restituição

4615/2018 Sérgio da Silva Análise de Restituição e Baixa de 
Pagamento

4642/2018 Fernanda Maria Nicoletti Nassula Análise de Restituição

4683/2018 Reinaldo Mari Filho Análise de Restituição

4730/2018 Diva Lautenschlaeger Rodrigues Análise de Restituição

4807/2018 Elci Amado Caparrol Análise de Restituição

4871/2018 Eraldo Alves de Lima Análise de Restituição

4908/2018 Iraci Aparecida da Silva Solicitação de reparcelamento

7638/2018 Julio Cesar Scaramuzzi de Toledo Análise de Restituição

8232/2018 Walter De Almeida Souza Análise de Conta 

9382/2018 G. A. Vinokurovas – ME (Imprimicolor) / 
Maria Berro Análise de Restituição

1865/2019 Marcio Jose da Silva Rio Branco Solicitação de transferência de débito

2088/2019 Mariana Benedito dos Santos Solicitação de reparcelamento

2239/2019 Maria Berro Baixa de Pagamento

2497/2019 Luis Carlos de Brito Solicitação de reparcelamento

2739/2019 Marcus Tajeo Tokuhara Solicitação de reparcelamento

INDEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO

4021/2015 Ananias de Souza Análise de Conta 

8274/2017 Eduardo Cosmo do Nascimento Lima Recurso – auto de infração
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PARCIALMENTE DEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO ASSUNTO

5073/2017 Anizor do Amaral Mello Solicitação de transferência de débito

8808/2018 Roselaine Aparecida R P dos Santos Solicitação de transferência de débito

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
2.809.067-44 1194 2016
5.254.472-68 5552 2017
4.075.100-90 5124 2018
5.073.300-90 1865 2019
2.350.800-15 2826 2019

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

PROCESSO INTERESSADO DOCUMENTO A SER APRESENTADO

7342/2017 Jair Toledo Veiga 
Filho 

Apresentar documentação de conserto de vazamento, conforme Lei 
6703/2015:

I- Declaração do consumidor da ocorrência do vazamento não 
aparente, cuja confirmação somente pode ser feita no momento do 

conserto, bem como das providências adotadas para o reparo; 
III – Laudo fotográfico contendo fotos que demonstrem o reparo e 

comprovem tratar-se de vazamento não aparente. 

5350/2018 Milton Dota 
Junior

Contrato de locação referente ao imóvel com a numeração 4-76, pois 
há divergência no apresentado.

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

COMUNICADO

A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru /SP COMUNICA, em 
face a Lei nº. 4.566/00, que os recursos administrativos abaixo discriminados, serão apreciados em Reunião 
em 29 de abril de 2019 (segunda-feira), partir das 17:30 horas, na ordem relacionada, no TERMINAL 
RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, s/n°, a saber:

01 29680/019
02 29697/2019
03 29699/2019
04 29700/2019
05 29701/2019
06 29703/2019
07 29704/2019
08 29705/2109
09 29706/2019
10 29707/2019
11 29708/2019
12 29710/2019
13 29711/2019
14 29712/2019
15 29713/2019
16 29714/2019
17 29715/2019
18 29717/2019
19 29719/2019
20 29720/2019
21 29724/2019
22 29725/2019
23 29726/2019
24 29727/2019
25 29728/2019
26 29729/2019
27 29730/2019

Bauru, 16 de abril de 2019
Presidente da JARI

COMUNICADO 

A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru /SP COMUNICA, 
que os recursos administrativos Intempestivos abaixo discriminados, ou seja, foram protocolados fora 
do prazo legal, conforme art. 285,parágrafo 2º do CTB, constará na pauta da reunião em 29 de abril de 
2019 (segunda-feira)partir das 17:30 horas, no TERMINAL RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, s/n°, 
a saber: 

01 29698/2019
02 29709/2019
03 29716/2019
04 29718/2019

Bauru, 16 de abril de 2019
Presidente da JARI

A Primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru/SP COMUNICA, que os 
recursos administrativos abaixo discriminados, obtiveram os seguintes resultados, em reuniões realizadas 
no período de 01/04/2019 a 15/04/2019:

DEFERIDOS

029609/2019    029610/2019    029623/2019    029665/2019

INDEFERIDOS

029573/2019    029605/2019    029643/2019    029649/2019
029650/2019    029652/2019    029656/2019    029657/2019
029658/2019    029659/2019    029660/2019    029661/2019
029662/2019    029663/2019    029664/2019    029666/2019
029667/2019    029668/2019    029669/2019    029670/2019
029671/2019    029672/2019    029675/2019    029676/2019
029677/2019    029678/2019    029679/2019    029681/2019
029682/2019    029683/2019    029684/2019    029685/2019
029686/2019    029687/2019    029688/2019    029690/2019
029691/2019    029692/2019    029693/2019    029694/2019
029695/2019    029696/2019

Conforme artigo 288 do CTB:
Das decisões da JARI cabe recurso a ser interposto, no prazo de trinta dias contado da publicação ou da 
notificação da decisão.

Bauru, 18 de abril de 2019
Presidente 1ª JARI

NOTIFICAÇÃO VEÍCULO ABANDONADO
PUBLICA NOVAMENTE SEM O CUMPRIMENTO DO AR:
- Veículo marca FIAT, modelo, UNO, de placas BJL 4175, que encontram-se estacionado na rua Sgt. 
Joaquim Nunes Cabral, quarteirão 04, NC. Nova Esperança, neste Município.
- Veículo marca FORD, modelo MONDEO, de placas CHC 7108, que encontra-se estacionado na Rua 
José Constantino, quarteirão 01, Jd. Brasilia, neste Município.
- Veículo marca FORD, modelo VERONA, de placas BKG 4633, que encontra-se estacionado na Al. 
Gloxínias, quarteirão 01, Pq. São Geraldo, neste Município, para que proceda a remoção do mesmo ou 
apresente defesa, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa e apreensão do veículo, conforme 
disposto na Lei 6.404/2013 e Dec. 12.258/2013.Bauru, 18 de Abril de 2019.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Pregão Presencial nº 001/2019 – Processo nº 12679/2018
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após abertura da sessão, foi realizado o 
credenciamento da única empresa participante STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA EPP, após abertura 
do envelope nº 01 “Proposta de Preço” e encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira resolveu classificá-
la. Dando prosseguimento foi aberto o envelope de nº 02 Documentos de Habilitação”, sendo que após 
análise da documentação apresentada, a Pregoeira resolveu habilitá-la e declará-la vencedora do certame na 
sessão, cabendo a decisão final sobre a adjudicação e homologação à autoridade competente. Abre-se prazo 
recursal nos termos da lei 10.520/2002.
Objeto:

Item Un. QTD. Descrição Valor 
Mensal Valor total

01 M.O. 12 SERVIÇO DE AUDITORIA PARA O EXERCICIO 
FISCAL CORRENTE. R$ 2.700,00 R$ 

32.400,00
Vigência 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado no dia 10º (décimo) dia útil da emissão da nota fiscal.
Bauru, 18 de abril de 2019.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 057943
Processo nº 4438/18-Registro de Preço nº 031/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TRUCK PEÇAS BAURU DISTRIBUIDORA LTDA ME
Objeto: 02 UN Bateria 100 amperes 24 volts, 01 PÇ Rolamento, 01 PÇ Eixo piloto, 01 UN Rolamento eixo 
baixo câmbio FS 4005, 03 UN Cruzeta cardan 801020, 01 UN Fechadura 5801352924 (cód. Daily), 02 UN 
Cuica traseiro, 01 UN Reservatório, 01 UN Cilindro superior de embreagem, 01 UN Cilindro inferior da 
embreagem 4854828
Valor Total: R$ 7.777,23
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Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente a emissão da nota fiscal
Assinatura: 20/03/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058142
Processo nº 1465/18-Registro de Preço nº 012/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA EPP
Objeto: 06 UN recauchutagem a quente para pneus 12x, 01 MO Recauchutagem a quente para pneu
Valor Total: R$ 3.610,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 04/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058143
Processo nº 1465/18-Registro de Preço nº 012/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI ME
Objeto: 15 UN Recauchutagem a frio para pneu traseiro
Valor Total: R$ 3.600,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 04/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058145
Processo nº 5586/18-Registro de Preço nº 042/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS
Objeto: 450 L Gasolina
Valor Total: R$ 1.797,30
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão N.F.
Assinatura: 05/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058146
Processo nº 4438/18-Registro de Preço nº 031/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: V.M.C. LUCIANO PEÇAS ME
Objeto: 01 UN Anel 018, 01 UN Cabo acelerador completo (VW 18.310), 01 UN Cone do rolamento, 01 
UN Luva sincronizado da 2ª, 01 PÇ Eixo piloto, 01 PÇ Engrenagem da 2ª marcha, 01 PÇ Engrenagem da 5ª 
macha, 01 JG Jogo calço ajuste, 01 KIT Embreagem, 01 UN Retentor da tampa seletora, 01 PÇ Rolamento 
do eixo entalhado, 01 UN Rolamento do eixo piloto, 01 UN Rolamento do eixo secundário, 02 UN Rolete 
do garfo da embreagem, 01 PÇ Sincronizado 2ª e 3ª, 01 UN Sincronizado da 1ª, 01 UN Tampa caixa cambio
Valor Total: R$ 14.874,17
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente a emissão da nota fiscal
Assinatura: 08/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058147
Processo nº 4438/18-Registro de Preço nº 031/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU BUSINESS EIRELI EPP
Objeto: 02 UN Anel de retenção secundário, 01 PÇ Engrenagem da ré 31171211 verso nª C1, 01 PÇ Garfo 
1ª e 2ª, 01 UN Garfo da tampa do câmbio, 01 UN Garfo 3ª e 4ª, 02 L Óleo de câmbio, 01 KIT Coroa e 
pinhão, 01 UN Engrenagem 12 dentes, 01 PÇ Rolamento do diferencial (4T-JM716649PK)
Valor Total: R$ 2.370,90
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente a emissão da nota fiscal
Assinatura: 08/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058148
Processo nº 3115/18-Registro de Preço nº 024/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: WEST PARTS E LUBRIFICANTES EIRELI EPP
Objeto: 02 UN Bomba hidráulica P-50
Valor Total: R$ 2.360,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 08/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058149
Processo nº 4438/18-Registro de Preço nº 031/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TRUCK PEÇAS BAURU DISTRIBUIDORA LTDA ME
Objeto: 01 Mão de obra mecânica
Valor Total: R$ 3.180,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente a emissão da nota fiscal

Assinatura: 08/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058150
Processo nº 4438/18-Registro de Preço nº 031/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TRUCK PEÇAS BAURU DISTRIBUIDORA LTDA ME
Objeto: 01 Mão de obra mecânica
Valor Total: R$ 419,20
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente a emissão da nota fiscal
Assinatura: 08/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058151
Processo nº 4438/18-Registro de Preço nº 031/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TRUCK PEÇAS BAURU DISTRIBUIDORA LTDA ME
Objeto: 01 Mão de obra elétrica
Valor Total: R$ 5.650,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente a emissão da nota fiscal
Assinatura: 08/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058152
Processo nº 4438/18-Registro de Preço nº 031/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SARDINHA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME
Objeto: 01 UN Adaptador, 01 UN Cruzeta, 01 UN Sensor, 01 UN Varão 2S1167
Valor Total: R$ 2.801,54
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente a emissão da nota fiscal
Assinatura: 08/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058153
Processo nº 8958/18-Pregão Presencial 011/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: GETNET ADQUIRÊNCIA E SERV. P/ MEIOS DE PAG. S/A
Objeto: 12 MO Serviço de gateway de pagamento
Valor Total: R$ 309.738,00
Condições de Pagamento: 30 Dias
Assinatura: 08/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058154
Processo nº 1465/18-Registro de Preço nº 012/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI ME
Objeto: 25 UN Recauchutagem a frio para pneu traseiro
Valor Total: R$ 6.000,00
Condições de Pagamento: 30 Dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 08/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058155
Processo nº 4438/18-Registro de Preço nº 031/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TRUCK PEÇAS BAURU DISTRIBUIDORA LTDA ME
Objeto: 01 Mão de obra mecânica
Valor Total: R$ 1.512,60
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente a emissão da nota fiscal
Assinatura: 08/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058156
Processo nº 4438/18-Registro de Preço nº 031/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU BUSINESS EIRELI EPP
Objeto: 01 Mão de obra mecânica
Valor Total: R$ 1.270,82
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente a emissão da nota fiscal
Assinatura: 08/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058157
Processo nº 6429/16-Dispensa de Licitação
Contratante: EMDURB
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Compromissaria: CGMP CENTRO DE GEST. DE MEIOS DE PAG. S/E
Objeto: 01 MO Pedágios
Valor Total: R$ 16.514,01
Condições de Pagamento: Dia Fixo
Assinatura: 09/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058158
Processo nº 3173/18-Registro de Preço nº 026/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP
Objeto: 120 L Tinta para demarcação viária amarela
Valor Total: R$ 22.560,00
Condições de Pagamento: 30 Dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 09/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058159
Processo nº 4438/18-Registro de Preço nº 031/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU BUSINESS EIRELI EPP
Objeto: 01 Mão de obra mecânica
Valor Total: R$ 1.559,68
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente a emissão da nota fiscal
Assinatura: 09/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058160
Processo nº 4438/18-Registro de Preço nº 031/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU BUSINESS EIRELI EPP
Objeto: 06 JG Aneis do pistão, 01 PÇ Bomba d’agua, 01 PÇ Bomba de óleo, 01 UN Cabeçote do motor, 
01 Un Casquilho da biela, 01 UN Correia dentada, 01 UN Eixo do comando, 01 UN Filtro de ar Kombi 1.4 
MI ano 2009, 01 UN Filtro de óleo lubrificante Kombi 1.4 ano, 01 PÇ Coxim traseiro do motor 361811A1, 
05 JG Bronzina de mancal (jogo), 01 UN Junta do cabeçote do motor, 01 UN Junta coletor admissão cód. 
505304901, 01 UN Junta coletor escape 504085784, 01 UN Junta do carter, 04 L Óleo lubrificante 5 W 
40 – classificação, 04 UN Pistão 0,50, 01 PÇ Tensor da correia dentada, 04 UN Vela de ignição do motor, 
04 UN Válvula de admissão, 04 UN Válvula de escape
Valor Total: R$ 4.418,67
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente a emissão da nota fiscal
Assinatura: 09/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058161
Processo nº 3173/18-Registro de Preço nº 026/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP
Objeto: 180 LT 18L Tinta para demarcação viária branca, 10 LT 18L Tinta para demarcação viária preta, 05 
LT 18L Tinta para demarcação viária azul, 70 LT 18L Solvente (diluente) 18 litros á base de hidrocarbonetos
Valor Total: R$ 44.460,00
Condições de Pagamento: 30 Dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 09/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058162
Processo nº 4438/18-Registro de Preço nº 031/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: BAURU BUSINESS EIRELI EPP
Objeto: 01 UN Anel 018, 06 UN Bico injetor, 01 UN Calço da anti-câmara, 06 UN Elementos bomba 
injetora, 01 UN Engate de partida, 01 PÇ Garfo do rolamento, 01 UN Guia de acelerador, 01 UN Junta da 
bomba alimentadora, 01 UN Junta flange bomba injetora 028-J, 01 UN Junta, 01 KIT Parafuso/arruela/
porca, 01 UN Pino, 01 Un Regulador de pressão, 01 KIT Reparo, 06  JG Reparo BBA INJ 9.421.080.132, 
01 UN Reparo 0010266, 01 JG Reparo 020, 06 UN Válvula de pressão, 01 UN Vedação do eixo shaft 
8603391, 01 UN Vedação 8603223
Valor Total: R$ 2.991,46
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente a emissão da nota fiscal
Assinatura: 09/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058169
Processo nº 5586/18-Registro de Preço nº 042/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: REDE LK DE POSTOS LTDA
Objeto: 7200 L Óleo diesel
Valor Total: R$ 24.141,60

Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão N.F.
Assinatura: 09/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058170
Processo nº 5586/18-Registro de Preço nº 042/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: REDE LK DE POSTOS LTDA
Objeto: 300 L Óleo diesel
Valor Total: R$ 1.005,90
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão N.F.
Assinatura: 09/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058171
Processo nº 5586/18-Registro de Preço nº 042/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS
Objeto: 250 L Álcool combustível
Valor Total: R$ 643,25
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão N.F.
Assinatura: 09/04/2019
Bauru, 18 de Abril de 2019
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 058172
Processo nº 5586/18-Registro de Preço nº 042/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS
Objeto: 600 L Álcool combustível
Valor Total: R$ 1.543,80
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão N.F.
Assinatura: 09/04/2019
Bauru, 18 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
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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.

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei 6.006/2010 alterada pela Lei 6.807/2016

Progressão por Mérito Profissional (PMP), regulamentada pela Lei Municipal nº 6.006/2.010 alterada pela 
Lei 6.807/2016.

PROGRESSÃO POR MÉRITO PROFISSIONAL (PMP)
MATR PROC ADM CONCEITO SITUAÇÃO RETROATIVO A

443 931/2019 SATISFATÓRIO DEFERIDO 21/02/2019

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei 6.006/2010 alterada pela Lei 6.807/2016

Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE)
Requerimento para concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal nº 6.006/2010 alterada pela Lei 6.807/2016.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROC ADM SITUAÇÃO A PARTIR DE

027 1418/2019 DEFERIDO 28/03/2019

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 130/2019
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 17 de abril de 2019 a(o) Sr(a). Maria de Lourdes 
Gomes Moreira, portador(a) do RG nº. 12.XXX.XXX-6 SSP/SP e CPF/MF nº. 249.XXX.XXX-01, 
PIS/PASEP nº 1.705.824.548-5, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal 
de Educação cargo efetivo de Especialista em Educação – Professor de Educação de Jovens e Adultos, 
matrícula funcional nº 24.264, padrão C-19, com proventos integrais conforme procedimento administrativo 
nº 566/2019, 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, 16 de abril de 2019.

PORTARIA Nº 131/2019
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 17 de abril de 2019 a(o) Sr(a). Almir Oliva 
Ferreira Garcia, portador(a) do RG nº. 13.XXX.XXX-0 SSP/SP e CPF/MF nº. 058.XXX.XXX-55, PIS/
PASEP nº 10817586692, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Obras 
cargo efetivo de Especialista em Construção Civil/Infraestrutura – Engenheiro Civil, matrícula funcional 
nº 12.155, padrão B-21, com proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 608/2019, uma 
vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145-A incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 
e 5397/2006.
Bauru, 16 de abril de 2019.

COMUNICADOS

COMUNICAMOS o falecimento do Sr. Orivaldo Cardoso, portador do RG nº 11.XXX.XXX-X SSP/
SP e CPF/MF nº 706.XXX.XXX-15, matrícula nº 5.353, servidor inativo FUNPREV-PMB, ocorrido em 
07/04/2019.

COMUNICAMOS o falecimento do Sr. Sidnei Simões da Silva, portador do RG nº 6.XXX.XXX-6 SSP/
SP e CPF/MF nº 827.XXX.XXX-68, matrícula nº 6.688, servidor inativo FUNPREV-DAE, ocorrido em 
09/04/2019.

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA
PERÍCIA MÉDICA

Concessão de Auxílio-doença:
Nome Matrícula Inicial Período (dias) Término

Ana Lucia Banhara Della Iglezia 34.622 10/04/2019 14 23/04/2019
Augusto dos Santos Soares 24.467 18/04/2019 180 14/10/2019

Damião Raimundo 15.935 09/04/2019 15 23/04/2019
Edson Luiz Pereira Lacerda 13.282 22/04/2019 45 05/06/2019

Goretti Fidelis Kempner 27.884 02/04/2019 90 30/06/2019
Iolanda Costa Ribeiro 31.167 10/04/2019 16 25/04/2019

João Batista de Assis Martins 34.110 15/04/2019 48 01/06/2019
João Oliveira Melo 25.707 03/04/2019 15 17/04/2019
José Carlos Cintra 30.474 15/04/2019 90 13/07/2019

Maria Janete Andriolli 27.637 12/04/2019 75 25/06/2019
Maria Solange da Conceição Andrade 20.870 29/03/2019 30 27/04/2019

Nair Chaves Pereira 29.859 12/04/2019 90 10/07/2019
Patricia Gonçalves Leão de Bessa 25.085 15/04/2019 120 12/08/2019

Sueli Aparecida de Lima 27.543 15/04/2019 120 12/08/2019
Valdir Gabriel dos Santos 17.483 08/04/2019 60 06/06/2019

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

Aptos para retornar as atividades profissionais:
Nome Secretaria de Origem Retornar em:

Ana Lucia Banhara Della Iglezia Secretaria da Educação 24/04/2019
Damião Raimundo SEMEL 24/04/2019

Edson Luiz Pereira Lacerda Secretaria da Saúde 06/06/2019
Goretti Fidelis Kempner Secretaria da Educação 01/07/2019
Iolanda Costa Ribeiro Secretaria da Educação 26/04/2019

João Batista de Assis Martins Secretaria da Saúde 02/06/2019
João Oliveira Melo SEMEL 18/04/2019
José Carlos Cintra Secretaria de Obras 14/07/2019

Maria Janete Andriolli SEBES 26/06/2019
Maria Solange da Conceição Andrade Secretaria da Educação 28/04/2019

Nair Chaves Pereira Secretaria de Cultura 11/07/2019
Valdir Gabriel dos Santos Secretaria da Educação 07/06/2019

ERRATA:

Onde se lê:
Concessão de Salário Maternidade:

Nome Matrícula Inicial Período (dias) Término
Andreia Perussi Meneguel 32.064 13/03/2019 120 10/07/2019

Leia-se:
Concessão de Salário Maternidade:

Nome Matrícula Inicial Período (dias) Término
Andreia Perussi Meneguel 32.064 10/03/2019 120 07/07/2019

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA:

Seção de Benefícios

Processos Deferidos:
Processo Nome Assunto

1415/2019 Adriano Meireles Gomes Inclusão de Dependente
1607/2019 Daniele Fracalossi Inclusão de Dependente
1627/2019 Jessica dos Santos Tavares Atualização de Cargo

1661/2019 Fabia Cristina Miranda Inscrição de Segurada e Inclusão de 
Dependente

1662/2019 Mariana Aparecida Campos dias Inscrição de Segurado Obrigatório
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1665/2019 Layra Domingos Carvalho Inscrição de Segurada e Inclusão de 
Dependente

1667/2019 Thiago Pereira Alves Inclusão de Dependente
1670/2019 Dilton Alessandro Rosa Junior Inscrição de Segurado Obrigatório
1689/2019 Silvia Alves Pereira Inscrição de Segurada
1690/2019 Maria dos Santos Freitas Inclusão de Dependente
1691/2019 Vitor Hugo Nicioli Inscrição de Segurado
1692/2019 Diogo Jose Secolo Francisco Inscrição de Segurado

1693/2019 Elenice Maria da Silva Barbosa Inscrição de Segurada e Inclusão de 
Dependente

1694/2019 Davi Alexandre Pantaleão de Souza Inscrição de Segurado e Inclusão de 
Dependentes

1695/2019 Iara Aparecida dos Santos Oliveira Inscrição de Segurada
1738/2019 Fabiana Moraes de Oliveira Inscrição de Segurada
1741/2019 Marcia Barravieira Exclusão de Dependente

PODER LEGISLATIVO
José Roberto Martins Segalla

Presidente

Atos da Presidência
PORTARIA RH-030/2019: NOMEANDO o servidor LEANDRO DOUGLAS LOPES para exercer o 
cargo em comissão de ASSISTENTE PARLAMENTAR no gabinete do Vereador Marcos Antonio de Souza 
a partir de 15/04/2019.

PORTARIA RH-031/2019:
1. Considerando que o Secretário Estadual de Saúde, Sr. José Henrique Germann Ferreira, marcou 

reunião em São Paulo no dia 22 de abril p.f., para discutir com o Prefeito Municipal e Vereadores 
desta Casa de Leis a criação de 21 leitos de internação no Hospital de Base de Bauru,

2. Considerando que a maioria dos Vereadores manifestou desejo de comparecer à mencionada 
reunião,

RESOLVE determinar ponto facultativo no próximo dia 22 de abril de 2019, segunda-feira.

Atos da Mesa Diretora
PORTARIA DA 03/2019 - Disciplina o acesso principal ao Prédio da Câmara Municipal de Bauru e o 
horário de expediente de atendimento ao público.

Registrada na Diretoria Administrativa

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1820
De 16 de abril de 2019

Dá denominação de Rua NELSON FABIANO 
LIPPE a uma via pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o seguinte 
Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominada Rua NELSON FABIANO LIPPE a via pública sem denominação 
oficial, conhecida como Rua 9, que tem início na Rua 8 e término na Rua 7, no 
loteamento denominado Floratta Nações Residencial, nesta cidade de Bauru.

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

Bauru, 16 de abril de 2019.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Presidente

ROGER BARUDE YASMIM NASCIMENTO
1º Secretário 2ª Secretária

Projeto de iniciativa do Vereador
NATALINO DAVI DA SILVA

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

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo 

Atos da Diretoria
EMENTÁRIO DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES NA 

11ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 15 DE ABRIL DE 2019

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza do campo de futebol localizado na quadra 10 da Rua Barão 
de Itapetininga, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da calçada e da área interna da Creche Comunitária Pingo 
de Gente localizada na quadra 09 da Rua Barão de Itapetininga, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza das áreas interna e externa da Escola Estadual Professor 
Francisco Alves Brizola localizada na quadra 02 da Rua Doutor Ivo Giunta, Jardim das Orquídeas.
Requer à Mesa Voto de Aplauso ao Deputado Estadual Dirceu Dalben pela iniciativa de propor a 
flexibilização da lei para que os municípios paulistas possam receber mais recursos estaduais por meio de 
emendas parlamentares e convênios.
Requer à Mesa Voto de Aplauso ao Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária e demais Servidores 
Públicos do Sistema Penitenciário Paulista pela campanha publicitária de valorização do servidor 
penitenciário.

BENEDITO ROBERTO MEIRA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza e a melhoria na jardinagem da Praça Alemanha localizada 
na quadra 02 da Rua Olavo Bilac, Jardim Bela Vista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a fiscalização para a limpeza do terreno localizado ao lado do imóvel 
07-35 da Rua Bernardino de Campos, Vila Falcão.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a retirada de veículos abandonados com acúmulo de água localizados 
ao lado do imóvel 04-33 da Rua Aparecida, Centro.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora com a abertura da Rua 
Frederico Herrera, interligando com a Avenida Maria Ranieri, Parque Viaduto.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a fiscalização para a limpeza e construção de calçada no imóvel 
localizado na esquina entre as Ruas Jacy Stevaux Villaça e Dionísio de Aguiar, Jardim Contorno.

CHIARA RANIERI BASSETTO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal melhorias na iluminação das praças localizadas na quadra 04 da 
Avenida das Bandeiras, Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a readequação do local do obstáculo de solo existente na quadra 
03 da Rua Laurestino de Freitas, Jardim Vitória.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de sinalização de trânsito e adequação das duas 
vias das quadras 03 a 05 da Rua Laurestino de Freitas, Jardim Vitória.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo defronte à EMEF Ivan 
Engler de Almeida, antes da faixa de pedestres, localizada na quadra 04 da Rua Laurestino de Freitas, 
Jardim Vitória.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informar a lista das escolas que solicitaram 
manutenção, reforma ou ampliação, com respectiva descrição, data e status da solicitação (ou seja, se foi 
atendido, atendido parcialmente, em atendimento ou não atendido), de 2017 até a presente data.

FÁBIO SARTORI MANFRINATO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e retirada de lixo depositado irregularmente defronte à 
EMEI Garibaldo localizada na quadra 02 da Rua Aparecida, Centro.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações a respeito da ação que será realizada 
pela Secretaria Municipal de Saúde com a implantação do Castramóvel no município de Bauru.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações a respeito da regulamentação do 
Projeto de Lei nº 7050/18.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto na esquina entre as Ruas Waldir José da Cunha 
e Romano Luiz Barbugiani, Jardim Marilu.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB estudo de viabilidade e se possível implantação de obstáculo 
de solo na quadra 03 da Avenida das Bandeiras, Vila Industrial.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o estudo para a instalação de uma Base Comunitária da Polícia no 
Parque Vitória Régia na região do Campus da USP, Vila Universitária.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização do serviço de cata-galhos defronte ao imóvel 04-10 da 
Rua Capitão João Antônio, Centro.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o estudo para a implantação de placa de ‘proibido estacionar’ 
em um dos lados da quadra 07 da Rua Doutor Antônio Xavier de Mendonça, Jardim Dona Sarah.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o estudo para a implantação de semáforo no cruzamento entre 
as Ruas Henrique Savi e Júlio de Mesquita Filho, Vila Nova Cidade Universitária.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura das faixas de pedestres e da legenda ‘PARE’ no 
cruzamento entre as Ruas Alto Acre e Santos Dumont, Vila Lemos.

LUIZ CARLOS BASTAZINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em diversas ruas do Jardim 
Bela Vista, Vila Seabra e Vila Camargo, tais como São Lourenço, Doze de Outubro, Bela Vista, José 
Bonifácio, Padre Nóbrega, Comendador Leite e outras em que se fizer necessária.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que realize estudos a fim de unificar a EMEII Professor Hubert 
Rademakers ao atual Centro Comunitário do Gasparini, Núcleo Residencial Édison Bastos Gasparini.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico nas 
proximidades do cruzamento da Avenida Aparecida Inês Chrispim de Matos com o imóvel 03-12 da Rua 
dos Gráficos e na saída para a Rodovia na Rua dos Servidores Públicos, Núcleo Residencial Édison Bastos 
Gasparini.
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Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico 
em toda extensão das Ruas Benedito Ribeiro dos Santos, Basílio Stringhetta, Lázaro Luiz Zamenhof, João 
Scavassa, Sidinei Borro, Barão de Itapetininga e Demétrio Arieta, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 e 02 da Rua Padre João, 
Vila Santa Izabel.

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza do terreno localizado na quadra 01 da Rua José Inhesta, 
Conjunto Habitacional Presidente Eurico Gaspar Dutra.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 03 da Alameda 
Pirajuí, Vila Dutra.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora em todas as quadras de terra 
da Rua Bento Duarte de Souza, Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a substituição da tampa da boca de lobo localizada na quadra 03 da 
Rua Campos Salles, Vila Falcão.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a substituição da tampa da boca de lobo localizada na quadra 05 da 
Rua Waldemar Guimarães Ferreira, Vila Industrial.

MANOEL AFONSO LOSILA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal para que sejam iniciadas as obras de implantação de parque linear 
nos seguintes locais: da Rua Cuba até a Rua Nilo Peçanha, Vila Souto; da Rua Nelson Ferreira Brandão até 
a Rua Maria Honória D’Ávila Engler, Conjunto Habitacional Joaquim Guilherme de Oliveira; da Rua Cuba 
até a Praça Primaz Chujiro Otake (Praça do Relógio), Vila Independência e na área da barragem Água do 
Sobrado.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a manutenção da iluminação em toda extensão da Avenida Nuno de 
Assis, Jardim Bela Vista/Centro.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o estudo para a implantação de semáforo no cruzamento entre 
as Ruas Bernardino de Campos e Campos Salles, Vila Falcão.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, relacionar todos os projetos existentes para a 
construção de novas creches no município de Bauru.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações sobre a quantidade de refeições/
marmitex oferecidas em toda a rede de saúde para pacientes e acompanhantes no ano de 2018 no município 
de Bauru.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 07 da Rua Martins 
Fontes, Vila Independência; nos cruzamentos entre as Ruas Argentina e Riachuelo, Vila Santa Inês; entre 
Juvenal de Souza e Gaudêncio Piola, Vila São Paulo e em todas as ruas do Parque Industrial Manchester.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora em toda extensão das Ruas 
Paulo César Fantini e Júlio Rodrigues, Jardim Flórida e em todas as ruas de terra do bairro Parque Giansante.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de serviço de contenção da erosão formada atrás da 
Escola Estadual Professora Sueli Aparecida Sé Rosa, localizada na quadra 02 da Rua Robélio Bonora, 
Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garms.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura das faixas de pedestres localizadas em toda extensão 
das Ruas Affonso Formenti, Núcleo Residencial Beija-Flor; Primo Vitti, Núcleo Habitacional Mary Dota; 
Pedro Leardini, Quinta da Bela Olinda e das Avenidas Darcy César Improta, Vila Nova Santa Luzia/Núcleo 
Eldorado e Doutor Marcos de Paula Raphael, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água defronte ao imóvel 13-37 da Rua 
Floriano Peixoto, Jardim Estoril.

MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento em todas as ruas de terra do bairro Parque Val de 
Palmas; em todas as quadras que não possuem a benfeitoria na Rua Napoleão Bianconcini, Jardim Godoy e 
nas quadras 02 das Ruas Guido Zambonato, Vila Zillo e Líbero Batini, Jardim Marise.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 e 02 das Ruas Engenheiro 
Oersted Barbosa da Silva e Adorna Ruffini Aronne e 01 da Ventura Rodrigues e Professora Othília 
Sant’Anna Brisola, Jardim Progresso.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza e manutenção da Praça Doutor Luiz Zuiani, Vila Cardia.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o estudo para a implantação de obstáculos de solo nas quadras 
03 das Ruas Benedito Moreira Pinto, Jardim Panorama e Pedro Leardini, Quinta da Bela Olinda.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE, em caráter de urgência, o conserto do afundamento de solo 
localizado no cruzamento entre as Ruas Alto Acre e Caetano Cariani, Vila Lemos.

RICARDO PELISSARO LOQUETE
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação, limpeza e reforma do prédio do Programa Saúde da 
Família (PSF) da Vila São Paulo.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o desassoreamento do lago do Parque Vitória Régia.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo nos cruzamentos da Rua Professor 
Mariano Rostey Júnior com Avenida Comendador José da Silva Martha, Vila Serrão e desta com a Avenida 
José Vicente Aiello, Parque das Nações.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo no cruzamento da Avenida Cruzeiro 
do Sul com a Rua José Pereira Guedes, Parque Júlio Nóbrega.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo no cruzamento da Avenida Rafael 
Pereira Martini com a Rua José Pereira Guedes, Parque Júlio Nóbrega.

ROGER BARUDE
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 02 da Rua Pascoal 
Abiuzzi, Vila Giunta.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Édson Rodrigues 
Pitta, Vila Rocha.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 04 e 05 da Rua 

Rui Barbosa, Centro.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal reparos na canaleta localizada na quadra 09 da Rua Patagônia, 
esquina com a Rua Itororó, Jardim Terra Branca.
Moção de Aplauso à empresa JR Assessoria Contábil pela trajetória de sucesso e excelência dos serviços 
prestados.

SÉRGIO BRUM
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o reparo nos aparelhos da academia ao ar livre instalada na Avenida 
Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a fiscalização de duas casas construídas em local irregular na quadra 
01 da Alameda Plutão, Parque Santa Edwiges.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a retirada das placas de ‘proibido estacionamento de caminhão’ 
da quadra 04 da Rua Galvão de Castro, Vila Coralina.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de placas de ‘proibido estacionar’ e pintura 
de faixas amarelas nas calçadas próximas ao portão de entrada do Condomínio Residencial Parque das 
Andorinhas localizado na quadra 13 da Avenida Maria Ranieri, Parque Viaduto.
Moção de Aplauso em comemoração ao Ano Jubilar Luziano da Paróquia Santa Luzia.

TELMA GOBBI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a limpeza do imóvel 01-45 da Rua Manoel 
Bonachela, Conjunto Habitacional Engenheiro Otávio Rasi.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 07 das Ruas 
Guilherme de Almeida, Vila Cidade Universitária e 14 da Abrahão Rahal, Jardim Panorama.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Miguel Morad, 
Jardim José Kalil.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta no cruzamento entre as Ruas Manoel 
Mendes Caetano e Luiz Bonetti, entre Doutor Sílvio Marques Júnior e Henrique Mingardi e desta com João 
Virgínio de Souza, Novo Jardim Pagani.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do afundamento de solo localizado na quadra 05 da 
Avenida Rizik Eid Gebara, Parque Giansante.

YASMIM NASCIMENTO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 e 02 da Rua Santo Agostinho, 
Jardim Redentor.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 01 a 04 da Rua Caiapós, Chácara das 
Flores.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 03 e 04 da Rua Norberto 
Barbosa, Jardim Coral.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de postes com iluminação na praça localizada no 
Residencial Ana Nery, na confluência entre as Ruas Antônio Souto de Anchieta, Judith Alves Silvério, 
Jurandir Scriptore Ranieri e Irineu José da Silveira, Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo no cruzamento entre a Avenida 
Cruzeiro do Sul e a Rua José Abraços Santinho, Jardim Cruzeiro do Sul.

ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 12ª 
SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2019

ORADORES INSCRITOS:
LUIZ CARLOS BASTAZINI / PV
LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA / PRB
MANOEL AFONSO LOSILA / PDT
MARCOS ANTONIO DE SOUZA / PP
MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN / PTB
NATALINO DAVI DA SILVA / PV
RICARDO PELISSARO LOQUETE / PPS
ROGER BARUDE / PPS
SÉRGIO BRUM / PSD
TELMA GOBBI / SD
YASMIM NASCIMENTO / PSC
ALEXSSANDRO BUSSOLA / PDT
BENEDITO ROBERTO MEIRA / PSB
CHIARA RANIERI BASSETTO / DEM
FÁBIO SARTORI MANFRINATO / PP
FRANCISCO CARLOS DE GOES / MDB
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA / DEM

Bauru, 17 de abril de 2019.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Presidente

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MQUE DERAM 
ENTRADA NA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 15 DE ABRIL DE 2019

Proc. nº  Assunto

75/19 Projeto de Lei nº 17/19, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento 
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do Município, exercício 2019, na Câmara Municipal, promovendo ajuste contábil 
referente a Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

78/19 Projeto de Lei nº 18/19, que 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.

79/19 Projeto de Lei nº 19/19, que autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à 
Empresa AGROPASTORIL DOS POÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.

80/19 Projeto de Lei nº 20/19, que autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à 
Empresa AKITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLETORES LTDA.

PROJETO DE LEI

Estabelece a obrigatoriedade dos hospitais, clínicas 
e laboratórios privados localizados no Município de 
Bauru de informar aos pacientes e usuários acerca 
da cobertura ou negativa de cobertura dos convênios 
médicos e planos de saúde em consultas, exames e 
cirurgias e dá outras providências.

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

Art. 1º  Ficam os hospitais, clínicas e laboratórios privados localizados no Município de 
Bauru, obrigados a informar aos pacientes e usuários do serviço de saúde, acerca 
da cobertura ou negativa de cobertura dos convênios médicos e planos de saúde em 
consultas, exames e cirurgias.

Art. 2º  Os estabelecimentos mencionados no artigo anterior deverão disponibilizar aos 
usuários e pacientes a relação de todos os convênios médicos e planos de saúde que 
oferecem cobertura naquele local bem como dos respectivos procedimentos a que 
eles oferecem cobertura.

Art. 3º Sempre que houver a não cobertura por parte de algum convênio médico ou plano 
de saúde os estabelecimentos abrangidos por esta lei deverão informar ao paciente 
antes do respectivo atendimento, indicando os valores que o usuário deverá pagar se 
houver a opção do mesmo pelo atendimento particular.

Art. 4º O descumprimento do disposto nessa Lei acarretará multa de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), aplicada em dobro, na reincidência.

Parágrafo único -  A multa de que trata o “caput” deste artigo será atualizada anualmente pela variação 
do Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística- IBGE acumulada no exercício anterior, sendo que, no 
caso de extinção deste índice, será adotado outro índice criado pela legislação 
federal em vigor e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

Art. 5º  As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação.

Bauru, 15 de abril de 2019.

ALEXSSANDRO BUSSOLA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O projeto visa assegurar o direito Constitucional de proteção ao consumidor, e o 
direito de acesso à informação, uma vez que em maioria dos casos não é informado previamente do não 
cobrimento de determinado procedimento em clínicas, hospitais e laboratórios.

Dessa forma, esses estabelecimentos de saúde no momento do atendimento passam a 
carteira do convênio ou plano de saúde e posteriormente o paciente recebe a cobrança do procedimento em 
sua casa com a negativa de cobertura do convênio.

Assim sendo, ocorre ampla violação ao art.5ºXXXll e Art.170, inciso V da 
Constituição Federal que diz:

“Art. 5º (...)
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 

(...)
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios: (...)

V - defesa do consumidor.”
No CDC, o direito de informação está positivado no inciso III do art. 6º, sendo 

considerado direito básico do consumidor. Verbis:
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

lll -  a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como 
sobre os riscos que apresentem”.

Nesse mesmo viés, o assunto insere-se dentro da competência legislativa do 
Municipio, tendo em vista que embora este não tenha competência legislativa concorrente prevista no 
artigo 24, VIII da CF, e cediço que ele possui competência para legislar sobre essa—matéria de forma 
suplementar e de acordo com o interesse local, nos termos do artigo 30, incisos I e II da CF.

Destarte, por todas essas razões e fundamentos conto com o apoio dos Nobres Pares 
para um tema tão relevante nos dias atuais que seria a proteção ao consumidor

Bauru, 15 de abril de 2019.

ALEXSSANDRO BUSSOLA

PROJETO DE LEI

Veda nomeação para Cargos em Comissão de pessoas 
que tenham sido condenadas pela Lei Federal nº 
11340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), 
no âmbito do Município de Bauru.

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

Art. 1º  Fica vedada a nomeação, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, 
bem como no Poder Legislativo no Município de Bauru, para todos os cargos em 
comissão de livre nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas 
nas condições previstas na Lei Federal nº 11340, de 07 de agosto de 2006 - Lei Maria 
da Penha.

Parágrafo único - Inicia essa vedação com a condenação em decisão transitada em julgado, até o 
comprovado cumprimento da pena.

Art. 2º  Ficam os órgãos da Administração Pública direta e indireta, bem como do Poder 
Legislativo, responsáveis por acompanhar e fiscalizar o cumprimento da presente 
Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 15 de abril de 2019.

ALEXSSANDRO BUSSOLA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Os dados divulgados pelo Monitor da Violência, em março de 2019, indicam que a 
violência contra a mulher permanece como a mais cruel e evidente manifestação da desigualdade de gênero 
no Brasil. A sociedade, cada vez mais entregue à hipocrisia política e populista daqueles que estimulam 
a violência como resposta pública ao medo e ao crime, ignora que não há lugar seguro para as mulheres 
no país. Não há separação entre espaço público e privado para elas – a morte está à espreita dentro das 
casas, no transporte público, nas ruas e nos espaços de educação e lazer. A violência compõe um cotidiano 
perverso sustentado por relações sociais profundamente machistas.

Nos últimos 15 anos, a violência contra a mulher passou a fazer parte do debate 
público como prática que não deve ser tolerada ou legitimada. Neste período, o arcabouço legal com foco 
no enfrentamento aos diferentes tipos de violência contra a mulher foi se consolidando, a exemplo da Lei 
Maria da Penha em 2006, da mudança na lei de estupro em 2009, da lei do feminicídio em 2015, e da mais 
recentemente lei de importunação sexual de 2018.

Se os avanços legislativos são uma grande conquista dos movimentos de mulheres, 
as políticas públicas implementadas para garantir seu cumprimento ainda se mostram frágeis. Não à toa, 
uma média de 4 mil mulheres foram assassinadas todos os anos na última década. Permanece o enorme 
desafio em garantir que as mulheres em situação de violência de fato tenham acesso à Justiça.

Bauru, 15 de abril de 2019.

ALEXSSANDRO BUSSOLA

PROJETO DE LEI

Estabelece normas para o Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência (SAMU) quanto a remoção 
de pacientes para hospitais privados e dá outras 
providências.

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

Art. 1º  Esta lei regula o atendimento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência - 
SAMU, no que se refere à remoção de pacientes para hospitais privados.

Art. 2º  As pessoas socorridas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU 
terão a opção de serem removidas para hospitais privados do Município de Bauru, 
devendo este fato ser registrado no boletim de ocorrência da equipe de atendimento 
emergencial.
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§ 1º  Para o cumprimento do disposto no “caput”, o paciente deverá estar consciente e em 
condições de manifestar sua opção.

§ 2º  No caso do paciente não apresentar condições de manifestar sua opção, os cônjuges 
ou companheiros, os parentes em primeiro grau e os colaterais do paciente que 
comprovarem documentalmente tal condição, poderão fazer a opção.

Art. 3º Para o cumprimento do disposto no Artigo 2°, caberá à equipe de atendimento 
médico de urgência, avaliar o estado físico do paciente, levando em consideração a 
gravidade do caso e a proximidade do hospital particular indicado.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 15 de abril de 2019.

ALEXSSANDRO BUSSOLA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Pretendemos regulamentar uma prática já adotada parcialmente nas ações do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Quando acionado em casos de emergência, prestando os 
primeiros socorros, o paciente é levado para hospital público onde o paciente possa ter o atendimento 
necessário. Algumas pessoas têm dúvidas sobre como usar esse serviço, e o enfermo possuir plano de saúde 
e desejar ser atendido em um hospital particular.

Em princípio o SAMU não se opõe em levar o paciente para o hospital particular. O 
que acontece, na maioria das vezes, é que esse hospital particular não tem estrutura para receber o doente.

A ambulância básica do SAMU é acionada quando o paciente não corre risco de 
vida, e possui um técnico de enfermagem e um socorrista para atender o enfermo. Já quando o paciente 
corre risco de vida, a ambulância acionada é a de suporte avançado, que conta com médico, enfermeiro 
e socorrista. Ao ser atendido, a equipe médica avalia a gravidade e tem o risco presumido, que pode ser 
considerado baixo, moderado ou alto risco.

Segundo os princípios da bioética, a autonomia é a capacidade de uma pessoa para 
decidir fazer ou buscar aquilo que ela julga ser o melhor para si mesma, porém, para que isso ocorra, 
são necessárias duas condições fundamentais: a capacidade para agir intencionalmente, o que pressupõe 
compreensão, razão e deliberação para decidir coerentemente entre as alternativas que lhe são apresentadas, 
e a liberdade de estar livre de qualquer influência controladora para esta tomada de decisão.

Bauru, 15 de abril de 2019.

ALEXSSANDRO BUSSOLA

PROJETO DE LEI

Declara de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO 
VÔLEI BAURU.

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

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO VÔLEI BAURU, estabelecida 
nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, constituída em 26 de outubro de 
2005, sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob nº 
07.638.587/0001-08.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 15 de abril de 2019.

MANOEL AFONSO LOSILA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Vimos, por meio deste solicitar a concessão de declaração de Utilidade Pública à 
Associação Vôlei Bauru - AVB, de acordo com a Lei Municipal nº 5166/2004.

A Associação Vôlei Bauru, é uma entidade sem fins lucrativos, que através da ética e 
cidadania promove a inclusão social e combate à pobreza, proporcionando projetos de incentivo ao esporte.

Com várias modalidades, como voleibol, basquetebol, futebol, natação, ciclismo, 
tênis, tênis de mesa, hipismo, judô, atletismo, handebol, ginástica, ginástica olímpica, polo aquático, 
taekwondo, levantamento de peso, boxe, dentre outros esportes olímpicos, nas modalidades amadora e 
profissional.

Proporciona aos associados a prática da educação física e do esporte competitivo, 
recreativo e de formação de base, olímpico e paraolímpico, bem como realiza atividades de caráter social, 
educacional, recreativo, cultural, cívico, de saúde, e lazer.

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta propositura.

Bauru, 15 de abril de 2019.

MANOEL AFONSO LOSILA

PROJETO DE LEI

Declara de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL DE TRADIÇÕES AFRO-
BRASILEIRA DE BAURU.

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

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE TRADIÇÕES 
AFRO-BRASILEIRA DE BAURU, estabelecida nesta cidade de Bauru, Estado de 
São Paulo, constituída em 17 de junho de 2015, sem fins lucrativos, inscrita no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob nº 23.018.017/0001-71.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 15 de abril de 2019.

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Temos a honra de submeter a apreciação deste Projeto de Lei que, uma vez aprovado, 
declarará a ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE TRADIÇÕES AFRO-BRASILEIRA DE BAURU de utilidade 
pública.

Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos, que desenvolve importante trabalho 
social e familiar, atuando também na preservação, proteção e apoio à cultura afro-brasileira.

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta propositura.

Bauru, 15 de abril de 2019.

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Dá denominação de Rua LYVINO GASPAR a uma 
via pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o 
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominada Rua LYVINO GASPAR a via pública sem denominação oficial, 
conhecida como Rua 05, que tem início na Rua 02 e término na Rua 03, no loteamento 
denominado Loteamento Empresarial Bauru, nesta cidade de Bauru.

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

Bauru, 15 de abril de 2019

SÉRGIO BRUM

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Nascido no dia 10 de agosto de 1928, no então distrito de Arealva (Soturna); filho 
de José Gaspar e Virgilina Maria Aparecida, que moravam no vilarejo fundado em 1948, por José Prestes, 
denominado Soturna, que pertencia a Pederneiras comarca de Jaú.

Filho de lavradores, teve três irmãos; Jandira, Joaquim e Antônio.
Casou-se com Benedita Bueno de Souza, nascida em Pederneiras, no dia 17 de 

setembro de 1949, quando passou a chamar-se Benedita de Sousa Gaspar, com quem teve sete filhos; João 
Antônio, José Elias, Aparecido, Maria de Lourdes, Luiz Carlos, Sérgio e Edson.

Morou nas cidades de Paranavaí e Lins, onde administrava empreitas de serviços na 
área rural.

Mudou para Bauru com a família em meados de 1978, trabalhou na Rádio Terra 
Branca, onde conheceu alguns nomes que mais tarde fariam parte da política bauruense.

Homem de bom caráter e bons costumes, de fácil amizade, conheceu políticos, com 
que batalhou muito para conseguir benfeitorias para o Parque Paulista e adjacências, região onde fixava 
residência. 

Junto com alguns nomes públicos da época, conseguiu linha de ônibus, e organizavam 
reuniões para a aquisição do tão sonhado asfalto.

Após ter perdido a esposa em 05 de outubro de 1998, sua saúde foi se esvaindo aos 
poucos, e após ter lutado com problemas intestinais veio a óbito, no dia 31 de janeiro de 2005. Mas deixou 
um legado de honestidade e bom caráter, aos filhos e netos que até hoje lutam por uma Bauru cada vez 
melhor de se viver.

Nos amigos e familiares só restam as recordações de um homem humilde, persistente, 
batalhador e sonhador, que nunca deixou morrer a esperança de deixar para os seus a Bauru que sempre 
sonhou.

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta justa homenagem.

Bauru, 15 de abril de 2019

SÉRGIO BRUM



71DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 18 DE ABRIL DE 2.019

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Dá denominação de Praça HANA KOSAKA a uma 
via pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o seguinte 
Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominada Praça HANA KOSAKA a praça sem denominação oficial, 
conhecida como Praça G, localizada no setor 02, quadra 0703, na confluência da Rua 
Newton Braga, Rua Narciso Martins e Avenida Alcindo Dias Soares, no loteamento 
denominado Vila Aviação, nesta cidade de Bauru.

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

Bauru, 15 de abril de 2019

RICARDO PELISSARO LOQUETE

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Natural do Japão, cidade de Kushiro, na Ilha de Hokkaido, nascida em 14 de setembro 
de 1916, veio para o Brasil com 10 anos de idade, após passar por algumas cidades se estabeleceu em Bauru 
em 1946, junto com seu esposo, Goichi Kosaka. 

Em Bauru, inauguraram na Rua Primeiro de Agosto nº 6-49, no mês de setembro do 
mesmo ano que aqui chegaram, o famoso FOTO CHERRY, empresa fotográfica, onde permaneceram por 
54 anos.

Foi também, junto com seu esposo, uma das fundadoras da Igreja Seicho-no-Ie, em 
1953. Esta Igreja existe até hoje, inclusive no prédio construído em um terreno doado pela própria família, 
em conjunto com o amigo Nobugi Nagasawa, no centro de Bauru, na Rua Monsenhor Claro, quadra 5.

A Senhora Hana se tornou, por um tempo, representante da Igreja em toda América 
Latina e como Presidente do Grupo Shiro Hato Kay, realizou palestras e eventos na Sede, em São Paulo e 
por todo o País.

Faleceu em 18 de janeiro de 2007, de insuficiência respiratória -  broncopneumonia. 
Deixou os filhos Kazuo Kosaka, Adelmo Tsuguio Kosaka, Rosa Masako Torigoe e Júlio Akio Kosaka.

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta justa homenagem.

Bauru, 15 de abril de 2019

RICARDO PELISSARO LOQUETE

Pauta das Sessões
PAUTA Nº 12/2019

12ª SESSÃO ORDINÁRIA
EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA A SESSÃO A SER REALIZADA EM 

23 DE ABRIL DE 2019 – TERÇA-FEIRA – 14 HORAS

SEGUNDA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

57/19 Projeto de Lei nº 13/19, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de propriedade 
do Município de Bauru à AÇÃO COMUNITÁRIA POUSADENSE - PROJETO 
FORMIGUINHA.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

63/19 Projeto de Lei nº 15/19, que reajusta vencimentos, salários, proventos e pensões, 
o valor da hora trabalhada dos estagiários, o valor da hora dos bailarinos bolsistas, 
o valor fixo para cálculo da insalubridade, valor do vale-compra e concede uma 
vantagem pessoal de R$ 60,00 aos servidores públicos municipais efetivos com 

remuneração de até R$ 2.684,35.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

64/19 Projeto de Lei nº 16/19, que reajusta os subsídios do Prefeito Municipal, Vice-
Prefeito e Secretários Municipais.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

37/19 Projeto de Lei que revoga o inciso I e dá nova redação ao “caput” e ao inciso II do 
Art. 1º da Lei nº 5256, de 13 de junho de 2005 (dispõe sobre gratificação por serviços 
em sessões plenárias prestados fora do horário normal de trabalho da Câmara 
Municipal).
Autoria: MESA DA CÂMARA

51/19 Projeto de Resolução que altera a alínea “c” do inciso I do Art. 17 e o “caput” Art. 75 
da Resolução nº 263, de 19 de novembro de 1990 – Regimento Interno. (Horário das 
Sessões Ordinárias) - SUBSTITUTIVO
Autoria: MESA DA CÂMARA

68/19 Projeto de Lei que dispõe sobre a divulgação de custos, unitário e total, de veiculação 
de publicidade nos meios de comunicação, pelo Poder Público de Bauru.
Autoria: BENEDITO ROBERTO MEIRA

PRIMEIRA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

20/19 Projeto de Lei nº 01/19, que altera a Lei nº 7029, de 22 de dezembro de 2017, a 
qual alterou o Art. 15 da Lei nº 6931, de 27 de junho de 2017, e alterado pela Lei 
nº 7098, de 02 de agosto de 2018, que estabelece normas à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda quanto à Cessão de Direito Real 
de Uso de imóveis do Município de Bauru e dá outras providências. (prazo para 
finalização de processos pendentes)
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

56/19 Projeto de Lei nº 12/19, que autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à 
Empresa BIONNOVATION PRODUTOS BIOMÉDICOS LTDA.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

DISCUSSÃO ÚNICA

Processo n° Assunto

70/19 Projeto de Decreto Legislativo que dá denominação de Rua LYVINO GASPAR a 
uma via pública do Loteamento Empresarial Bauru. (Minuta nº 23/18)
Autoria: SÉRGIO BRUM

Moção nº Assunto
33/19 De Aplauso em comemoração ao Ano Jubilar Luziano da Paróquia Santa Luzia.

Autoria: SÉRGIO BRUM

34/19 De Aplauso à empresa JR Assessoria Contábil pela trajetória de sucesso e excelência 
dos serviços prestados.
Autoria: ROGER BARUDE

Bauru, 17 de abril de 2019.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Presidente

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

Diário Oficial de Bauru
 E-MAIL:

diariooficial@bauru.sp.gov.br
FONE:   3235-1041

Publicação centralizada e coordenada no Departamento de Comunicação e Documentação da Secretaria dos Negócios Jurídicos e determinada pela Chefia de Gabinete do Prefeito 
Municipal de Bauru. Praça das Cerejeiras nº 1-59 CEP 17014-500 Bauru - São Paulo.

As edições do Diário Oficial são veiculadas somente na forma digital às  terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados. 
Estando disponíveis para consulta no site da Prefeitura Municipal através do link: http://www.bauru.sp.gov.br/juridico/diariooficial.   


		2019-04-17T17:36:18-0300
	CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA:13519910861




