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LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 7.317, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2.019

P. 149.252/19 Autoriza o Poder Executivo a garantir a operação de renegociação entre a 
Companhia de Habitação Popular de Bauru – COHAB Bauru e a Caixa Econômica Federal, agente 
operador do FGTS, referente aos empréstimos habitacionais vencidos junto àquele fundo, nos termos e 
condições da Resolução nº 809/2016 do Conselho Curador do FGTS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a garantir a operação entre a COHAB-Bauru e a 

Caixa Econômica Federal, objetivando a renegociação da dívida referente ao retorno 
dos empréstimos tomados junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Parágrafo único. A garantia concedida autorizada por esta Lei deve obedecer a legislação vigente.
Art. 2º  Os prazos de amortização, carência, encargos financeiros, garantias e outras condições 

de vencimento e liquidação da dívida obedecerão ao estabelecido na Resolução 
nº 809/2016 do Conselho Curador do FGTS, bem como as normas específicas do 
Agente Operador do FGTS. 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a dar em garantia das operações de que trata esta 
lei, as quotas-partes do Fundo de Participação dos Municípios. 

Art. 4º Fica incluído como Anexo I da presente Lei a Minuta do Contrato, em especial o 
§1º da Cláusula 3ª, para que então possa produzir seus efeitos jurídicos e legais.*

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 20 de dezembro de 2.019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
* Veto ao Art. 4º rejeitado pelo Poder Legislativo.
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ANEXO I
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PROMESSA DE PAGAMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR 
DE BAURU – COHAB/BU E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP, NOS MOLDES DA 
RESOLUÇÃO DO CCFGTS N.º 809/2016.

CONTRATO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO 
DE DÍVIDA, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA 
QUALIDADE DE AGENTE OPERADOR DO 
FGTS, A COMPANHIA DE HABITAÇÃO 
POPULAR DE BAURU – COHAB/BU, NA 
QUALIDADE DE AGENTE FINANCEIRO E A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP, 
COMO GARANTIDOR DA OPERAÇÃO, COM 
VINCULAÇÃO, EM GARANTIA, DA QUOTA- 
PARTE DO FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP.

Pelo presente instrumento particular, as partes adiante nominadas e qualificadas por seus representantes 
legais, todos juridicamente capazes e legalmente habilitados, celebram o presente contrato e repactuação de 
condições de dívida, de acordo com os termos, cláusulas e condições deste instrumento:
I – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na condição de Agente Operador do FGTS por força da Lei n.º 
8.036, de 11.05.90, instituição financeira sob a forma de empresa pública unipessoal, dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n.º 759, de 12.08.1.969, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 1.259 de 19.02.1.973, e constituída pelo Decreto n.º 66.303, de 06.03.70, regendo-se pelo Estatuto 

aprovado pelo Decreto n.º 7.973, de 28.03.2.013, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3 e 4, 
em Brasília-DF, CNPJ/MF n.º 00.360.305/0001-04, representada pelo Coordenador de Representação do 
FGTS Substituto Eventual – S.E., GUSTAVO DA SILVA FRANCISCO, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na cidade de Bauru/SP, portador da carteira de identidade n.º 32.887.688-4 SSP/SP, e CPF n.º 
295.620.148- 43, doravante designada AGENTE OPERADOR.
II – COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU, Agente Financeiro do Sistema Financeiro 
da Habitação – SFH, cadastrada sob a matrícula n.º 00027-2, com sede na Avenida Nações Unidas, 30-31, 
na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ n.º 45.010.071/0001-03 representada, neste 
ato, pelo seu Diretor Presidente EDISON BASTOS GASPARINI JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, 
residente e domiciliado na cidade de BAURU, portador da carteira de identidade RG n.º RG n.º 12.327.008, 
expedida pela SSP/SP, CPF/MF n.º 058.390.998-13, e pelo seu Diretor Administrativo e Financeiro 
PAULO SÉRGIO GOBBI, brasileiro, casado, Técnico em Contabilidade, residente e domiciliado na 
cidade de BAURU, portador da carteira de identidade RG n.º 15.245.770 expedida pela SSP/SP, e CPF/MF 
n.º 067.774.618-09, doravante denominada DEVEDORA.
III – MUNICÍPIO DE BAURU/SP, inscrito no CNPJ nº. 46.137.410/0001-80, representado pelo seu 
Prefeito, Sr. CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA, brasileiro, casado, residente e domiciliado na 
cidade de BAURU, portador da carteira de identidade nº. 17.116.995-5, expedida pela SSP/SP e CPF/
MF 135.199.108-61, nos termos da Lei Municipal nº. 6.491, de 27 de fevereiro de 2.014, publicada no 
Diário Oficial do Município de Bauru/SP em 28/03/2.014, alterada pelas Leis Municipais nº. 6.607, de 25 
de Novembro de 2.014, publicada no Diário Oficial do Município de Bauru/SP em 27/11/2.014 e nº. 6.756, 
de 22 de Dezembro de 2.015, publicada no Diário Oficial do Município de Bauru/SP em 29/12/2.015, 
doravante denominado GARANTIDOR.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO – O presente contrato tem por objeto a confissão da divida da 
DEVEDORA perante o AGENTE OPERADOR e a renegociação de dívida dos contratos SIAPF/CER 
n.º 004.036-22, 005.202-76, 005.750-15, 005.791-09, 006.874-20, 008.981-68, 009.714-49, 009.719-
91, 009.790-76, 010.374-13, 010.831-28, 010.940-32, 011.000-13, 011.503-86, 011.508-93, 014.701-17, 
015.449-64, 015.537-46, 015.576-69, 015.719-08, 015.747-91, 015.813-92, 015.848-30, 016.105-97, 
016.124-88, 016.573-05, 017.197-37, 017.610-14, 017.705-32, 018.513-69, 018.681-12, 018.682-37, 
018.689-85, 018.792-67, 018.808-26, 018.883-93, 018.898-13, 018.906-01, 018.976-71, 018.977-96, 
019.071-81, 019.103-77, 019.297-71, 019.322-19, 019.399-35, 019.425-01, 019.466-64, 019.488-21, 
019.493-28, 019.495-71, 019.498-35, 019.500-03, 019.831-15, 020.905-28, 021.127-28, 021.128-43, 
021.271-63, 021.272-88, 021.273-02, 021.274-27, 021.275-55, 021.283-16, 021.300-94, 021.301-18, 
021.318-70, 021.326-43, 021.327-69, 021.328-84, 021.353-09, 021.354-24, 021.355-52, 022.147-51, 
022.807-62, 023.592-91, 023.625-13, 023.626-38, 023.660-43, 023.717-65, 023.719-04, 023.729-18, 
024.059-08, 024.061-40, 024.100-86, 024.168-12, 024.172-95, 024.219-01, 024.298-60, 024.305-32, 
024.306-58, 024.378-67, 031.454-65, 038.468-39, 120.173-16, 231.229-22 e 271.999-86, nas condições 
estipuladas nos termos da Resolução n° 809, de 10.05.2.016, do Conselho Curador do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, publicada no DOU n° 90, de 12.05.2.016, mediante as cláusulas que seguem.
CLÁUSULA SEGUNDA – CONFISSÃO DA DÍVIDA – A DEVEDORA reconhece, neste ato, 
dever ao AGENTE OPERADOR a importância de R$ 867.758.205,16 (Oitocentos e Sessenta e Sete 
Milhões, Setecentos e Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Cinco Reais e Dezesseis Centavos), relativa à 
dívida vencida dos contratos SIAPF/CER acima mencionados, posicionadas em 05/11/2.019.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Condicionado ao cumprimento pela DEVEDORA e pelo GARANTIDOR 
das obrigações estipuladas no presente instrumento, o AGENTE OPERADOR, nos termos da Resolução 
n.º 809, de 10.05.2.016, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, concede redução 
na dívida, acima mencionada, de R$ 436.769.956,82 (Quatrocentos e Trinta e Seis Milhões, Setecentos e 
Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos), resultando como 
valor renegociado a quantia de R$ 430.988.248,34 (Quatrocentos e Trinta Milhões, Novecentos e 
Oitenta e Oito Mil, Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos), ambas posicionadas 
em 05/11/2.019, a ser paga pela DEVEDORA e/ou GARANTIDOR, correspondente ao saldo devedor dos 
contratos abaixo relacionados:

CONTRATO DV DÍVIDA VENCIDA 
RECALCULADA

CRÉDITOS 
PENDENTES

VALOR A SER 
RENEGOCIADO

0004036 22 50.471.861,75 50.471.861,75
0005202 76 26.991.358,93 26.991.358,93
0005750 15 1.148.830,17 1.148.830,17
0005791 09 31.704.444,07 31.704.444,07
0006874 20 1.297.876,99 1.297.876,99
0008981 68 257.703,03 257.703,03
0009714 49 3.902.584,82 3.902.584,82
0009719 91 12.222.743,02 12.222.743,02
0009790 76 36.334.695,70 36.334.695,70
0010374 13 1.409.625,03 1.409.625,03
0010831 28 2.772.738,03 2.772.738,03
0010940 32 10.257.749,76 10.257.749,76
0011000 13 13.605.038,59 13.605.038,59
0011503 86 26.264.229,25 26.264.229,25
0011508 93 13.612.517,00 13.612.517,00
0014701 17 1.767.233,87 1.767.233,87
0015449 64 8.155.044,47 8.155.044,47
0015537 46 1.515.043,91 1.515.043,91
0015576 69 2.147.525,10 2.147.525,10

0015719 08 5.644.014,59 5.644.014,59
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0015747 91 4.875.331,83 4.875.331,83
0015813 92 1.743.144,51 1.743.144,51
0015848 30 8.312.233,80 8.312.233,80
0016105 97 1.903.037,27 1.903.037,27
0016124 88 10.267.108,27 10.267.108,27
0016573 05 147.150,85 4.727,20 142.423,65
0017197 37 4.367.365,29 4.367.365,29
0017610 14 954.592,73 954.592,73
0017705 32 2.293.867,59 2.293.867,59
0018513 69 6.489.725,70 6.489.725,70
0018681 12 3.978.668,70 3.978.668,70
0018682 37 2.512.087,90 2.512.087,90
0018689 85 3.075.255,96 3.075.255,96
0018792 67 2.672.883,53 2.672.883,53
0018808 26 1.138.241,62 1.138.241,62
0018883 93 2.259.873,69 2.259.873,69
0018898 13 2.320.922,11 2.320.922,11
0018906 01 3.504.416,57 3.504.416,57
0018976 71 1.284.369,19 1.284.369,19
0018977 96 2.833.850,61 2.833.850,61
0019071 81 3.924.037,45 3.924.037,45
0019103 77 4.131.534,62 4.131.534,62
0019297 71 2.551.773,40 2.551.773,40
0019322 19 5.984.184,22 5.984.184,22
0019399 35 2.772.588,73 2.772.588,73
0019425 01 3.044.668,96 3.044.668,96
0019466 64 6.959.084,22 6.959.084,22
0019488 21 2.969.286,29 2.969.286,29
0019493 28 722.419,35 722.419,35
0019495 71 1.793.563,09 1.793.563,09
0019498 35 3.183.637,68 3.183.637,68
0019500 03 5.118.195,30 5.118.195,30
0019831 15 637.306,96 637.306,96
0020905 28 1.064.301,66 1.064.301,66
0021127 28 705.548,98 705.548,98
0021128 43 392.749,83 392.749,83
0021271 63 375.279,94 375.279,94
0021272 88 593.341,69 593.341,69
0021273 02 700.654,47 700.654,47
0021274 27 440.262,14 440.262,14
0021275 55 362.079,13 362.079,13
0021283 16 367.536,35 367.536,35
0021300 94 297.983,54 297.983,54
0021301 18 277.022,51 277.022,51
0021318 70 238.057,46 238.057,46
0021326 43 260.802,17 260.802,17
0021327 69 718.475,72 718.475,72
0021328 84 533.567,48 533.567,48
0021353 09 280.996,08 280.996,08
0021354 24 1.163.072,90 1.163.072,90
0021355 52 621.834,42 621.834,42
0022147 51 386.211,46 386.211,46
0022807 62 461.266,62 461.266,62
0023592 91 2.447.177,87 2.447.177,87
0023625 13 1.192.316,27 1.192.316,27
0023626 38 36.105,26 36.105,26
0023660 43 1.677.632,07 1.677.632,07
0023717 65 893.119,44 893.119,44
0023719 04 120.921,22 120.921,22
0023729 18 95.539,79 95.539,79
0024059 08 825.369,73 825.369,73
0024061 40 58.595,44 58.595,44
0024100 86 321.444,61 321.444,61
0024168 12 1.233.117,79 1.233.117,79
0024172 95 433.045,05 433.045,05
0024219 01 1.004.531,54 1.004.531,54
0024298 60 605.669,61 605.669,61
0024305 32 745.599,04 745.599,04
0024306 58 353.473,58 353.473,58
0024378 67 804.711,75 804.711,75

0031454 65 227.526,96 227.526,96
0038468 39 8.209,60 8.209,60
0120173 16 20.107.773,51 20.107.773,51
0231229 22 5.536.262,68 5.536.262,68
0271999 86 19.814.522,12 19.814.522,12

Total 430.992.975,54 4.727,20 430.988.248,34
PARÁGRAFO SEGUNDO – O AGENTE OPERADOR poderá exigir a dívida em sua totalidade, 
calculada nos termos dos contratos identificados no caput desta cláusula, utilizando as parcelas já pagas 
como amortização da dívida apurada, no caso de vencimento antecipado, consoante o disposto na 
CLÁUSULA NONA do presente Contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Ao valor da dívida apurada para renegociação será acrescido o valor de 
R$ 5.608.770,69 (Cinco Milhões, Seiscentos e Oito Mil, Setecentos e Setenta Reais e Sessenta e Nove 
Centavos), relativos aos honorários advocatícios de todas ações em andamento, que tenham por objeto os 
contratos descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA (execução, embargos à execução e incidentes), conforme 
Ofício nº 002/2.019 – ADVOCEF, de 8 de Janeiro de 2.019.
CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – A dívida ora renegociada, apurada nas 
condições pactuadas, conforme estabelecido na Resolução do Conselho Curador do FGTS n.º 809, de 
10.05.2.016, será paga pela DEVEDORA e GARANTIDOR à CAIXA, na condição de Agente Operador 
do FGTS, nas condições estabelecidas a seguir:
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A dívida principal, constante no PARÁGRAFO PRIMEIRO, da 
CLÁUSULA SEGUNDA, será paga em 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais, vencendo a primeira 
em 08/02/2.020, e as seguintes no dia 08 nos meses subsequentes.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Taxa de juro nominal de 3,08% a.a. (três inteiros e oito centésimos por cento 
ao ano) até 31 de dezembro de 2.026 e 6,00% a.a. (seis por cento ao ano) a partir de 1° de janeiro de 2.027.
PARÁGRAFO TERCEIRO – As prestações serão calculadas segundo o Sistema Francês de Amortização 
(Tabela Price) no prazo, taxa de juro nominal e valor, definidos nesta CLÁUSULA, sendo reajustada 
mensalmente pelo índice de atualização das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
– FGTS.
PARÁGRAFO QUARTO – Calculada a prestação, dela os juros nominais serão apropriados em primeiro 
lugar e o restante imputado na amortização da dívida.
PARÁGRAFO QUINTO – O pagamento do encargo mensal deverá ser efetuado até a data do seu 
vencimento, independentemente de qualquer aviso ou notificação.
PARÁGRAFO SEXTO – Caso o vencimento recaia em dia não útil ou feriado bancário, esse será 
prorrogado para o dia útil imediatamente posterior.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O valor referente aos honorários advocatícios, previsto no PARÁGRAFO 
TERCEIRO, da CLÁUSULA SEGUNDA, será pago da seguinte forma:

a) R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) na data de assinatura deste instrumento;
b) Saldo restante, R$ 4.608.770,69 (Quatro Milhões, Seiscentos e Oito Mil, Setecentos e Setenta 

Reais e Sessenta e Nove Centavos), pagos em 30 prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 
153.625,70 (Cento e Cinquenta e Três Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta Centavos), 
vencendo a primeira juntamente com a primeira prestação da dívida principal, 08/02/2.020, e as 
seguintes na mesma data eleita pela DEVEDORA, conforme parágrafo primeiro acima.

PARÁGRAFO OITAVO – É facultado à DEVEDORA efetuar amortizações da dívida principal ora 
renegociada, constante no PARÁGRAFO PRIMEIRO, da CLÁUSULA SEGUNDA, com títulos CVS ou 
em espécie, nas condições vigentes à época da amortização, com a atualização do saldo pelo critério “pro 
rata die” da data do último reajuste até a data do evento, exclusive, mediante aplicação dos índices de 
atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS, acrescidos de juros “pro rata die” calculados da 
data do último pagamento até a data do evento.
CLÁUSULA QUARTA – FORMA DE PAGAMENTO – A DEVEDORA obriga-se a efetuar o 
pagamento das prestações definidas em decorrência deste instrumento nas épocas próprias, na Agência da 
Caixa Econômica Federal com que possui relacionamento, por meio de Documento de Recebimento e 
Pagamento (DRP) a ser emitido pelo AGENTE OPERADOR.
PARÁGRAFO ÚNICO – A DEVEDORA obriga-se a efetuar o pagamento das prestações referentes 
aos honorários advocatícios, nas épocas próprias, conforme alíneas A e B do PARÁGRAFO SÉTIMO da 
CLÁUSULA TERCEIRA, depositando o valor diretamente na conta nº 003.00010450-0, agência 0647, da 
CAIXA, de titularidade da ADVOCEF (Associação dos Advogados da Caixa Econômica Federal), inscrita 
no CNPJ sob o nº 37.174.109/0001-55. Cabe- lhe, ainda, encaminhar, mensalmente e no prazo de 48 horas 
após o pagamento, o respectivo comprovante ao Jurídico Regional da CAIXA em Bauru, o que pode ser 
feito por via digitalizada ao endereço eletrônico jurirbu@caixa.gov.br.
CLÁUSULA QUINTA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – O saldo devedor será atualizado no 
primeiro dia de cada mês, mediante a aplicação de índice de atualização monetária idêntico ao utilizado 
para a atualização dos saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na apuração do saldo devedor, para qualquer evento, em especial nas 
liquidações antecipadas e nas amortizações extraordinárias, será aplicada e atualizada proporcional, com 
base no critério de reajuste “pro rata die” do índice de atualização monetária idêntico ao utilizado para a 
atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS, no período compreendido entre a data da assinatura 
do contrato ou da última atualização contratual do saldo devedor, se já ocorrida, e a data do evento, 
exclusive.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese de extinção do coeficiente de atualização dos depósitos das 
contas vinculadas do FGTS, o saldo devedor deste contrato, para todos os fins, passará a ser atualizado 
pelo índice que vier a ser determinado em legislação, para o referido Fundo.
PARÁGRAFO TERCEIRO – As prestações de amortização e juros serão atualizadas mediante a 
aplicação do mesmo índice e na mesma periodicidade da atualização dos saldos das contas vinculadas do 
FGTS.
CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE PELO SALDO RESIDUAL – Se, ao final do prazo
de amortização da dívida, o saldo devedor não estiver totalmente liquidado, o valor do saldo residual será 
exigível e cobrado pelo AGENTE OPERADOR juntamente com a última prestação.
CLÁUSULA SÉTIMA – CERTEZA E LIQUIDEZ – Ficam expressamente asseguradas, a qualquer 
tempo, a certeza e a liquidez da dívida, correspondendo o cálculo ao principal, juros remuneratórios e 
moratórios, atualizações monetárias, e demais encargos e despesas inerentes ao presente instrumento.
CLÁUSULA OITAVA – DEMAIS OBRIGAÇÕES DA DEVEDORA – Constituem também
obrigações da DEVEDORA:

a) responsabilizar-se pelo retorno ao AGENTE OPERADOR dos valores de que trata o presente 
Contrato, nos prazos e condições aqui estabelecidos.

b) fazer consignar em seus orçamentos os recursos necessários ao pagamento do principal, 
atualizações monetárias, juros, taxas e demais obrigações devidas.

c) pagar todas as importâncias devidas por força deste Contrato ao AGENTE OPERADOR,
inclusive aquelas em que der causa por inadimplemento.
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d) contabilizar os recursos discriminados no presente Contrato, a ele fazendo referência, tendo 
como contrapartida contas adequadas no passivo financeiro.

CLÁUSULA NONA – VENCIMENTO ANTECIPADO – São motivos de vencimento antecipado da 
dívida e mediata execução do valor original na CLÁUSULA SEGUNDA, independente de notificação 
judicial ou extrajudicial, além dos casos previstos em lei: a) infringência de qualquer cláusula ou condições 
contratuais: b) se a DEVEDORA ingressar em regime de concordata ou tiver decretada sua falência ou 
liquidação extrajudicial: c) falta de pagamento de 3 (três) encargos mensais, ou de qualquer outra importância 
prevista neste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIAS E OBRIGAÇÕES CORRELATAS – As garantias originais 
permanecem inalteradas, porquanto constituídas sobre os imóveis financiados com garantias hipotecárias 
junto à CAIXA, à exceção das unidade habitacionais comprovadamente quitadas pelos mutuários finais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em garantia complementar da dívida de que trata a CLÁUSULA 
SEGUNDA e de todas as demais obrigações neste Contrato, o GARANTIDOR outorga ao AGENTE 
OPERADOR, até o limite do saldo atualizado, parte das receitas do fundo de Participação do Município 
– FPM, nos termos da Lei Municipal nº. 6.491, de 27 de fevereiro de 2.014, publicada no Diário Oficial 
do Município de Bauru/SP em 28/03/2.014, alterada pelas Leis Municipais nº. 6.607, de 25 de Novembro 
de 2.014, publicada no Diário Oficial do Município de Bauru/SP em 27/11/2.014 e nº. 6.756, de 22 de 
Dezembro de 2.015, publicada no Diário Oficial do Município de Bauru/SP em 29/12/2.015.
PARAGRAFO SEGUNDO – O GARANTIDOR, em garantia ao pagamento do principal e acessórios da 
presente renegociação, assina em conjunto com a DEVEDORA, na condição de FIADOR e DEVEDOR 
SOLIDÁRIO da dívida confessada na CLÁUSULA SEGUNDA, em caráter irrevogável e irretratável.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Ocorrendo impontualidade por parte da DEVEDORA no pagamento das 
suas obrigações financeiras, o AGENTE OPERADOR buscará a satisfação do seu crédito com a retenção 
de quotas do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, nos valores correspondentes às parcelas 
vencidas, nos termos do procedimento regulamentado no Acordo Operacional firmado entre a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL e o BANCO DO BRASIL S.A., em 23/03/1998, o que desde já é autorizado pelo 
GARANTIDOR, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.
PARÁGRAFO QUARTO – As informações e dados apresentados pela DEVEDORA devem ser mantidos 
arquivados em suas dependências, sendo sujeitos a processo de auditoria pelo AGENTE OPERADOR, até 
a liquidação total das dívidas correspondentes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – IMPONTUALIDADE – Ocorrendo impontualidade na satisfação 
de qualquer obrigação de pagamento das prestações da dívida renegociada, a quantia a ser paga corresponderá 
ao valor da obrigação em moeda corrente nacional, atualizada de forma proporcional, com base no critério 
de ajuste “pro rata die”, do coeficiente de atualização monetária idêntico ao utilizado para o reajustamento 
das contas vinculadas do FGTS, vigentes á época do evento, ou na falta deste, de outro índice de remuneração 
definido em legislação específica, com acréscimo dos juros remuneratórios, no período compreendido entre 
a data do vencimento da obrigação, inclusive, até a data do efetivo pagamento, exclusive, acrescido de juros 
moratórios à razão de 0,033333% por dia de atraso.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – TOLERÂNCIA – A tolerância do AGENTE OPERADOR em 
relação à inobservância ou descumprimento pela DEVEDORA, de quaisquer obrigações aqui ajustadas 
não constituirá precedente, novação ou modificação dos termos deste Contrato, que só são alterados 
mediante expressa estipulação por escrito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO – O AGENTE OPERADOR poderá fiscalizar 
o cumprimento deste Contrato mediante visitas e auditorias periódicas, comprometendo-se a DEVEDORA 
a viabilizar o acesso a documentos e informações que lhe forem solicitadas.
PARÁGRAFO ÚNICO – A fiscalização exercida pelo AGENTE OPERADOR, ou a falta de exercício 
dessa fiscalização, não exime a DEVEDORA de qualquer responsabilidade pelo descumprimento das 
obrigações pactuadas neste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PENA CONVENCIONAL – No caso de vencimento antecipado 
da dívida e de sua cobrança judicial ou extrajudicial, a DEVEDORA e o GARANTIDOR pagará ao 
AGENTE OPERADOR a pena convencional de 2% (dois por cento) sobre a importância devida, além dos 
honorários advocatícios, à razão de até 20% (vinte por cento) do valor total em cobrança, independentemente 
da aplicação de outras cominações legais cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – IRREVOGABILIDADE – O presente Contrato tem caráter 
irrevogável e irretratável, vigorando as disposições dele constante a partir desta data.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – REGISTRO – Obriga-se a DEVEDORA a proceder ao registro 
do presente Contrato no competente Cartório de Registro de Títulos e Documentos, às suas expensas, 
compromete-se a apresentar à CAIXA via do instrumento registrado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da data de assinatura deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SUCESSÃO E FORO – As partes aceitam este instrumento tal 
como está redigido e obrigam-se, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do ora ajustado, elegem 
como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão 
decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição sobre 
a Comarca onde é celebrado o presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – O AGENTE OPERADOR 
compromete-se a, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura deste contrato, noticiar os 
termos do presente instrumento aos Juízes da 1ª, 2ª e 3ª Vara da Justiça Federal de Bauru, requerendo sua 
homologação pelo Juízo e promovendo o pedido de extinção dos processos de execução dos contratos 
originais n.º 0008902-14.2009.4.03.6108, 0008903-96.2009.4.03.6108, 0008904-81.2009.4.03.6108, 
0006182-40.2010.4.03.6108, 0007339-48.2010.4.03.6108, 0008038-39.2010.4.03.6108, 0010271-
09.2010.4.03.6108, 0010272-91.2010.4.03.6108, 0001695-90.2011.4.03.6108, 0001696-
75.2011.4.03.6108, 0003234-91.2011.4.03.6108, 0004629-21.2011.4.03.6108, 0007288-03.2011.4.03.6108, 
0002022-64.2013.4.03.6108, 0005226-19.2013.4.03.6108, 0005227-04.2013.4.03.6108, 0005228-
86.2013.4.03.6108, 0005229-71.2013.4.03.6108, 0005230-56.2013.4.03.6108, 0005231-
41.2013.4.03.6108, 0002306-04.2015.4.03.6108, 0002307-86.2015.4.03.6108, 0002308-
71.2015.4.03.6108, 0002309-56.2015.4.03.6108, 0002310-41.2015.4.03.6108, nos termos do CPC.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A DEVEDORA compromete-se, da mesma forma, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data de assinatura deste contrato, noticiar os termos do presente instrumento às Varas 
Federais onde, porventura, tramitam ações que tenham por objeto os contratos descritos na CLÁUSULA 
PRIMEIRA, bem como o AGENTE OPERADOR como polo passivo da execução, promovendo o pedido 
de extinção das ações, requerendo sua homologação pelo Juízo e declarando a renúncia do direito sob o 
qual se fundam as ações, nos termos do NCPC.
PARÁRAFO SEGUNDO – Os honorários porventura devidos aos advogados da DEVEDORA, fixados 
em decisão judicial ou não, serão de integral responsabilidade da DEVEDORA, razão pela qual fica o 

AGENTE OPERADOR isento de qualquer ônus dessa natureza.
E por estarem justos e contratados, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento em 4 (quatro) 
vias de igual teor e para um só efeito.
Bauru, 5 de Novembro de 2.019.

Pela CAIXA - AGENTE OPERADOR
GUSTAVO DA SILVA FRANCISCO

Coordenador de Representação do FGTS – 
S.E.

Pelo MUNICÍPIO DE BAURU - 
GARANTIDOR

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
Prefeito Municipal de Bauru/SP

Pela COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - DEVEDORA
EDISON BASTOS GASPARINI JUNIOR
Diretor Presidente

Pela COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - DEVEDORA
PAULO SÉRGIO GOBBI
Diretor Administrativo e Financeiro

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

LEI Nº 7.322,  DE 20 DE FEVEREIRO DE 2.020
P. 3.293/2.020 Altera os arts. 1º, 2º e 3º da Lei Municipal nº 3.541, de 11 de março de 1.993.

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 Altera o art. 1º da Lei Municipal nº 3.541, de 11 de março de 1.993, que passa a ter a 

seguinte redação:
Art. 1º  Fica instituída no Município de Bauru a “SEMANA DA EDUCAÇÃO 

MUNICIPAL DE BAURU” que será realizada anualmente, em data a ser 
determinada pelo Secretário Municipal da Educação.” (NR)

Art. 2º Altera o art. 2º da Lei Municipal nº 3.541, de 11 de março de 1.993, que passa a ter a 
seguinte redação:
Art. 2º  A “SEMANA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE BAURU” integrará o 

calendário dos eventos oficiais do Município.” (NR)
Art. 3º Altera o art. 3º da Lei Municipal nº 3.541, de 11 de março de 1.993, que passa a ter a 

seguinte redação:
Art. 3º  A Programação da “SEMANA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE 

BAURU” será coordenada pela Prefeitura Municipal de Bauru, por meio 
da Secretaria Municipal da Educação.” (NR)

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 20 de fevereiro de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ISABEL CRISTINA MIZIARA
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

GUSTAVO LOPES PEREIRA
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 7.323,  DE 20 DE FEVEREIRO  DE 2.020
P. 133.230/2.019 Autoriza o Poder Executivo a ceder o uso de bens móveis à Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder o uso dos bens móveis abaixo descritos e 

identificados, pelo prazo de 05 (cinco) anos, prorrogável por igual período, a critério 
da Administração:
I -  Um roupeiro em aço, chapa 22, com quatro portas grandes sobrepostas, 

medindo aproximadamente 1,93mm de altura, 1000 mm de largura e 
420mm de profundidade, na cor cinza claro, pintura resistente a ferrugem 
e dispositivo ara cadeado, marca Fenix GRP-4, patrimônio nº 113.366, 
avaliado em R$ 134,40 (cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos), 
em regular estado de conservação;

II -  Um roupeiro em aço de 16 (4x4), portas pequenas com pitão para cadeado, 
medindo 1.950x1.233x420mm, com duas venezianas para ventilação 
por vão, pés em aço, pintura anti ferrugem, confeccionados em chapa 
24, marca Fenix E-30, patrimônio nº 113.394, avaliado em R$ 124,37 
(cento de vinte e quatro reais e trinta e sete centavos), em bom estado de 
conservação;

III -  Um roupeiro em aço de 16 (4x4), portas pequenas com pitão para cadeado, 
medindo 1.950x1.233x420mm, com duas venezianas para ventilação 
por vão, pés em aço, pintura anti ferrugem, confeccionados em chapa 
24, marca Fenix E-30, patrimônio nº 113.404, avaliado em R$ 124,37 
(cento de vinte e quatro reais e trinta e sete centavos), em bom estado de 
conservação;

IV -  Um roupeiro em aço chapa 16, porta pequenas (4x4), em chapa, sem 
modelo, patrimônio nº 113.532, avaliado em R$ 124,37 (cento de vinte e 
quatro reais e trinta e sete centavos), em bom estado de conservação;

V -  Um roupeiro em aço de 16 (4x4), portas pequenas com pitão para cadeado, 
medindo 1.950x1.233x420mm, com duas venezianas para ventilação 
por vão, pés em aço, pintura anti ferrugem, confeccionados em chapa 
24, marca Fenix E-30, patrimônio nº 113.398, avaliado em R$ 124,37 
(cento de vinte e quatro reais e trinta e sete centavos), em bom estado de 
conservação;
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VI -  Um roupeiro em aço de 16 (4x4), portas pequenas com pitão para 
cadeado, medindo 1.950x1.233x420mm, patrimônio nº 113.405, avaliado 
em R$ 124,37 (cento de vinte e quatro reais e trinta e sete centavos), em 
bom estado de conservação;

VII -  Um roupeiro em aço chapa 16, porta pequenas (4x4), em chapa, sem 
modelo, patrimônio nº 113.533, avaliado em R$ 124,37 (cento de vinte e 
quatro reais e trinta e sete centavos), em bom estado de conservação.

Art. 2º Os bens públicos descritos no art. 1º serão utilizados exclusivamente para uso dos 
funcionários da Diretoria de Limpeza Pública da EMDURB.

Art. 3° A Cessionária está obrigada pela manutenção, guarda e conservação dos bens 
descritos no art. 1º, assumindo a responsabilidade por todos os fatos decorrentes do 
respectivo uso.

Art. 4º Fica a cessionária autorizada a tomar posse dos bens a partir da publicação desta Lei 
para que possa alcançar as finalidades aqui enunciadas.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 20 de fevereiro de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

GUSTAVO LOPES PEREIRA
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI N° 7.324, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2.020
E-Doc. 41.197/17 Altera a redação do art. 2º da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, 
inclui o art. 2º-A à Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, revoga os arts. 2º e 24 da Lei 
Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010, e revoga o art. 2º, seu parágrafo único e art. 24 da Lei 
Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010, que dispõe sobre os Planos de Cargos, Carreiras e 
Salários dos Servidores Públicos Municipais.

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 Altera o caput do art. 2º da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, que 

passa a ter a seguinte redação:
“Art. 2º O Conselho Interno de Política de Administração e Renumeração 

– CIPAR, será composto por servidores municipais efetivos, sendo 
04 (quatro) da Secretaria Municipal da Administração, 02 (dois) da 
Secretaria municipal de Economia e Finanças, 02 (dois) da Secretaria 
Municipal dos Negócios Jurídicos, 02 (dois) da Secretaria Municipal 
de Saúde e 02 (dois) da Secretaria Municipal da Educação.” (NR)

Art. 2º  Inclui o art. 2º-A ao art. 2º da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, com 
a seguinte redação:
“Art. 2º-A O Conselho Interno de Política de Administração e Renumeração – 

CIPAR, deverá ser composto em 50% (cinquenta por cento) de sua 
totalidade por membros eleitos pelos servidores das suas respectivas 
Secretarias de origem, os demais membros deverão ser indicados 
pelos respectivos Secretários, e regulamentado por Decreto.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando os arts. 2º e 24 da Lei 
Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 2.010, e o art. 2º e seu parágrafo único e art. 
24 da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010.

 Bauru, 20 de fevereiro de 2.020.
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO CARLOS GARMS

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

GUSTAVO LOPES PEREIRA
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 7.325, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2.020
P. 112.791/19 Autoriza o Executivo a doar bens móveis de propriedade da Prefeitura Municipal à 
ONG de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Periferia Legal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art.1º  Fica o Poder Executivo autorizado a doar à ONG de Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer – Periferia Legal os bens abaixo relacionados que se encontram classificados 
como antieconômicos, nos termos do Decreto Municipal nº 9.062, de 17 de setembro 
de 2.001.

Patrimônio Descrição Valor
6445 Estabilizador R$ 0,20
14285 Estabilizador R$ 0,20
19655 Estabilizador R$ 0,20
20597 Estabilizador R$ 0,20
33145 Monitor R$ 2,85
35004 Estabilizador R$ 0,20
38606 Monitor R$ 2,85
39287 Microcomputador R$ 3,80
42907 Microcomputador R$ 3,80
47586 Impressora R$ 2,00
47617 Microcomputador R$ 3,80
49156 Microcomputador R$ 3,80
52004 Estabilizador R$ 0,20
52129 Estabilizador R$ 0,20
52136 Estabilizador R$ 0,20

52159 Microcomputador R$ 3,80
52162 Microcomputador R$ 3,80
52380 Microcomputador R$ 3,80
52389 Microcomputador R$ 3,80
56760 Microcomputador R$ 3,80
58359 Monitor R$ 2,85
59831 Impressora R$ 2,00
61512 Estabilizador R$ 0,20
61606 Microcomputador R$ 3,80
62424 Microcomputador R$ 3,80
62678 Microcomputador R$ 3,80
62832 Microcomputador R$ 3,80
62879 Microcomputador R$ 3,80
62880 Microcomputador R$ 3,80
63261 Microcomputador R$ 3,80
63582 Monitor R$ 2,85
63583 Monitor R$ 2,85
63633 Monitor R$ 2,85
63674 Monitor R$ 2,85
64109 Microcomputador R$ 3,80
64113 Microcomputador R$ 3,80
64250 Microcomputador R$ 3,80
64281 Microcomputador R$ 3,80
64321 Estabilizador R$ 0,20
64332 Estabilizador R$ 0,20
64367 Estabilizador R$ 0,20
64369 Estabilizador R$ 0,20
64549 Impressora R$ 2,00
64657 Microcomputador R$ 3,80
64765 Monitor R$ 2,85
64769 Estabilizador R$ 0,20
64791 Monitor R$ 2,85
64853 Estabilizador R$ 0,20
65489 Impressora R$ 2,00
65627 Estabilizador R$ 0,20
65800 Estabilizador R$ 0,20
66097 Impressora R$ 2,00
66957 Monitor R$ 2,85
68966 Monitor R$ 2,85
71164 Estabilizador R$ 0,20
71768 Microcomputador R$ 3,80
71772 Microcomputador R$ 3,80
71773 Microcomputador R$ 3,80
71968 Microcomputador R$ 3,80
74885 Impressora R$ 2,00
75188 Impressora R$ 2,00
75212 Impressora R$ 2,00
75883 Estabilizador R$ 0,20
76044 Monitor R$ 2,85
76051 Monitor R$ 2,85
76063 Monitor R$ 2,85
76067 Monitor R$ 2,85
76087 Monitor R$ 2,85
76099 Monitor R$ 2,85
76121 Monitor R$ 2,85
76138 Monitor R$ 2,85
76139 Monitor R$ 2,85
76143 Monitor R$ 2,85
76155 Monitor R$ 2,85
76178 Microcomputador R$ 3,80
76187 Microcomputador R$ 3,80
76248 Microcomputador R$ 3,80
77455 Microcomputador R$ 3,80
77494 Microcomputador R$ 3,80
77579 Microcomputador R$ 3,80
77660 Monitor R$ 2,85
77808 Monitor R$ 2,85
82007 Estabilizador R$ 0,20
82045 Impressora R$ 2,00
82062 Impressora R$ 2,00
85457 Impressora R$ 2,00
85457 Impressora  R$ 2,00 
85635 Impressora  R$ 2,00 
85857 Impressora  R$ 2,00 
86675 Impressora  R$ 2,00 
87508 Microcomputador  R$ 3,80 
88348 Microcomputador  R$ 3,80 
90178 Estabilizador  R$ 0,20 
90200 Estabilizador  R$ 0,20 
90741 Estabilizador  R$ 0,20 
92454 Microcomputador  R$ 3,80 
92629 Microcomputador  R$ 3,80 
93229 Monitor  R$ 2,85 
93746 Monitor  R$ 2,85 
93746 Monitor  R$ 2,85 
95036 Microcomputador  R$ 3,80 
95266 Monitor  R$ 2,85 
95735 Monitor  R$ 2,85 
95774 Monitor  R$ 2,85 
95831 Monitor  R$ 2,85 
95857 Monitor  R$ 2,85 
96543 Estabilizador  R$ 0,20 
96602 Estabilizador  R$ 0,20 
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96697 Estabilizador  R$ 0,20 
96769 Monitor  R$ 2,85 
96974 Impressora  R$ 2,00 
97324 Impressora  R$ 2,00 
97470 Estabilizador  R$ 0,20 
99123 Monitor  R$ 2,85 
99333 Monitor  R$ 2,85 
99338 Monitor  R$ 2,85 
99340 Monitor  R$ 2,85 
99356 Monitor  R$ 2,85 
99545 Monitor  R$ 2,85 
99655 Microcomputador  R$ 3,80 
100180 Estabilizador  R$ 0,20 
100184 Estabilizador  R$ 0,20 
100205 Estabilizador  R$ 0,20 
100206 Estabilizador  R$ 0,20 
100209 Estabilizador  R$ 0,20 
100221 Estabilizador  R$ 0,20 
100222 Estabilizador  R$ 0,20 
100711 Estabilizador  R$ 0,20 
100753 Estabilizador  R$ 0,20 
100757 Estabilizador  R$ 0,20 
100801 Estabilizador  R$ 0,20 
104990 Impressora  R$ 2,00 
105442 Impressora  R$ 2,00 
105762 Estabilizador  R$ 0,20 
107610 Monitor  R$ 2,85 
107656 Microcomputador  R$ 3,80 
107685 Estabilizador  R$ 0,20 
124928 Impressora  R$ 2,00 
125599 Microcomputador  R$ 3,80 
125600 Microcomputador  R$ 3,80 

S/N 20 Teclados  R$ 1,00 
S/N 10 Mouses  R$ 0,50 

Total R$ 315,50
Art. 2º Os bens móveis e insumos somam a quantia de R$ 315,50 (trezentos e quinze reais e 

cinquenta centavos).
Art. 3º Os bens relacionados serão usados para aplicação de cursos sem custos aos 

participantes.
Art. 4º Fica a Donatária autorizada a retirar e tomar posse dos bens móveis que se encontram 

sob a responsabilidade da Divisão do Patrimônio Mobiliário, a partir da publicação 
desta Lei, para que possa alcançar os desidérios aqui enunciados.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 20 de fevereiro de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

GUSTAVO LOPES PEREIRA
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 7.326, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2.020
P. 31.113/19 Autoriza o Executivo a doar bens móveis de propriedade da Prefeitura Municipal a 
UNESP.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art.1º  Fica o Poder Executivo autorizado a doar a UNESP os bens abaixo relacionados que 

se encontram classificados como antieconômicas, nos termos do Decreto Municipal 
nº 9.062, de 17 de setembro de 2.001.

PATRIMONIO DESCRIÇÃO VALOR 
60116 Trabalhador Termoterápico. R$ 546,00
60112 Trabalhador Termoterápico R$ 546,00
60117 Trabalhador Termoterápico R$ 546,00

Art. 2º Os referidos bens serão utilizados pela UNESP para o desenvolvimento de atividades 
filantrópicas.

Art. 3º Fica a Donatário autorizado a retirar e tomar posse dos bens móveis que se encontram 
sob a responsabilidade da Divisão do Patrimônio Mobiliário, a partir da publicação 
desta lei, para que possa alcançar os desidérios aqui enunciados.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 20 de fevereiro de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

GUSTAVO LOPES PEREIRA
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 7.327, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2.020
P. 155.642/19 Institui o benefício vale-transporte aos alunos bolsistas da Banda Municipal, 
instituída pela Lei Municipal nº 4.861, de 02 de julho de 2.002, da Orquestra Sinfônica Municipal, 
instituíuda pela Lei Municipal nº 5.140, de 18 de maio de 2.004, e da Companhia Estável de Dança, 
instituída pela Lei Municipal nº 5.783, de 06 de outubro de 2.009.

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 instituído na Prefeitura Municipal de Bauru o benefício vale-transporte aos 
alunos bolsistas dos grupos estáveis da Banda Municipal, instituída pela Lei 
Municipal nº 4.861, de 02 de julho de 2.002, da Orquestra Sinfônica Municipal, 
instituída pela Lei Municipal nº 5.140, de 18 de maio de 2.004, e da Companhia 
Estável de Dança, instituída pela Lei Municipal nº 5.783, de 06 de outubro de 2.009, 
para utilização de transporte coletivo, exclusivamente, no percurso de ida e volta do 
local onde serão realizadas as aulas práticas.

§ 1º O referido benefício será custeado integralmente pela Secretaria Municipal de 
Cultura, não gerando custos para os beneficiários bolsistas.

§ 2º Fica vedada a substituição do vale-transporte por dinheiro ou qualquer outra forma 
de pagamento.

Art. 2º O vale-transporte no que se refere a contribuição da Administração:
I - Não tem natureza salarial, nem se incorpora ao valor da remuneração da bolsa do 
beneficiário para quaisquer efeitos;
II - Não configura rendimento tributável do beneficiário.

Art. 3º O bolsista que necessitar do vale-transporte para locomoção até o local onde serão 
realizadas as aulas práticas, deverá solicitá-lo por meio da Divisão de Expediente da 
Secretaria Municipal de Cultura, no Sistema Digital de Documentos (BPM).

Art. 4º O uso indevido do vale-transporte sujeitará o bolsista ao seu desligamento, bem 
como a devida reposição ao erário dos valores utilizados indevidamente.

Art. 5º A Secretaria Municipal da Administração será responsável pela concessão e 
manutenção do benefício, realizando a distribuição aos dias úteis de cada mês, 
limitando-se a quantidade estritamente necessária, não sendo permitido acúmulo 
indevido no cartão.

Art. 6º O fornecimento da primeira via do cartão de vale - transporte será gratuita. Em caso 
de emissão de segunda via, os custos ficarão a cargo do beneficiário bolsista, que 
deverá requerer diretamente junto à empresa administradora.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 20 de fevereiro de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

GUSTAVO LOPES PEREIRA
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETOS MUNICIPAIS
Republicado por ter saído com incorreções

DECRETO Nº 14.615, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2.020
P. 173.868/19 – AP. 13.613/17 (CAPA)  Altera o § 2º, do artigo 5º, do Decreto Municipal nº 13.471, de 
28 de julho de 2.017.

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  O parágrafo 2º, do art. 5º, do Decreto Municipal nº 13.471, de 28 de julho de 2.017, 

onde está escrito “... a menos de 15m (quinze metros) ...”, leia-se “... a menos de 10m 
(dez metros) ...”, portanto, a redação do parágrafo passa a ser:
“§ 2º O “parklet” não poderá ser instalado em esquinas e a menos de 10m (dez 

metros) do bordo de alinhamento da via transversal, bem como à frente 
ou de forma a obstruir guias rebaixadas, equipamentos de combate a 
incêndios, rebaixamentos para acesso de pessoas com deficiência, pontos 
de parada de ônibus, pontos de táxi, faixas de travessia de pedestres, nem 
poderá acarretar a supressão de vagas especiais de estacionamento.” 
(NR)

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 13 de fevereiro de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

LETÍCIA ROCCO KIRCHNER
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
GUSTAVO LOPES PEREIRA

REPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ATOS DO GABINETE
ATO DE ANULAÇÃO
PROCESSO Nº 175.050/19
CHAMAMENTO Nº 106/19 – EDITAL Nº 568/19

O Prefeito Municipal de Bauru, CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA, no uso 
de suas atribuições legais, tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1.993 e;

CONSIDERANDO, a supremacia da Administração Pública na condução e 
encerramento dos processos seletivos;

CONSIDERANDO, que a Administração Pública, nos termos da Súmula nº 473 do 
Supremo Tribunal Federal, pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos, ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial;

CONSIDERANDO, que o Edital de Chamamento nº 106/19 previu em seu item 16.5 
a possibilidade de que o Edital poderia ser objeto de anulação, no todo ou em parte, por vício insanável, sem 
que tal conduta implicasse em direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza;
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CONSIDERANDO, os pareceres de fls. 73/78, 109/112 e 113/116 dos autos do 
Processo Administrativo nº 175.050/19;

DECIDE
ANULAR o Chamamento nº 106/19 – Edital nº 568/19, em razão de vício constatado 

no decorrer do procedimento conduzido por meio do Processo Administrativo nº 175.050/19;
DETERMINAR, a publicação da presente decisão em Diário Oficial, para ciência 

aos interessados.
Bauru, 19 de fevereiro de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNCIPAL

EXTRATOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 8.536/17 - PROCESSO Nº 27.359/17 - 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: FONESAT TELEINFORMÁTICA 
LTDA – EPP - OBJETO: Em razão da necessidade de interligação do Paço Municipal ao prédio locado 
para transferência da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, visando a ampliação de Plataforma de 
voz, ramais analógicos, ramais digitais, terminais digitais , troncos IPNEC, e serviços de mão de obra para 
a instalação, conforme proposta de fls. 359/361 do Processo Administrativo n° 27.359/17.  Em razão da 
alteração decorrente da cláusula anterior, será acrescido ao valor original do contrato a importância de R$ 
56.640,70 (cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta reais e setenta centavos), passando de R$ 730.400,00 
(setecentos e trinta mil e quatrocentos reais), para R$ 787.040,70 (setecentos e oitenta e sete mil, quarenta 
reais e setenta centavos) o valor total do contrato, razão pela qual o item 4.1 da Cláusula Quarta, do contrato 
original passa a ter a seguinte redação: “4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto 
descrito na Cláusula Primeira a importância de R$ 787.040,70 (setecentos e oitenta e sete mil, quarenta 
reais e setenta centavos), sendo serviço de implantação (instalação), incluso treinamento de R$ 12.800,00 
(doze mil e oitocentos reais) e locação mensal, incluso manutenção preventiva e corretiva de R$ 18.061,00 
(dezoito mil, sessenta e um reais), que será suportada pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, 
das Secretarias Municipais da Administração, das Administrações Regionais, de Economia e Finanças, dos 
Negócios Jurídicos, de Cultura, de Obras, de Planejamento e do Gabinete do Prefeito.” – ASSINATURA: 
12/02/20, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.141/18 - PROCESSO Nº 44.768/18 
- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: QGMB CONSULTORIA LTDA - 
OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Primeira, item 1.2 do contrato, para acrescer mais 12 
(doze) meses ao prazo de vigência, passando a ter a seguinte redação: “1.2. O contrato terá vigência 
pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério das 
partes.” 2. Por via de consequência será acrescido ao valor original do contrato R$ 28.087,50 (vinte e oito 
mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), passando de R$ 112.350,00 (cento e doze mil, trezentos e 
cinquenta reais), para R$ 140.437,50 (cento e quarenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta 
centavos) o valor total do contrato, razão pela qual o item 3.1 da Cláusula Terceira do contrato original 
passa a ter a seguinte redação: “3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto da Cláusula 
Primeira a importância de R$ 140.437,50 (cento e quarenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta 
centavos), que será suportado pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria Municipal 
de Obras.” - ASSINATURA: 09/12/19.

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Donizete do Carmo dos Santos

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) 3235-1099
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) 3227-5647

Seção de Benefícios: (14) 3235-1158
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
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL (CDF – ADM): cdf_adm@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/

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Regulamentada pelas Leis Municipais  nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e Decreto Municipal 

nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA PROCESSO RETROATIVO (NOVO CICLO)

30595 83141/2019 30/05/2019

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Regulamentada pelas Leis Municipais  nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e Decreto Municipal 

nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA PROCESSO RETROATIVO (NOVO CICLO)

27882 91763/2019 14/06/2019

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Regulamentada pelas Leis Municipais  nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e Decreto Municipal 

nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA PROCESSO RETROATIVO (NOVO CICLO)

32021 110640/2019 02/08/2019

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Regulamentada pelas Leis Municipais  nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e Decreto Municipal 

nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA PROCESSO RETROATIVO (NOVO CICLO)

27783 117187/2019 09/08/2019

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Regulamentada pelas Leis Municipais  nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e Decreto Municipal 

nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA PROCESSO RETROATIVO (NOVO CICLO)

21253 118432/2019 13/08/2019

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimento para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal nº 5.975/2.010, Lei Municipal nº 6.423/2013 e Decreto Municipal nº 

11.627/2011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROCESSO A PARTIR DE SITUAÇÃO
29.528 131.732/2019 10/09/2019 DEFERIDO
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Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimento para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal nº 5.975/2.010, Lei Municipal nº 6.423/2013 e Decreto Municipal nº 

11.627/2011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROCESSO A PARTIR DE SITUAÇÃO
29.726 145.925/2019 10/10/2019 DEFERIDO

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimento para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal nº 5.975/2.010, Lei Municipal nº 6.423/2013 e Decreto Municipal nº 

11.627/2011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROCESSO A PARTIR DE SITUAÇÃO
17.324 145.995/2019 10/10/2019 DEFERIDO

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimento para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal nº 5.975/2.010, Lei Municipal nº 6.423/2013 e Decreto Municipal nº 

11.627/2011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROCESSO A PARTIR DE SITUAÇÃO
29.723 146.052/2019 10/10/2019 DEFERIDO

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimento para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal nº 5.975/2.010, Lei Municipal nº 6.423/2013 e Decreto Municipal nº 

11.627/2011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROCESSO A PARTIR DE SITUAÇÃO
32.845 149.693/2019 17/10/2019 DEFERIDO

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Regulamentada pelas Leis Municipais  nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e Decreto Municipal 

nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA PROCESSO RETROATIVO (NOVO CICLO)

32845 153921/2019 25/10/2019

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimento para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal nº 5.975/2.010, Lei Municipal nº 6.423/2013 e Decreto Municipal nº 

11.627/2011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROCESSO A PARTIR DE SITUAÇÃO
28.534 157.107/2019 01/11/2019 DEFERIDO

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Regulamentada pelas Leis Municipais  nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e Decreto Municipal 

nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA PROCESSO RETROATIVO (NOVO CICLO)

22785 158917/2019 05/11/2019

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimento para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal nº 5.975/2.010, Lei Municipal nº 6.423/2013 e Decreto Municipal nº 

11.627/2011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROCESSO A PARTIR DE SITUAÇÃO
32.640 159.065/2019 05/11/2019 DEFERIDO

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimento para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal nº 5.975/2.010, Lei Municipal nº 6.423/2013 e Decreto Municipal nº 

11.627/2011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROCESSO A PARTIR DE SITUAÇÃO
32.773 158.850/2019 05/11/2019 DEFERIDO

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Regulamentada pelas Leis Municipais  nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e Decreto Municipal 

nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA PROCESSO RETROATIVO (NOVO CICLO)

29993 160035/2019 06/11/2019

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimento para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal nº 5.975/2.010, Lei Municipal nº 6.423/2013 e Decreto Municipal nº 

11.627/2011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROCESSO A PARTIR DE SITUAÇÃO
23.786 159.692/2019 13/11/2019 DEFERIDO

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Regulamentada pelas Leis Municipais  nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e Decreto Municipal 

nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA PROCESSO RETROATIVO (NOVO CICLO)

32764 160921/2019 07/11/2019

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimento para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal nº 5.975/2.010, Lei Municipal nº 6.423/2013 e Decreto Municipal nº 

11.627/2011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROCESSO A PARTIR DE SITUAÇÃO
23.876 160.765/2019 07/11/2019 DEFERIDO

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Regulamentada pelas Leis Municipais  nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e Decreto Municipal 

nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA PROCESSO RETROATIVO (NOVO CICLO)

30370 161201/2019 18/11/2019

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.
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Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimento para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal nº 5.975/2.010, Lei Municipal nº 6.423/2013 e Decreto Municipal nº 

11.627/2011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROCESSO A PARTIR DE SITUAÇÃO
29.591 161.543/2019 08/11/2019 DEFERIDO

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Regulamentada pelas Leis Municipais  nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e Decreto Municipal 

nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA PROCESSO RETROATIVO (NOVO CICLO)

28849 164036/2019 13/11/2019

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Regulamentada pelas Leis Municipais  nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e Decreto Municipal 

nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA PROCESSO RETROATIVO (NOVO CICLO)

13237 164261/2019 14/11/2019

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Regulamentada pelas Leis Municipais  nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e Decreto Municipal 

nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA PROCESSO RETROATIVO (NOVO CICLO)

30347 172213/2019 29/11/2019

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Regulamentada pelas Leis Municipais  nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e Decreto Municipal 

nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA PROCESSO RETROATIVO (NOVO CICLO)

25758 172198/2019 29/11/2019

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimento para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal nº 5.975/2.010, Lei Municipal nº 6.423/2013 e Decreto Municipal nº 

11.627/2011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROCESSO A PARTIR DE SITUAÇÃO
32.907 172.942/2019 02/12/2019 DEFERIDO

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Regulamentada pelas Leis Municipais  nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e Decreto Municipal 

nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA PROCESSO RETROATIVO (NOVO CICLO)

25695 174173/2019 10/09/2019

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Regulamentada pelas Leis Municipais  nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e Decreto Municipal 

nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA PROCESSO RETROATIVO (NOVO CICLO)

30305 177160/2019 06/12/2019

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Regulamentada pelas Leis Municipais  nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e Decreto Municipal 

nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA PROCESSO RETROATIVO (NOVO CICLO)

24388 181480/2019 13/12/2019

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimento para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal nº 5.975/2.010, Lei Municipal nº 6.423/2013 e Decreto Municipal nº 

11.627/2011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATR PROCESSO A PARTIR DE SITUAÇÃO
29.801 184.643/2019 17/12/2019 DEFERIDO

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Regulamentada pelas Leis Municipais  nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e Decreto Municipal 

nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA PROCESSO RETROATIVO (NOVO CICLO)

30277 184671/2019 18/12/2019

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PQP)
Regulamentada pelas Leis Municipais  nº 5.975/2.010, n° 6.423/2013, n° 6692/2015 e Decreto Municipal 

nº 11.627/2.011.

REQUERIMENTO DEFERIDO
MATRÍCULA PROCESSO RETROATIVO (NOVO CICLO)

30392 189167/2019 23/12/2019

A CDF- Administração está à disposição através do email: cdf_adm@bauru.sp.gov.br.

DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL

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

NOME: ADRIANA DAMOIA DOS SANTOS
MATRICULA: 33.575
CARGO: SERVENTE DE ESCOLA
A CONTAR DE: JANEIRO/2020

NOME: MAIRA ELISA CAVALCANTI DA SILVA
MATRICULA: 33.628
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
A CONTAR DE: JANEIRO/2020

NOME: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FILHA
MATRICULA: 33.504
CARGO: MERENDEIRA
A CONTAR DE: JANEIRO/2020

NOME: MARISOL PAIS LOPEZ
MATRICULA: 33.555
CARGO: CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
A CONTAR DE: DEZEMBRO/2019
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NOME: NATHIA KETTYNE DA COSTA CALLEJON
MATRICULA: 33.543
CARGO: MERENDEIRA
A CONTAR DE: DEZEMBRO/2019

NOME: VALÉRIA DE ARAÚJO
MATRICULA: 33.561
CARGO: MERENDEIRA
A CONTAR DE: JANEIRO/2020

NOME: VANESSA BANHOZ DOS SANTOS
MATRICULA: 33.625
CARGO: MERENDEIRA
A CONTAR DE: JANEIRO/2020

Bauru, 20 de fevereiro de 2020.
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

RETIFICAÇÃO: No D.O.M nº 3214 de 18/01/2020: Onde se lê, portadora do RG nº 339.510.288-23, 
matrícula nº 181.888/2019,.....Leia-se, portadora do RG nº 206.76212.55-1, matrícula 33029,.

DISPENSAS: A partir 17/02/2020, portaria nº 747/2020, dispensa, a servidora FABIANE VIEIRA DA 
COSTA SLOMPO, RG nº 24.850.269-4, matrícula nº 33.458, da função de confiança de Diretor da Divisão 
de Lazer, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme processo nº 86.365/2020.

A partir 22/02/2020, portaria nº 748/2020, dispensa, o servidor ISAC HUDSON MATIAS, RG nº 
40.589.793-5, matrícula nº 33.703, da função de confiança de Diretor de Divisão de Serviços Industriais, da 
Secretaria Municipal de Obras, conforme processo nº 26.501/2020.

DESIGNAÇÃO: A partir de 22/02/2020, portaria nº 749/2020, designa o servidor MARCIO XAVIER 
DE ALBUQUERQUE, RG nº 27.300.305-7, matrícula nº 30.360, na função de confiança de Diretor de 
Divisão de Serviços Industriais, da Secretaria Municipal de Obras, conforme processo nº 26.506/2020.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO

RESPOSTA AOS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
A Comissão Examinadora do Carreira - Concurso Público aberto para provimento do cargo efetivo de 
NUTRICIONISTA informa que os candidatos inscritos sob os números abaixo relacionados tiveram o 
requerimento de isenção de taxa de inscrição deferido de acordo com o preconizado no CAPÍTULO IV do 
Edital 04/2020.
Os candidatos deverão providenciar a impressão do comprovante de inscrição, disponibilizado no site: 
www.bauru.sp.gov.br

INSCRIÇÃO

0033700035
0033700056

Bauru/SP, 22 de fevereiro de 2020
Comissão Examinadora

Portaria nº 71/2020

RESPOSTA AOS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
A Comissão Examinadora do Carreira - Concurso Público aberto para provimento do cargo efetivo de 
SECRETARIO DE ESCOLA informa que os candidatos inscritos sob os números abaixo relacionados 
tiveram o requerimento de isenção de taxa de inscrição deferido de acordo com o preconizado no 
CAPÍTULO IV do Edital 05/2020.
Os candidatos deverão providenciar a impressão do comprovante de inscrição, disponibilizado no site: 
www.bauru.sp.gov.br

INSCRIÇÃO

0033800009
0033800010
0033800038
0033800039
0033800041
0033800046
0033800049
0033800072
0033800117
0033800129
0033800144
0033800172
0033800180
0033800274
0033800292
0033800299
0033800307
0033800318
0033800351
0033800355
0033800380
0033800394

0033800440
0033800462
0033800470
0033800474
0033800480
0033800519
0033800537
0033800576
0033800593
0033800611
0033800612
0033800615
0033800633
0033800717
0033800718
0033800745
0033800808
0033800809
0033800826
0033800831
0033800866
0033800888
0033800893
0033800895
0033800897
0033800986
0033800988
0033801031
0033801060
0033801081
0033801088
0033801139
0033801140
0033801175
0033801193
0033801209
0033801241
0033801278
0033801287
0033801428
0033801453
0033801485
0033801487
0033801539
0033801571
0033801621
0033801649
0033801658
0033801691
0033801730
0033801748
0033801802
0033801810
0033801877
0033802009
0033802122
0033802125
0033802151
0033802214
0033802383
0033802387
0033802393
0033802412

Bauru/SP, 22 de fevereiro de 2020
Comissão Examinadora

Portaria nº 72/2020

RESPOSTA AOS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
A Comissão Examinadora do Carreira - Concurso Público aberto para provimento do cargo efetivo de 
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO 
CIÊNCIAS informa que os candidatos inscritos sob os números abaixo relacionados tiveram o requerimento 
de isenção de taxa de inscrição deferido de acordo com o preconizado no CAPÍTULO IV do Edital 06/2020.
Os candidatos deverão providenciar a impressão do comprovante de inscrição, disponibilizado no site: 
www.bauru.sp.gov.br

INSCRIÇÃO

0033900002
0033900013
0033900015
0033900056
0033900057
0033900103

Bauru/SP, 22 de fevereiro de 2020
Comissão Examinadora

Portaria nº 63/2020
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RESPOSTA AOS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
A Comissão Examinadora do Carreira - Concurso Público aberto para provimento do cargo efetivo de 
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO 
EDUCAÇÃO FÍSICA informa que os candidatos inscritos sob os números abaixo relacionados tiveram 
o requerimento de isenção de taxa de inscrição deferido de acordo com o preconizado no CAPÍTULO IV 
do Edital 07/2020.
Os candidatos deverão providenciar a impressão do comprovante de inscrição, disponibilizado no site: 
www.bauru.sp.gov.br

INSCRIÇÃO

0034000002
0034000004
0034000016
0034000017
0034000032
0034000033
0034000060
0034000086
0034000097

Bauru/SP, 22 de fevereiro de 2020
Comissão Examinadora

Portaria nº 64/2020

EDITAL Nº 08/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO 
- MATEMÁTICA, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á 
pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações 
posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores 
da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e alterações posteriores) e demais 
disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Judite Della Torre Jayme, Maria José da Silva Fernandes, Ana Paula Dias e Maria José dos Santos e 
sob a coordenação de Mariana Félix Bueno Belone e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os 
membros nomeados pela Portaria nº 67/2020, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2020.
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de maio de 2020.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

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

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Educação Adjunto 

– PROFESSOR 
SUBSTITUTO 

DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

FUNDAMENTAL 
– 6º AO 9º ANO – 
MATEMÁTICA

01

Conclusão de 
Licenciatura 

Plena em 
Matemática OU

Conclusão da 
Licenciatura em 

Ciências com 
habilitação em 

Matemática

R$ 1.396,10 R$ 500,00 20 horas / 
semanais R$ 40,00

Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Educação Adjunto, da Lei Municipal n° 
5.999/10 e alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.200/19.

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 10 
(dez) de março de 2020 ate às 16h do dia 20 (vinte) de março de 2020, (horário de Brasília/DF), devendo 
o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO - 
MATEMÁTICA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 16h do dia 20 (vinte) de março de 2020, quando este recurso será retirado do site, para pagamento neste 
mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.



11DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 22 DE FEVEREIRO DE 2.020

4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na 
Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 10 (dez),  11 (onze) e 12 
(doze) de março de 2020, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 17 (dezessete) de março de 2020.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 10 (dez) a 20 (vinte) de março de 2020.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2020.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto, das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 10 (dez) de março de 
2020 a 23 (vinte e três) de abril de 2020 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 24 (vinte e quatro) 
de abril de 2020.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 24 (vinte e quatro) de abril de 2020. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa.
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
VI deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 10 (dez) a 20 (vinte) de março de 2020.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2020.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Fases Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em Educação 
Adjunto – PROFESSOR 

SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

FUNDAMENTAL 
– 6º AO 9º ANO - 
MATEMÁTICA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Conhecimentos 
Gerais da 
Educação

10

Legislação 10
Língua 

Portuguesa 10

Análise 
de 

Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -
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2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO - 
MATEMÁTICA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 26 (vinte e seis) de abril de 2020, será composta por 50 (cinquenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os 
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial de Bauru;
c) será permitida a entrega de Títulos por Procuradores legalmente habilitados, mediante a apresentação de 
procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação de documento 
de identificação do Procurador;
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual 
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legal e especificamente, 
para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias 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 Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria nº 67/2020;
l) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Doutorado, na 
área da Educação, devidamente reconhecido pelo 

órgão competente.

4,0 
pontos

4,0 
pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Mestrado, na 
área da Educação, devidamente reconhecido pelo 

órgão competente.

3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização/
Residência/

Aprimoramento

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

- lato sensu/Residência/Aprimoramento, com 
carga horária mínima de 360 horas/aula na área da 

Educação, devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

1,0 
ponto

3,0 
pontos

m) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
n) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
o) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados;
p) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
q) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
r) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2020.
2. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de maio de 2020.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, nas respectivas datas, locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação 
publicados no Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 

desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
8. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
12. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros.
14.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
14.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame.
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO 
- MATEMÁTICA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta 
centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Educação 
Adjunto – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º 
ANO - MATEMÁTICA, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de 
acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
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13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/18):
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 
(trinta) dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio 
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados a Comissão Examinadora do referido concurso, para o 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, 
n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/18);
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;
b3) As decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de abril de 2020.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Gerais da Educação da Prova 
Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
g) obtiver maior nota na Análise de Títulos;
h) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII.

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal nº 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 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 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
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 da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
p) Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
q) Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC);
r) Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
v) 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 no ato da posse;
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
de Licenciatura Plena em Matemática ou Conclusão da Licenciatura em Ciências com habilitação em 
Matemática, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente 
registrado no órgão competente) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo 
XIII, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
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3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estarão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTAL DO CANDITADO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 67/2020.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – MATEMÁTICA

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

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Noções de lógica.
2. Conjuntos numéricos e intervalos.
3. Operações básicas: propriedades, contagem e princípio multiplicativo.
4. Funções: afim, quadrática, modular, exponencial, logarítmica e polinomial.
5. Função composta.
6. Equações e Inequações de 1º e 2º grau.
7. Progressão aritmética e geométrica.
8. Números complexos.
9. Matrizes.
10. Sistemas Lineares.
11. Determinante.
12. Binômio de Newton.
13. Geometria: Plana, Espacial, Métrica e Analítica.
14. Fundamentos de Matemática Financeira.
15. Trigonometria.
16. Noções básicas de Estatística.

17. Análise Combinatória e Probabilidade.
18. Análise e Interpretação de informações expressas em gráficos.
19. PCN: ensino da matemática no atual panorama sócio cultural e econômico.
20. Ética e Cidadania.

CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO
1. Educação e Desenvolvimento na Perspectiva de L. S. Vigotski.
2. Fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica.
3. Desenvolvimento psicológico na infância e adolescência e a organização do ensino.
4. O método pedagógico da Pedagogia Histórico-Crítica.
5. Formação, conteúdo e estrutura da atividade de estudo.
6. A avaliação escolar.
7. Inclusão, educação inclusiva e educação especial.
8. Gestão escolar democrática.
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2. BRASIL. Direitos da Criança e do Adolescente – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069, de 
13 de julho de l990. Do artigo 1º. ao 6º.; 13; do 15 ao 18; 18A; 18B; do 53 ao 73 e do 83 ao 85, 136 e 137. 
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04/2010. Do artigo 1º ao 10, 21 ao 25, do 27 ao 29, do 43 ao 45 e 54 e 55. Disponível em: http://portal.mec.
gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf 
7. BRASIL. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência). Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Capítulo IV – Do Direito a Educação. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
8. BRASIL. Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras 
providências. Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm
9. BRASIL. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. 
RESOLUÇÃO Nº 7, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010 (*). Disponível em: http://portal.mec.gov.br/
dmdocuments/rceb007_10.pdf
10. BRASIL. Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada 
obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica.  
RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.
mec.gov.br/images/historico/RESOLUCAOCNE_CP222DEDEZEMBRODE2017.pdf
11. BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – BNCC – versão final. Brasília, 
DF, Dez./2017. Disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/a-area-de-
ciencias-da-natureza
12. BAURU. Plano de Cargos, Carreiras e Salário – (PCCS) dos Servidores Específicos da Área da 
Educação do Município de Bauru atualizado. Lei Municipal de Bauru nº 5.999, de 30 de novembro de 
2010. Disponível em: http://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5999.pdf e 
a alteração dada pela Lei Municipal de Bauru nº 7.294, de 28 de novembro de 2019. Disponível em: https://
www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei7294.pdf
13. BAURU. Atividades de Trabalho Pedagógico (ATP).  Decreto Municipal de Bauru nº 13.140, de 22 de 
agosto de 2016, que regulamenta o artigo 40 da Lei nº 5.999, de 30 de novembro de 2010. Disponível em: 
http://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec13140.pdf

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Compreensão/ Interpretação de textos;
1.2. Gêneros Textuais e suas características;
2. Emprego de Vocabulário - homônimos e parônimos;
3. Acentuação gráfica - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico;
4. Uso dos Porquês;
5. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral;
5.1. Correlação dos tempos verbais;
6. Período Simples e Período Composto;
6.2. Uso da Crase;
7. Concordância e regência nominal e verbal;
8. Emprego dos sinais de pontuação;
8.1. usos da vírgula;
9. Denotação e conotação - sinônimos e antônimos.

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
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Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1. paraplegia 
2. paraparesia 
3. monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
11. ostomia 
12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 
14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
1. comunicação 
2. cuidado pessoal 
3. habilidades sociais 
4. utilização dos recursos da comunidade 
5. saúde e segurança 
6. habilidades acadêmicas 
7. lazer 
8. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________

Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________

Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2020.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2020.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

 ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
11/02/2020 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
22/02/2020 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
05/03/2020 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
10/03/2020 Abertura das Inscrições
20/03/2020 Encerramento das Inscrições

10,11 e 12/03/2020 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

17/03/2020 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

10 a 20/03/2020 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

10/03/2020 a 
24/04/2020 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

31/03/2020 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

31/03/2020 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
16/04/2020 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
25/04/2020 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
26/04/2020 Previsão da Realização Prova Objetiva
28/04/2020 Previsão de Divulgação do Gabarito
30/04/2020 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
16/05/2020 Previsão de Resultado e 1º Edital de Convocação de Entrega de Títulos
21/05/2020 2º Edital de Convocação de Entrega de Títulos
26/05/2020 3º Edital de Convocação de Entrega de Títulos

27 e 28/05/2020 Previsão da Entrega de Títulos
09/06/2020 Previsão de Classificação Final
23/06/2020 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 11 de fevereiro de 2020.

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 09/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO - 
LÍNGUA PORTUGUESA, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á 
pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações 
posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores 
da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e alterações posteriores) e demais 
disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Rosa 
Maria Manzoni, Eveline Ignácio da Silva Marques, Maria Manoela Maschietto Brito, Alessandra 
Amaral Sacomani, sob a coordenação de Mariana Félix Bueno Belone e Walquiria Colla de Abreu 
Bastos, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 68/2020, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2020.
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de maio de 2020.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.
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CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

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

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Educação Adjunto 

– PROFESSOR 
SUBSTITUTO 

DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

FUNDAMENTAL 
– 6º AO 9º 

ANO – LÍNGUA 
PORTUGUESA

01

Conclusão de 
Licenciatura 

Plena em 
Letras

R$ 1.396,10 R$ 500,00 20 horas / 
semanais R$ 40,00

Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Educação Adjunto, da Lei Municipal n° 
5.999/10 e alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.200/19.

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 10 
(dez) de março de 2020 ate às 16h do dia 20 (vinte) de março de 2020, (horário de Brasília/DF), devendo 
o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO - 
LÍNGUA PORTUGUESA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 16h do dia 20 (vinte) de março de 2020, quando este recurso será retirado do site, para pagamento neste 
mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.

5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na 
Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 10 (dez), 11 (onze) e 12 
(doze) de março de 2020, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 17 (dezessete) de março de 2020.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 10 (dez) a 20 (vinte) de março de 2020.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2020.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto, das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 10 (dez) de março de 
2020 a 23 (vinte e três) de abril de 2020 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 24 (vinte e quatro) 
de abril de 2020.
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1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 24 (vinte e quatro) de abril de 2020. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa.
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
VI deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 10 (dez) a 20 (vinte) de março de 2020.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2020.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 

justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Fases Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em 
Educação Adjunto 

– PROFESSOR 
SUBSTITUTO 

DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

FUNDAMENTAL 
– 6º AO 9º 

ANO - LÍNGUA 
PORTUGUESA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Conhecimentos 
Gerais da 
Educação

10

Legislação 10
Atualidades 10

Análise 
de 

Títulos

Apresentação 
de Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO - 
LÍNGUA PORTUGUESA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo 
descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 26 (vinte e seis) de abril de 2020, será composta por 50 (cinquenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os 
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial de Bauru;
c) será permitida a entrega de Títulos por Procuradores legalmente habilitados, mediante a apresentação de 
procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação de documento 
de identificação do Procurador;
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual 
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legal e especificamente, 
para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias 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 Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria nº 68/2020;
l) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Doutorado, na 
área da Educação, devidamente reconhecido pelo 

órgão competente.

4,0 
pontos

4,0 
pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Mestrado, na 
área da Educação, devidamente reconhecido pelo 

órgão competente.

3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização/
Residência/

Aprimoramento

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

- lato sensu/Residência/Aprimoramento, com 
carga horária mínima de 360 horas/aula na área da 
Educação , devidamente reconhecido pelo órgão 

competente.

1,0 
ponto

3,0 
pontos

m) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
n) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
o) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados;
p) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
q) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
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r) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2020.
2. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de maio de 2020.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, nas respectivas datas, locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação 
publicados no Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
8. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
12. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros.
14.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
14.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame.
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO - 
LÍNGUA PORTUGUESA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e 
oitenta centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 
60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.

5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Educação 
Adjunto – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º 
ANO - LÍNGUA PORTUGUESA, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do 
número de acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise 
de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/18):
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 
(trinta) dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio 
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados a Comissão Examinadora do referido concurso, para o 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, 
n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/18);
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;
b3) As decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de abril de 2020.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Gerais da Educação da Prova 
Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Atualidades da Prova Objetiva;
g) obtiver maior nota na Análise de Títulos;
h) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
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c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII.

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal nº 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 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 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
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 da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
p) Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
q) Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC);
r) Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
v) 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 no ato da posse;
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;

c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
de Licenciatura Plena em Letras, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou 
Particular, devidamente registrado no órgão competente) e os documentos necessários à investidura do 
cargo indicados no Capítulo XIII, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estarão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTAL DO CANDITADO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 68/2020.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA

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

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa 
1. Gêneros textuais/discursivos orais e escritos: objetivo comunicativo (propósito); relações entre 
diferentes gêneros considerando suas especificidades: contexto de produção, conteúdo temático, organização 
composicional, marcas linguísticas, prosódicas e enunciativas; gêneros primários e gêneros secundários;
2. Superestruturas textuais: diversas formas de organização linear do conteúdo temático do texto 
(regularidades estruturais comuns às sequências descritivas, narrativas, argumentativas, explicativas, 
injuntivas - instrucionais-, dialogais);
3. Mecanismos de textualização: uso de conectores lógicos, espaciais e temporais; coesão nominal 
(formas anafóricas: recursos linguísticos de referenciação e sequenciação para articulação e progressão 
temática); coesão verbal (tempos, modos e aspectos do verbo);
4. Mecanismos enunciativos do texto: reconhecimento das diferentes vozes que se manifestam num texto 
e utilização dos recursos de inserção dessas vozes (discurso direto e indireto, citação direta e indireta) em 
diferentes gêneros; 
5. Transposição didática e Ensino de Língua Portuguesa: transposição didática: ferramentas didáticas 
para organização do ensino da língua portuguesa 
6. Variedade linguística e registros adequados à situação discursiva;
7. Leitura, compreensão e interpretação de textos verbais, não-verbais e multissemióticos: 
interpretação dos sentidos construídos nos textos; Identificar efeitos de humor e ironia em diferentes textos; 
Inferir informação implícita em textos; Relações de intertextualidade.
8. Aspectos semânticos e estilísticos: sentido e emprego dos vocábulos; figuras de linguagem (metáfora, 
metonímia, antítese, eufemismo, ironia etc); sentido denotativo e conotativo das palavras no contexto de 
textos;
9. Literatura e o Ensino de Literatura na Escola: função da literatura; estética da recepção; método 
recepcional de leitura;
10. Sistema gráfico da língua: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação; uso do acento 
indicativo da crase.
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CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO
1. Educação e Desenvolvimento na Perspectiva de L. S. Vigotski
2. Fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica
3. Desenvolvimento psicológico na infância e adolescência e a organização do ensino
4. O método pedagógico da Pedagogia Histórico-Crítica
5. Formação, conteúdo e estrutura da atividade de estudo
6. A avaliação escolar
7. Inclusão, educação inclusiva e educação especial
8. Gestão escolar democrática
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ATUALIDADES
Notícias, acontecimentos, fatos e/ou versões ocorridos no Brasil e no mundo divulgado a partir de Janeiro 
de 2018, nos meios de comunicação referente às áreas de: cidadania, ciência, cultura, arte, comunicação, 
esporte, economia, educação, empregabilidade, ética, legislação, meio ambiente, negócios, novas 
tecnologias, política, saúde, sustentabilidade e redes sociais.  

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1. paraplegia 
2. paraparesia 
3. monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
11. ostomia 
12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 
14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
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1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
1. comunicação 
2. cuidado pessoal 
3. habilidades sociais 
4. utilização dos recursos da comunidade 
5. saúde e segurança 
6. habilidades acadêmicas 
7. lazer 
8. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________

Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________

Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2020.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2020.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

 ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
11/02/2020 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
22/02/2020 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
05/03/2020 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
10/03/2020 Abertura das Inscrições
20/03/2020 Encerramento das Inscrições

10,11 e 12/03/2020 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

17/03/2020 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

10 a 20/03/2020 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

10/03/2020 a 
24/04/2020 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

31/03/2020 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

31/03/2020 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
16/04/2020 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
25/04/2020 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva

26/04/2020 Previsão da Realização Prova Objetiva
28/04/2020 Previsão de Divulgação do Gabarito
30/04/2020 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
16/05/2020 Previsão de Resultado e 1º Edital de Convocação de Entrega de Títulos
21/05/2020 2º Edital de Convocação de Entrega de Títulos
26/05/2020 3º Edital de Convocação de Entrega de Títulos

27 e 28/05/2020 Previsão da Entrega de Títulos
09/06/2020 Previsão de Classificação Final
23/06/2020 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 11 de fevereiro de 2020.

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 10/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – JOVENS E ADULTOS, descrito no 
Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), 
pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei 
Municipal nº 5.999/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores 
Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Poliana da Silva Almeida Santos Camargo, Patricia Soares Baltazar Bodoni, Beatriz Garcia Sanches, 
Andrea Belli Floriano, Elizabeth Mattiazzo Cardia, Allan Rodrigo Sassaki Sato e sob a coordenação 
de Mônica Cristina Pereira Santana e Walquiria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros 
nomeados pela Portaria nº 73/2020, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de abril de 2020.
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 09 (nove) de junho de 2020.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito1 Vencimentos1 Benefícios2

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Educação Adjunto 

– PROFESSOR 
SUBSTITUTO 

DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA – JOVENS 

E ADULTOS

01
Conclusão da 
Graduação na 

Área Específica.
R$ 1.396,10 R$ 500,00 20 horas / 

semanais R$ 40,00

Notas:
Pré-requisito¹:
1. Conclusão do Curso Normal Superior com Habilitação nas séries iniciais para o Ensino Fundamental 
(1º ao 5º ano) ou
2.  Conclusão em Licenciatura em Pedagogia com Habilitação nas séries iniciais para o Ensino Fundamental 
(1º ao 5º ano)
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Vencimento²: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Educação Adjunto, da Lei Municipal n° 
5.999/10 e alterações posteriores.
Benefíciosᶾ: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.200/19.

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 19 
(dezenove) de março de 2020 até às 16h do dia 07 (sete) de abril de 2020, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – JOVENS E ADULTOS, e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 16h do dia 07 (sete) de abril de 2020, quando este recurso será retirado do site, para pagamento neste 
mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 

de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 19 (dezenove) , 20 (vinte) e 
23 (vinte e três) de março de 2020, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 
02 (duas) doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período 
de isenção da inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 26 (vinte e seis) de março de 2020.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 19 (dezenove) de março a 07 (sete) de abril de 2020.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de abril de 2020.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto, das 08h às 12h e das 13h às 17h, no período de 19 (dezenove) de março 
de 2020 a 14 (quatorze) de maio de 2020 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 15 (quinze) de maio 
de 2020.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até as 16h do dia 15 (quinze) de maio de 2020. A candidata deverá informar seu nome completo, 
o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende 
concorrer, bem como seu número de inscrição.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
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5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa.
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
VI deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) de março a 07 (sete) de abril de 2020.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 16 (dezesseis) de abril de 2020.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Fases Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em 
Educação Adjunto 
–  PROFESSOR 

SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA - 
JOVENS E ADULTOS

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 10

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Conhecimentos 
Gerais da 
Educação

10

Legislação 10

Língua 
Portuguesa 07

Matemática 07

Atualidades 06

Análise 
de 

Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Educação Adjunto – – 
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS será composto por 
Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 17 (dezessete) de maio de 2020, será composta por 50 (cinquenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
local e horário, oportunamente publicados no Diário Oficial de Bauru;
c) será permitida a entrega de Títulos por Procuradores legalmente habilitados, mediante a apresentação de 
procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação de documento 
de identificação do Procurador;
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu Procurador, preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual 
identificará a quantidade de Títulos apresentados;
e) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato ou seu Procurador constituído legal e especificamente, 
para a prática de tal ato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
f) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias 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 Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria nº 73/2020;
l) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Doutorado, na 
área da Educação, devidamente reconhecido pelo 

órgão competente.

4,0 
pontos

4,0 
pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação em nível de Mestrado, na 
área da Educação, devidamente reconhecido pelo 

órgão competente.

3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização/
Residência/

Aprimoramento

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

- lato sensu/Residência/Aprimoramento, com 
carga horária mínima de 360 horas/aula na área 

da Educação (exceto o exigido no pré-requisito), 
devidamente reconhecido pelo órgão competente.

1,0 
ponto

3,0 
pontos

m) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
n) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
o) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados;
p) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
q) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
r) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.
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CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de abril de 2020.
2. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase – Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 09 (nove) de junho de 2020.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, nas respectivas datas, locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação 
publicados no Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
8. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
12. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros.
14.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
14.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame.
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Educação Adjunto 
– – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS, terá caráter 
eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta centésimos) a cada questão correta. 
Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.

6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Educação 
Adjunto – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS, terá 
caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do candidato na 1ª Fase - 
Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/18):
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  de no mínimo 03 (três) horas de duração, 
cujo conteúdo deverá abordar temas sobre conduta ética, diretos, deveres e proibições; e a declaração do 
trabalho voluntário em até 30 (trinta) dias corridos a contar do último dia de inscrição.
b2) Tais documentos deverão ser enviados pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900 
(Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/18);
b3) 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;
b4) As decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 14 (quatorze) de maio de 2020.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Gerais da Educação da Prova 
Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
h) obtiver maior número de acertos nas questões de Atualidades da Prova Objetiva;
i) obtiver maior nota na Análise de Títulos;
j) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
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d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII.

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal nº 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 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 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
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 da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
p) Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
q) Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC);
r) Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
v) 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 no ato da posse;
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;

d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
de Curso Normal Superior com Habilitação nas séries iniciais para o Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) 
ou Graduação em Pedagogia com Habilitação nas séries iniciais para o Ensino Fundamental (1º ao 5º ano),  
devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no 
órgão competente) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIII, Item 
5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estarão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTAL DO CANDITADO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 73/2020.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

Especialista em Educação Adjunto – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 
JOVENS E ADULTOS

Exercício de docência em regência de classes de Educação de Jovens e Adultos, em caráter de 
substituição. Realizar levantamento e efetivação de matrícula dos alunos para composição de classes nas 
datas estabelecidas pelo calendário escolar. Planejar e ministrar aulas em disciplinas do currículo dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, em caráter de substituição, seguindo orientações pedagógicas da 
Secretaria Municipal de Educação e da Unidade Escolar. Promover experiências de ensino-aprendizagem 
contribuindo para o aprimoramento da qualidade de ensino. Participar ativamente da elaboração, 
acompanhamento e avaliação dos planos, projetos, propostas e políticas educacionais, no que for de sua 
competência, respeitando as legislações vigentes. Elaborar, a cada início de ano letivo, e cumprir o plano de 
trabalho segundo o projeto político pedagógico do CEJA. Seguir a proposta pedagógica como participe na 
elaboração e execução da mesma, segundo a legislação vigente. Observar, acompanhar, avaliar e registrar 
o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos, tanto individualmente como em grupo, bem como 
informar aos pais por meio de relatórios, conforme estabelecido em legislação vigente.  Elaborar estratégias 
e materiais pedagógicos para o trabalho na Educação de Jovens e Adultos de modo a abranger todos os 
alunos. Participar ativamente do processo de integração da escola, família e comunidade, por meio de 
ações como reuniões, horário para atendimento, festividades, entre outras. Participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação, ao desenvolvimento profissional e outras atividades 
relacionadas ao calendário escolar, como Associação de Pais e Mestres, conselho Escolar, Conselho de 
Termo, comemorações cívicas e outras. Elaborar registros e relatórios solicitados pelo CEJA e/ou Secretaria 
Municipal da Educação. Acolher, respeitar e implementar decisões coletivas. Informar a chefia imediata 
sobre todas as situações que envolvam alunos, pais, funcionários, acatando e respeitando as orientações 
recebidas. Preparar e auxiliar na confecção de material pedagógico. Realizar atividades correlatas com 
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a função e/ou solicitadas e estabelecidas pelas legislações vigentes.  Eventualmente auxiliar em outras 
atividades correlatas. Cumprir com as determinações do Calendário Oficial da Secretaria Municipal da 
Educação. 

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. O analfabetismo no Brasil.
2. Histórico da educação de adultos no Brasil.
3. Educação de adultos e educação popular.
4. Alfabetização de jovens e adultos.
5. Contribuições de Paulo Freire para a educação de adultos.
6. Plano municipal para a educação de jovens e adultos: objetivos e metas. 

Sugestões de Referências Bibliográficas: 
1. BRANDÃO, C. R.  O que é o método Paulo Freire. Disponível em: http://www.apartilhadavida.com.
br/wp-content/uploads/2017/03/oque_metodo_paulo_freire.pdf 
2. CAMARGO, P. S. A. S., Representações sociais de docentes da EJA: afetividade e formação docente. 
Educação & Realidade, v. 42, n. 4, p. 1567-1589, out./dez. 2017. Disponível em: http://www.scielo.br/
pdf/edreal/v42n4/2175-6236-edreal-63306.pdf
3. FREIRE, P. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo: Autores 
Associados, Cortez, 1989. Disponível em: https://educacaointegral.org.br/wp-content/uploads/2014/10/
importancia_ato_ler.pdf
4. FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 
1996. Disponível em: http://www.apeoesp.org.br/sistema/ck/files/4-%20Freire_P_%20Pedagogia%20
da%20autonomia.pdf
5. HADDAD, S.; PIERRO, M. C. D. Escolarização de jovens e adultos. Revista Brasileira de Educação, 
São Paulo, n. 14, p. 108-130, maio/jun./jul./ago. 2000. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n14/
n14a07
6. PIERRO, M. C. D. A educação de jovens e adultos no Plano Nacional de Educação: avaliação, desafios e 
perspectivas. Educação e Sociedade, v. 31, n. 112, p. 939-959, jul./set. 2010. Disponível em: http://www.
scielo.br/pdf/es/v31n112/15.pdf
7. PINTO, A.V. Sete lições sobre educação de adultos. São Paulo: Autores Associados: Cortez, 1985. 
8. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAURU. Plano Municipal de Educação (2012-
2021) – Modalidades de ensino: Educação de Jovens e Adultos (EJA). p. 139-149. Disponível em: http://
sites.bauru.sp.gov.br/pme/arquivos/website_pme/arquivos/13.pdf

CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO
Programa
1. Educação e Desenvolvimento na Perspectiva de L. S. Vigotski.
2. Fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica.
3. Desenvolvimento psicológico na infância e adolescência e a organização do ensino.
4. O método pedagógico da Pedagogia Histórico-Crítica.
5. Formação, conteúdo e estrutura da atividade de estudo.
6. A avaliação escolar.
7. Inclusão, educação inclusiva e educação especial.
8. Gestão escolar democrática.

Sugestões Bibliográficas 
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4. BRASIL.  Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Lei nº 13.005, de 25 de 
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6. BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. PARECER CNE/CEB 
nº 11/2000, aprovado em 10 de maio de 2000. Disponível em http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/
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7. BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Resolução 
CNE/CEB nº 02, de 11 de setembro de 2001. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/
CEB0201.pdf

8. BRASIL.  Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Resolução CNB/CEB nº 
04/2010. Do artigo 1º ao 10, 21 ao 25, do 27 ao 29, do 43 ao 45 e 54 e 55. Disponível em: http://portal.mec.
gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf
9. BRASIL.  Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência). Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Capítulo IV – Do Direito a Educação. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
10. BRASIL. Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras 
providências. Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm
11. BRASIL.  Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração 
dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA; idade mínima e certificação nos exames 
de EJA; e Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por meio da Educação a Distância.  Resolução 
CNE/CEB nº 3, de 15 de junho de 2010. Disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=5642-rceb003-10&category_slug=junho-2010-pdf&Itemid=30192
12. BRASIL. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. 
RESOLUÇÃO Nº 7, DE 14 DE DEZEMBRODE 2010 (*). Disponível em: http://portal.mec.gov.br/
dmdocuments/rceb007_10.pdf
13. BRASIL. Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada 
obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica.  
RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.
mec.gov.br/images/historico/RESOLUCAOCNE_CP222DEDEZEMBRODE2017.pdf
14. BAURU. Plano de Cargos, Carreiras e Salário – (PCCS) dos Servidores Específicos da Área da 
Educação do Município de Bauru atualizado. Lei Municipal de Bauru nº 5.999, de 30 de novembro de 
2010. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5999.
pdf e sua alteração disponível em: http://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_diariooficial/2019/12/
do_20191203_3196.pdf
15. BAURU. Atividades de Trabalho Pedagógico (ATP).  Decreto Municipal de Bauru nº 13.140, de 22 de 
agosto de 2016, que regulamenta o artigo 40 da Lei nº 5.999, de 30 de novembro de 2010. Disponível em: 
http://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec13140.pdf

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

MATEMÁTICA
Programa
1. Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, operações, cálculo 
algébrico, representação geométrica, divisibilidade, números primos, expressões algébricas (operações 
e fatoração). Operações com números inteiros e fracionários. Raiz Quadrada. Máximo Divisor Comum 
(MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC).
2. Funções: definição, tipos de funções, propriedades, representações, aplicações. Equações do 1º e do 2º 
graus.
3. Sistema de medidas para cálculo de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo.
4. Razão, proporção, números e grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem e 
juros simples. Problemas de Matemática Financeira.
5. Sequência e Progressões – progressões aritméticas e geométricas. Aplicações.
6. Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relações fundamentais. Trigonometria no triângulo 
retângulo.
7. Matrizes: conceitos, aplicações e operações. Determinantes e sistemas lineares.
8. Noções de Probabilidade. Análise Combinatória.
9. Estatística: média aritmética simples e ponderada, moda, mediana, tabelas de frequência, medidas de 
dispersão. Análise e interpretação de dados, tabelas e gráficos.
10. Geometria: Cálculos de áreas e perímetros de figuras planas. Volume e área de sólidos geométricos. 
Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras.
11. Resolução de situações-problema.
12. Problemas de raciocínio lógico e dedutivo.

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

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
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Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1. paraplegia 
2. paraparesia 
3. monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
11. ostomia 
12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 
14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
1. comunicação 
2. cuidado pessoal 
3. habilidades sociais 
4. utilização dos recursos da comunidade 
5. saúde e segurança 
6. habilidades acadêmicas 
7. lazer 
8. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________

Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________

Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2020.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2020.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

 ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
22/02/2020 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
03/03/2020 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
12/03/2020 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
19/03/2020 Abertura das Inscrições
07/04/2020 Encerramento das Inscrições

19, 20 e 23/03/2020 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

26/03/2020 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

19/03/2020 a 
07/04/2020

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

19/03/2020 a 
15/05/2020 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

16/04/2020 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

16/04/2020 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
25/04/2020 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
12/05/2020 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/05/2020 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
17/05/2020 Previsão da Realização Prova Objetiva
19/05/2020 Previsão de Divulgação do Gabarito
09/06/2020 Previsão de Resultado e 1º Edital de Convocação de Entrega de Títulos
11/06/2020 2º Edital de Convocação de Entrega de Títulos
16/06/2020 3º Edital de Convocação de Entrega de Títulos
18/06/2020 Previsão da Entrega de Títulos
23/06/2020 Previsão de Classificação Final
30/06/2020 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 22 de fevereiro de 2020.

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 11/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para o 
provimento do Cargo Público Efetivo de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE 
DE ESCOLA, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo 
Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações 
posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e 
alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal 
da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis 
aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Andrea Belli Floriano, Marina Sanae Tanaka, Aparecida Inará Damacena, Jorge Marcos Moretto 
Silveira Franco, Ana Carolina Della Torre Jayme Brandão, Alexandre Luiz Fantin Carreira e sob 
a coordenação de Mariana Félix Bueno Belone e Sandra Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os 
membros nomeados pela Portaria nº 74/2020, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de abril de 2020.
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.
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CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

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

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Assistente de 
Serviços na Escola 
– SERVENTE DE 

ESCOLA

01
Conclusão 
de Ensino 

Fundamental
R$ 1.079,81 R$ 500,00 40 horas / 

semanais R$ 25,00

Notas: 
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Assistentes de Serviços na Escola, da Lei Municipal n° 
5.999/10 e alterações posteriores. 
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.200/19.

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 19 
(dezenove) de março de 2020 até às 16h do dia 07 (sete) de abril de 2020, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Assistente de Serviços na Escola – 
SERVENTE DE ESCOLA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 16h do dia 07 (sete) de abril de 2020, quando este recurso será retirado do site, para pagamento neste 
mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
                       b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado 
pela internet, não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transferência de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 19 (dezenove),  20 (vinte) e 
23 (vinte e três) de março de 2020, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 
02 (duas) doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período 
de isenção da inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 26 (vinte e seis) de março de 2020.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará 
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 19 (dezenove) de março a 07 (sete) de abril de 2020.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de abril de 2020.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  
CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto, das 08h às 12h e das 13h às 17h, no período de 19 (dezenove) de março 
de 2020 a 14 (quatorze)  de maio de 2020 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 15 (quinze) de 
maio de 2020.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até as 16h do dia 15 (quinze) de maio de 2020. A candidata deverá informar seu nome completo, 
o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende 
concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
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submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
VI deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 19 (dezenove) de março a 07 (sete) de abril de 2020.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral. 
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 16 (dezesseis) de abril de 2020.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Fases Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Assistente de 
Serviços na Escola 
– SERVENTE DE 

ESCOLA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 12

100 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua 
Portuguesa 07

Matemática 07
Legislação 07
Atualidades 07

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Assistente de Serviços na Escola – 
SERVENTE DE ESCOLA será composto por Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para 
realizar-se no dia 17 (dezessete) de maio de 2020, será composta por 40 (quarenta) questões objetivas 
de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no 
Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua 
aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de abril de 2020.
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento 
original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força 
de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento com foto 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.
6.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros.
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
17.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
17.4) A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.
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CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Assistente de Serviços na Escola – SERVENTE 
DE ESCOLA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,50 (dois pontos e meio) a cada 
questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) 
de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. O resultado da Prova Objetiva será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
12. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
13. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/18):
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  de no mínimo 03 (três) horas de duração, 
cujo conteúdo deverá abordar temas sobre conduta ética, diretos, deveres e proibições; e a declaração do 
trabalho voluntário em até 30 (trinta) dias corridos a contar do último dia de inscrição.
b2) Tais documentos deverão ser enviados pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900 
(Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/18);
b3) 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;
b4) As decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 14 (quatorze) de maio de 2020.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões de Atualidades da Prova Objetiva;
h) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 

na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII.

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal nº 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 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 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
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 da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
p) Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
q) Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC);
r) Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
v) 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 no ato da posse;
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.
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CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão de Ensino Fundamental, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou 
Particular, devidamente registrado no órgão competente) e os documentos necessários à investidura do 
cargo indicados no Capítulo XIII, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estarão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTAL DO CANDITADO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 74/2020.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

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

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1.   Saúde e higiene pessoal para o trabalho;
2. Noções básicas de limpeza de ambientes e superfícies: procedimentos, produtos, materiais, equipamentos;
3.   Classificação de resíduos, coleta, acondicionamento e destinação.
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Correa; RICCI, Renata de Campos. Manual de boas práticas para o serviço de limpeza – abordagem 
técnica e prática. Trabalho de conclusão de curso (Extensão em Higiene Ocupacional). Faculdade de 
Odontologia, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, São José dos Campos, 2010. 
Disponível em: < http://www.unesp.br/pgr/pdf/manual-limpeza.pdf>. Acesso em: 04 dez. 2019.
3. SÃO PAULO. Coordenação de Vigilância em Saúde. Higiene Ambiental, de Equipamentos e de 
Utensílios. In: _______ Manual de boas práticas de higiene e de cuidados com a saúde para centros de 
educação infantil. São Paulo: 2008. Cap. 2, p. 16-25. Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/
cidade/secretarias/upload/Manual_Boas_Praticas_CEI_2008_1255096253.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2019.
4. SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Cadernos de Educação Ambiental: Resíduos 
Sólidos. São Paulo: 2014. Disponível em: < http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/cea/2014/11/6-
RES%C3%8DDUOS-S%C3%93LIDOS.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2019.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Compreensão/Interpretação de textos.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Acentuação gráfica e Ortografia – de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
4. Morfologia (classes de palavras) – substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
5. Estudo da frase, oração e período simples. Termos essenciais da oração: Sujeito e Predicado. Termos 
integrantes: Objeto direto, Objeto indireto, Complemento Nominal e Agente da passiva. Termos 
acessórios: Adjunto adnominal, Adjunto adverbial, Aposto. Vocativo. Concordância Verbal e Nominal.
6. Usos dos sinais de pontuação.
7. Denotação e Conotação: as figuras de linguagem.

MATEMÁTICA
1. Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais. Operações, expressões numéricas, 
resolução de problemas, raiz quadrada. Frações e Números decimais. Mínimo Múltiplo Comum e Máximo 
Divisor Comum.
2. Sistema de Medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.
3. Porcentagem. Problemas de aplicação.
4. Juros Simples e Juros Compostos.
5. Grandezas proporcionais. Razão e Proporção.
6. Regra de três simples e composta.
7. Função polinomial do 1º e 2º graus. Equações de 1º grau e de 2º grau. Inequações.
8. Expressões algébricas. Frações algébricas.
9. Geometria: Ângulos e Polígonos. Cálculo do perímetro e da área das figuras planas regulares. Cálculo 
do volume de sólidos geométricos.
10. Trigonometria.
11. Resolução de situações-problemas.
12. Problemas de raciocínio-lógico.
13. Tratamento da informação.

LEGISLAÇÃO
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – (Artigos: 1º ao 4º; 29 ao 31; 37 ao 41). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 
2. Lei Orgânica Municipal – (Artigos: 1º ao 4º; 8º ao 16; 27; 28; 31; 34; 34-A; 39 ao 49; 51; 69; 70; 93 ao 
95; 188; 195). Disponível: https://www.bauru.sp.leg.br/documents/16/LeiOrganicaEmenda80.pdf
3. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Bauru – (na íntegra). Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/
lei3601.pdf 
4. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal – (Artigos 1º ao 6º; 16; 17; 22; 23;). Disponível em: http://
www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf 
5. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru – (na íntegra). Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_
administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf 
6. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru – (na íntegra). Disponível em: http://www.bauru.
sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf 
7. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Transforma o Serviço de Previdência dos Municipiários 
de Bauru – SEPREM – na Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru 
- FUNPREV – (Artigo 1º; 2º; 4º; 49 ao 61). Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_
v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf 
8. Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salário – PCCS, dos servidores específicos da área da educação do município, bem como reenquadra os 
respectivos cargos, reconfigura as carreiras, cria nova grade salarial, dispõe sobre a cessação do pagamento 
das gratificações e adicionais e institui jornadas de trabalho - (na íntegra).http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5999.pdf 

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

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1. paraplegia 
2. paraparesia 
3. monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
11. ostomia 
12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 
14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
1. comunicação 
2. cuidado pessoal 
3. habilidades sociais 
4. utilização dos recursos da comunidade 
5. saúde e segurança 
6. habilidades acadêmicas 
7. lazer 
8. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________

Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________

Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2020.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 

respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2020.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

 ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
22/02/2020 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
03/03/2020 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
12/03/2020 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
19/03/2020 Abertura das Inscrições
07/04/2020 Encerramento das Inscrições

19, 20 e 23/03/2020 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

26/03/2020 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

19/03/2020 a 
07/04/2020

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

19/03/2020 a 
15/05/2020 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

16/04/2020 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial 
e Vaga de Deficiente

16/04/2020 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
25/04/2020 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
12/05/2020 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/05/2020 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
17/05/2020 Previsão da Realização Prova Objetiva
19/05/2020 Previsão de Divulgação do Gabarito
02/06/2020 Previsão de Classificação Final
18/06/2020 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 22 de fevereiro de 2020.

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO – ACESSO 

EDITAL Nº 01/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal de Educação e 
Secretaria Municipal de Administração, por determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base na Lei 
Municipal nº 5.999/10 e alterações posteriores, no Decreto Municipal nº 14.334/19, no Decreto Municipal 
nº 12.879/15, na Lei Municipal nº 6.707/15 e na Lei Municipal nº 7.076/2018, realizará o Desenvolvimento 
na Carreira do Magistério – Acesso, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante 
deste Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 1º ao 5º ANO, descrito no Capítulo II 
deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade do Desenvolvimento 
da Carreira do Magistério - Acesso em questão, bem como  para a formação de Cadastro de Reserva. 
O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei 
Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal 
de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação (Lei Municipal nº 5.999/10 e alterações 
posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso, conforme prescrito pelos artigos 1º e 2º 
do Decreto Municipal nº 14.334/19, consiste em uma das formas de desenvolvimento na carreira do 
magistério municipal, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.999/10 e alterações posteriores. Sua 
forma de provimento é por derivação vertical pelo qual o servidor efetivo do magistério municipal, que 
ingressou originariamente por Concurso Público, é elevado para o cargo de maior responsabilidade e 
maior complexidade de atribuições, para cujo desempenho seja requerida prévia experiência adquirida no 
exercício de outro cargo dentro da carreira a que pertence. 
2. O Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso, obedecidas às normas deste edital, realizar-
se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Maria José dos Santos, Fabiola 
Pereira Soares, Andrea Belli Floriano e sob a coordenação de Mônica Cristina Pereira Santana e Sandra 
Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 477/2020.
3. O Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso destina-se ao preenchimento de vagas ora 
existentes e que vierem a surgir e é relativo ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem 
classificatória, durante o prazo de validade previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo 
de validade do Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso regulado pelo presente Edital e 
eventual prorrogação, em relação aos cargos remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
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5. Os candidatos que forem promovidos na carreira estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico 
Único do Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação (Lei Municipal 
nº 5.999/10 e alterações posteriores), ao Decreto Municipal nº 14.334/19, à Lei Municipal nº 6.707/15 e à 
Lei Municipal nº 7.076/2018, e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais. 
6. Os candidatos ao cargo do presente Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso ficarão 
sujeitos à Jornada Básica de Trabalho prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 19 (dezenove) de março de 2020. 
9. Ao efetivar sua inscrição, o candidato terá ciência de seu Tempo de Serviço que será objeto de avaliação 
nos termos disciplinados no Capítulo VIII. Obs.: O Tempo de Serviço será computado a partir do 
atestado comprovando o efetivo exercício no cargo, até o último dia do mês que se encerram as 
inscrições (31/03/2020), emitido pelo Departamento de Administração de Pessoal, da Secretaria da 
Administração.
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. Os Critérios de Seleção e Classificação – Títulos, Formação, Atividades Técnico-Científicas e Produção 
Docente constam no Anexo III deste Edital.
12. Os Critérios de Seleção e Classificação – Tempo de Serviço constam no Anexo IV deste Edital.
13. A promoção na carreira será pelo Regime Estatutário.

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

Cargo Vaga(s) Escolaridade/Pré-
Requisito¹ Vencimentos² Benefícios³

Jornada 
Básica de 
Trabalho4

Especialista 
em Educação – 
PROFESSOR 

DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

FUNDAMENTAL – 
1º AO 5º ANO

01

Conclusão de Curso 
Normal Superior com 
Habilitação nas séries 
iniciais para o Ensino 
Fundamental (1º ao 

5º ano) ou Graduação 
em Pedagogia com 

Habilitação nas séries 
iniciais para o Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano)

R$ 1.857,31 R$ 500,00 20 horas / 
semanais

Notas:
Escolaridade/Pré-Requisito¹: Os documentos comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos deverão ser: 
Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão dos referidos cursos, devendo estes serem emitidos por 
estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente – MEC.
Vencimentos²: Referência Salarial C1/Grade dos Especialistas em Educação da Lei nº 5.999/10. Os 
servidores manterão a referência salarial que estiverem enquadrados no momento da promoção na carreira.
Benefícios³: Vale – compra (R$ 500,00) – (Lei Municipal nº 5.323/05 e Lei Municipal nº 7.200/2019).
Vale transporte (Lei Municipal nº 4.214/97, Decreto Municipal nº 11.637/11 e Decreto Municipal nº 
12.449/14).
Jornada Básica de Trabalho4: 20 horas semanais, compreendendo no mínimo 04 (quatro) horas letivas 
diárias.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 
DO MAGISTÉRIO - ACESSO:
1.  Dos Requisitos Necessários para Inscrição: Para promover sua inscrição no Desenvolvimento na 
Carreira do Magistério - Acesso regulado pelo presente Edital, o candidato deverá ser servidor integrante 
da carreira do magistério municipal e ocupar o cargo imediatamente abaixo na carreira (Especialista em 
Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – Fundamental – 1º ao 5º Ano) do cargo 
escolhido.

CAPÍTULO IV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua promoção ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo 
abaixo descritas:
a) Possuir no mínimo 03 (três) anos de efetivo exercício na carreira;
b) Ocupar o cargo imediatamente abaixo na carreira;
c) Obter avaliação de desempenho satisfatória;
d) Preencher os requisitos do cargo imediatamente superior;
e) Ser classificado mediante tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Municipal e a apresentação 
de títulos para o acesso do cargo de Especialista em Educação Adjunto para Especialista em Educação.
e.1) no que se refere aos títulos, os certificados apresentados para enquadramento inicial e/ou evolução 
na carreira não poderão ser reapresentados para fins de Desenvolvimento na Carreira do Magistério - 
Acesso, nos termos previstos no artigo 32 da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2010.
e.2) os candidatos classificados em Acessos anteriores, mesmo não convocados, não poderão reapresentar 
os certificados utilizados para tal finalidade, conforme previsto no Art. 32 da Lei Municipal nº 5.999/2010.
f) Ser classificado mediante tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Municipal e a apresentação 
de Títulos para o acesso do cargo de Especialista em Educação Adjunto para Especialista em Educação;
g) Possuir a escolaridade elencada como pré-requisito no Capítulo II. Obs.: Caso o pré-requisito entregue 
no ato da convocação tenha sido pontuado como título, o mesmo não será aceito para fins de pré-
requisito.
h) Estar com a homologação do estágio probatório publicada.
2. O ato de convocação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) Não for promovido dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias;
b) Deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) Apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através 
da entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em 

convocação própria, eliminará o candidato do Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso, 
anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções aplicáveis à falsidade da 
Declaração firmada no ato da inscrição.
4. O candidato convocado que, na data da promoção, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 
deste Capítulo perderá o direito à vaga.

CAPÍTULO V – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
2. As inscrições para o Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso regulado neste Edital 
serão realizadas EXCLUSIVAMENTE pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE 
CONCURSOS das 0h do dia 11 (onze) de março até 23h59min. do dia 16 (dezesseis) de março de 2020, 
(horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar sua senha em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS, atualizando seu cadastro.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após atualizar o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Educação – 
Professor de Educação Básica Fundamental – 1º ao 5º Ano, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, conferindo todos os 
dados, ticar as afirmações referentes a confirmação de leitura e concordância com as disposições editalícias, 
bem como a confirmação de leitura e conferência dos dados, e após selecionar “Confirmar Inscrição”.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO após a confirmação disciplinada no 
Item 2.4, e, para sua segurança, levar na data designada para realização da Prova.
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas as 
orientações previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar posteriores 
consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
3. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 
Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO VI – DA PROVA DE TÍTULOS, DO TEMPO DE SERVIÇO E RESPECTIVAS 
PONTUAÇÕES:
1. O  Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso  regulado pelo presente Edital terá caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Fases Peso Caráter

Especialista em Educação 
– PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA 
FUNDAMENTAL – 1º AO 

5º ANO

1ª Fase

Prova de Títulos
Anexo III 09 Classificatório

2ª Fase

Tempo de Serviço
Anexo IV 01 Classificatório

2. De acordo com o prescrito na Lei Municipal nº 7.076/2018, o Desenvolvimento na Carreira do 
Magistério - Acesso realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Educação – PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO será composto por Prova de Títulos e 
Tempo de Serviço, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova de Títulos: A Prova de Títulos, de caráter classificatório, atribuindo-se peso 09, 
reger-se-á pelas regras a seguir expostas:
a) a Prova de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do Desenvolvimento na Carreira 
do Magistério - Acesso os candidatos que não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na 
data prevista no Anexo V, também constante do Edital de Convocação publicado no dia 19 (dezenove) de 
março de 2020 no Diário Oficial de Bauru.
c) será permitida a entrega de Títulos por procuradores legalmente habilitados, mediante a apresentação de 
procuração, contendo poderes específicos para tanto, com firma reconhecida e apresentação de documento 
de identificação do Procurador;
d) no ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu procurador preencherá Formulário próprio fornecido 
pelo Departamento de Recursos Humanos, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados 
e irá declarar ciência de que os títulos entregues não poderão ser utilizados como pré-requisito para o 
Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples acompanhadas dos 
originais ou autenticadas em Cartório;
f) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
g) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no Item b deste Capítulo.
h) 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;
i) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria nº 477/2020.
j) serão considerados e pontuados apenas os Títulos descritos no Anexo III e segundo o Decreto nº 
14.334/2019, os cursos/publicações realizados nos últimos 03 (três) anos deverão compreender o mês de 
março de 2017 ao mês de março de 2020.
k) as Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
l) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Anexo III;
m) os certificados apresentados para enquadramento inicial e/ou evolução na carreira não poderão ser 
reapresentados para fins do Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso, nos termos previstos 
no artigo 32 da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2010 e do artigo 5º, § 2º do Decreto 
Municipal nº 14.334/2019.
n) os certificados já apresentados e pontuados em Acessos anteriores, mesmo o candidato não tendo 
sido convocado, não poderão ser reapresentados para tal finalidade, conforme previsto no Art. 32 da Lei 
Municipal nº 5.999/2010.
o) para fins de cumprimento do disposto no Item 2.1, deste Capítulo, será informado pela Comissão de 
Desenvolvimento Funcional – CDF da Educação quais Títulos já foram entregues pelos candidatos para 
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fins de enquadramento inicial e/ou evolução na carreira.
p) os pontos obtidos na Prova de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos no Tempo de Serviço.
q) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Desenvolvimento 
na Carreira do Magistério - Acesso, se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção 
dos Títulos apresentados.
2.2) 2ª Fase – Tempo de Serviço: O Tempo de Serviço, de caráter classificatório, atribuindo-se peso 01, 
constará da entrega do atestado comprovando o efetivo exercício no cargo, até o último dia do mês que 
encerram-se as inscrições (31/03/2020), emitido pelo Departamento de Administração de Pessoal, da 
Secretaria da Administração.

CAPÍTULO VII – DO JULGAMENTO DA PROVA, DO TEMPO DE SERVIÇO E DAS SUAS 
CLASSIFICAÇÕES:
01. A Prova de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Educação – PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO terá caráter classificatório (Peso 9), 
atribuindo-se as pontuações especificadas no Anexo III.
02. A contagem do Tempo de Serviço dos candidatos ao cargo de Especialista em Educação – 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO terá caráter classificatório 
(Peso 1), atribuindo-se as pontuações especificadas no Anexo IV.
03. De acordo com o prescrito pelo artigo 9º, parágrafo único do Decreto Municipal nº 14.334/2019 e a Lei 
7.076/2018, a Classificação Final será apurada da seguinte forma: o valor obtido em cada fator (Prova de 
Títulos/Tempo de Serviço) será multiplicado pelo seu peso, o seu resultado será somado e dividido por 
100 (cem).
04. Os resultados da Prova de Títulos e do Tempo de Serviço, serão publicados oportunamente no Diário 
Oficial de Bauru.
05. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso, devendo ainda 
manter atualizado seu endereço para correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na 
área de concursos do site: www.bauru.sp.gov.br , inclusive após divulgação do resultado final.
06. Os candidatos do presente Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso serão classificados 
em ordem decrescente de pontuação e a promoção será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de 
classificação e as necessidades da Administração Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
07. Nos termos prescritos pelo artigo 10 do Decreto Municipal nº 14.334/2019 serão critérios de desempate 
no Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) maior pontuação na Prova de Títulos;
c) maior Tempo de Efetivo Exercício no cargo;
d) maior idade.
Obs.: Conforme Art. 10 § 3º do Decreto Municipal nº 14.334/2019, caso o candidato obtenha nota 
final 0,0 (zero), o mesmo será classificado conforme os critérios descritos acima.

CAPÍTULO VIII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do Desenvolvimento 
na Carreira do Magistério - Acesso regulado por este edital deverão ser endereçados à Comissão 
Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der 
causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de 
Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com o modelo do Anexo II.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: reconsideração de título, tempo de serviço, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do certame do qual o Candidato Recorrente participou 
e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
8. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
9. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
10. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

CAPÍTULO IX – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso, após decididos todos os 
recursos interpostos tempestivamente observando as determinações constantes no Capítulo VIII, será 
homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru e publicado no Diário Oficial do Município.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO X – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso o candidato 
que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na convocação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a convocação (sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Item 1 do Capítulo IV.
4. A promoção do candidato ficará condicionada:
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo IV, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários.
5. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da promoção.
6. Para promoção somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso.
2. O prazo de validade do presente Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso será de 06 
(seis) meses, a contar da data de sua Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo 
com a necessidade da Administração Pública (artigo 11 do Decreto Municipal nº 14.334/19).
3. Os atos relativos ao Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso serão publicados no Diário 
Oficial de Bauru que estará disponível na Internet pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e no endereço 
www.bauru.sp.gov.br/concursos não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 477/2020.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL 
– 1º AO 5º ANO

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

ANEXO II
MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA
Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso: ___(cargo)___ 

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 2020.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO III
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO – TÍTULOS, FORMAÇÃO, ATIVIDADES 

TÉCNICO-CIENTÍFICAS E PRODUÇÃO DOCENTE 

FORMAÇÃO
Título/curso Pontos

Pós-doutorado em educação ou em área afim 10,0
Doutorado em educação ou em área afim 8,0

Pós-graduação (stricto sensu) – Mestrado em Educação ou em área afim 6,0
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Pós-graduação (latu sensu) – Especialização em Educação ou em área afim, ministrado 
por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC, com duração mínima de 360 

horas, limitado a 2 cursos. 3,0

Curso superior em área afim da educação, limitado a 2 cursos. 3,0
Curso de extensão/aperfeiçoamento na área de educação, feito nos últimos 03 (três) anos, 
ministrados por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC ou Secretaria Municipal de 

Educação de Bauru, com duração mínima de 180 horas, limitado a 2 cursos. 1,5

Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com duração 
mínima de 80 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC ou 

ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 2 cursos. 1,4

Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com duração 
mínima de 30 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC ou 

ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 4 cursos. 0,8

Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com duração 
mínima de 15 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC ou 

ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 6 cursos. 0,4

Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com duração 
mínima de 03 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ou 

ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 8 cursos. 0,2

ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS
Atividade Pontos

Preleção de palestras e conferências em eventos na área da educação locais, limitado a 6 
atividades

0,5 por 
atividade

Preleção de palestras e conferências em eventos na área da educação regional ou 
nacional, limitado a 6 atividades

0,7 por 
atividade

Participação em programas ou projetos aprovados e/ou apoiados pela Secretaria 
Municipal de Educação de Bauru, limitado a 2 atividades

1,0 por 
atividade

Cursos ministrados, limitado a 6 atividades 1,0 por 
atividade

Eventos científicos em nível nacional ou internacional, com apresentação de trabalho, 
limitado a 6 atividades

0,7 por 
evento

Eventos científicos em nível regional ou local, com apresentação de trabalho, limitado a 
6 atividades

0,5 por 
evento

Eventos científicos em nível nacional ou internacional, sem apresentação de trabalho, 
limitado a 6 atividades

0,4 por 
evento

Eventos científicos em nível regional ou local, sem apresentação de trabalho, limitado a 
6 atividades

0,2 por 
evento

PUBLICAÇÕES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS
Atividade Pontos

Livros, limitado a 2 publicações 2,5 por 
publicação

Capítulos de livro, limitado a 3 publicações 1,5 por 
publicação

Organização de livro publicado por editora com corpo editorial, limitado a 2 publicações 1,5 por 
publicação 

Artigos completos publicados em periódicos, limitado a 3 publicações 1,0 por 
publicação

Trabalho Completo publicado em anais de eventos científicos, limitado a 6 publicações 1,0 por 
publicação

Resumo publicado em anais de eventos científicos, limitado a 6 publicações 0,5 por 
publicação

Texto em jornais de notícias/revistas sobre temática educação, limitado a 5 publicações 0,1 por 
publicação

ANEXO IV
CRITÉRIO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO – TEMPO DE SERVIÇO

Tempo em Anos Pontos
25 25
24 24
23 23
22 22
21 21
20 20
19 19
18 18
17 17
16 16
15 15
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9

8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3

ANEXO V
CRONOGRAMA

Datas Eventos
13/02/2020 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
22/02/2020 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
10/03/2020 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
11/03/2020 Abertura Inscrições
16/03/2020 Encerramento Inscrições
19/03/2020 1º Edital de Convocação da Entrega de Títulos
26/03/2020 2º Edital de Convocação da Entrega de Títulos 
04/04/2020 3º Edital de Convocação da Entrega de Títulos
05/04/2020 Previsão da Realização Entrega de Títulos
02/06/2020 Previsão de Divulgação da Classificação Final
16/06/2020 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 13 de fevereiro de 2020.

ISABEL CRISTINA MIZIARA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ESTAGIÁRIOS

TORNA SEM EFEITO
A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 3227, do(a) Sr(a) ALEXANDRE 
RICARDO FACHINI PINTO FILHO, PORTADOR(A) DO RG 40.634.734-7, classificado(a) em 
13.º lugar no Processo Seletivo Edital nº 02/2018, realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na 
área de “ENGENHARIA CIVIL”, em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 3227, do(a) Sr(a) LAIS MACIEL 
SILVA, portador(a) do RG 36.989.614-2, classificado(a) em 14.º lugar no Processo Seletivo Edital nº 
02/2018, realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “ENGENHARIA CIVIL”, em 
virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 3227, do(a) Sr(a) JHON VICTOR 
LEALDINI LANGE, portador(a) do RG 53.329.843-X, classificado(a) em 20.º lugar no Processo Seletivo 
Edital nº 01/2018, realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “INFORMÁTICA”, 
em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta 
data Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 3223, do(a) Sr(a) VERÔNICA 
APARECIDA SANTIAGO, portador(a) do RG 33.593.929-6, classificado(a) em 14.º lugar no 
Processo Seletivo Edital nº 01/2019, realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de 
“PEDAGOGIA”, em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA.

CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do(a) 13° classificado(a), fica convocado(a), 
para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de ENGENHARIA CIVIL, na Prefeitura Municipal de 
Bauru, o(a) Sr(a), GEORGE LUÍS THOMÉ JÚNIOR, portador(a) do RG 40.338.244-0, classificado(a) 
em 15° lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de ENGENHARIA CIVIL, 
edital nº 02/2018. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA 
– CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo 
não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados 
acarretará a sua desistência.

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do(a) 14° classificado(a), fica convocado(a), 
para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de ENGENHARIA CIVIL, na Prefeitura Municipal de 
Bauru, o(a) Sr(a), MATHEUS BARBOSA OLIVEIRA, portador(a) do RG 44.259.814-2, classificado(a) 
em 16° lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de ENGENHARIA CIVIL, 
edital nº 02/2018. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA 
– CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo 
não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados 
acarretará a sua desistência.

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do(a) 20° classificado(a), fica convocado(a), 
para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de INFORMÁTICA, na Prefeitura Municipal de Bauru, 
o(a) Sr(a), ANDERSON DE ARAUJO BLASQUE, portador(a) do RG 44.742.233-9, classificado(a) em 
21° lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de INFORMÁTICA, edital 
nº 01/2018. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – 
CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não 
superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados 
acarretará a sua desistência.
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CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do(a) 14° classificado(a), fica convocado(a), 
para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de PEDAGOGIA, na Prefeitura Municipal de Bauru, 
o(a) Sr(a), VIVIANE DE OLIVEIRA MILANO, portador(a) do RG 40.023.187-6, classificado(a) em 
15° lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de PEDAGOGIA, edital nº 
01/2019. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, 
localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não 
superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados 
acarretará a sua desistência.

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

I FORUM: “APRENDER, DESAPRENDER E REAPRENDER: MUDANÇA PARA O 
FUTURO”.

Ementa: Evento que marca a Abertura das Ações Anuais da EGP-Bauru/2020. Tem como objetivo 
principal a apresentação do tema, título do Fórum e o planejamento a ser realizado neste ano. Visa atender 
aos 4 Pilares (Treinamento e Desenvolvimento Humano, Programas de Formação, Motivação e Gestão 
de Pessoas), necessários à prestação do serviço público de qualidade. Proporcionaremos um espaço de 
reflexão sobre as práticas realizadas no serviço público; apresentaremos a Filosofia da Aprendizagem ao 
Longo da Vida (Life Long Learning); as diretrizes que norteiam a Administração Pública,  a avaliação 
funcional, de desempenho, método e postura do avaliador; abordaremos o planejamento como essencial a 
execução do trabalho e alguns aspectos da liderança no serviço público de qualidade.

Público alvo: diretores, chefes, servidores de forma geral.

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: Turma I: 13/02/2020 – 08:30h às 11:30h
Turma II: 03/03/2020 – 14h às 17h
Carga horária: 03 horas
Vagas: 450
Local: Teatro da FOB (Faculdade de Odontologia de Bauru), localizado na Alameda Dr. Octávio Pinheiro 
Brisolla, 9-75 - Jardim Brasil.

Palestrantes:
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.

Sandra Marquezi Pirola Bezerra
Psicóloga, Especialista em Logoteoria, Pós-graduada em direção e desenvolvimento de pessoas, atuante na 
área clínica e organizacional e Diretora de Departamento de Recursos Humanos na Prefeitura Municipal 
de Bauru.

Walquíria 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 da Escola de Gestão Pública 
– PMB.

Marcela da Silva Santos Camargo - SMS/ DGTES
Graduada em Enfermagem – USC. Especialista em Saúde Pública com Ênfase em Estratégia de Saúde 
da Família – USC. Especialista em Urgência e Emergência – ESAP. Especialista em Formação Docente 
em Educação Profissional Técnica na Área da Saúde – EAD – ENSP. Especialista em Gestão em Saúde – 
Universidade Aberta do Brasil – UNESP/Botucatu. Especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia 
Humana – EAD – Educação à Distância – ENSP – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – 
Fiocruz. Especialista em Gestão do Trabalho e Educação na Saúde – Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. Possui Mestrado Profissional em Odontologia – Área de Concentração Saúde Coletiva – USC 
– Bauru/SP.

Período de Inscrições:
Turma I: das 10h do dia 21/01/2020 às 17h do dia 12/02/2020, através do site www.bauru.sp.gov.br

Turma II: das 16h do dia 27/01/2020 às 12h do dia 03/03/2020, 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” MÓDULO I

Ementa: Apresentar os conceitos em Direitos Humanos dos aspectos macro para o micro; promover 
o conhecimento sobre Cidadania, Participação Social e Direitos Humanos de forma geral e focada 
nos 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; levantar situações do ambiente de trabalho, onde ocorram problemas 
relacionados à temática bem como propor soluções, que comporão o manual de DH para servidores.

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: 27/02, 26/03, 23/04, 28/05 (apresentação do produto) – 8h às 11h - quintas-feiras.
Carga horária: 12h presenciais e 8h de atividade à distância - Total 20h
Vagas: 50 vagas
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito, Praça das Cerejeiras, 1-59, 3° andar.

Palestrantes:
Adriana Yara Dantas Canuto Minozzi
Especialista em Educação Básica - Professor de Educação de Jovens e Adultos/SME, Psicóloga, 
Especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior, colaboradora da EGP/SMA e membro do 
Núcleo de Educação e Direitos Humanos - NEDH/ SME.

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.

Vanessa Isabella dos Santos Ramos
Graduada em Serviço Social pela Faculdade de Serviço Social de Bauru (ITE), pós-graduada em Gestão 
de Políticas Públicas e do Terceiro Setor, Gestão do Sistema Único da Assistência Social e Trabalho Social 
com Famílias (cursando), mestranda em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo com o tema Democracia e Direitos Humanos na Formação em Serviço Social. Diretora do Conselho 
Regional de Serviço Social da Seccional Bauru. Assistente Social no terceiro setor (Fundato e SORRI) e 
atua como Assistente Social e Responsável Técnica do Trabalho Social do PMCMV em Bauru/SP. Atua em 
Conselho Municipal de Direitos Humanos de Bauru.

Vanessa Marinho Cunha Pescarollo
Formada em Pedagogia com pós-graduação em Psicopedagogia, Especialista em Educação do Sistema 
Municipal de Educação e Membro do Núcleo de Educação em Direitos Humanos da SME.

Inscrições: das 15h do dia 28/01/2020 às 17h do dia 26/02/2020, 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 TÉCNICO: “METODOLOGIAS ÁGEIS - SCRUM”
Ementa:
O propósito deste curso é tratar de forma mais prática todos os conceitos do SCRUM, abordando cada 
etapa, papel, cerimônia e artefato.

Público alvo: servidores que atuam em projetos.

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 Administrador Banco de Dados; Administrador de Redes; Analista de Desenvolvimento 
de Sistemas; Gerente de Desenvolvimento de Sistema; Gerente de Projeto Técnico da Informação; 
Gerente de Rede; Programador de Sistema de Informação; Técnico de Apoio ao Usuário de 
Informática e Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática enquadrados na Lei 5975/10.

Data e horário: 28/02/2020 – 9h às 11h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito, Praça das Cerejeiras, 1-59, 3° andar.
Palestrante:
Thayra Pedroso
Pós-graduada em Segurança da Informação pela Universidade do Sagrado Coração (2018) e graduada 
em Bacharelado de Sistemas de Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(2013). Atualmente é analista de desenvolvimento de sistemas na Prefeitura Municipal de Bauru. Tem 
experiência nas áreas de Ciências da Computação, com ênfase em Linguagens de Programação C#, ABAP, 
ZIM, VB e Banco de Dados Microsoft SQL Server. Além disso, também possui experiência em diagramas 
UML e análise de requisitos.

Inscrições: das 08:30h do dia 03/01/2020 às 17h do dia 27/02/2020, 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: “A MULHER É SHOW”
Ementa: A palestra tem o intuito de levar a mulher a uma jornada do autoconhecimento. Sobre a 
importância do autocuidado e da conscientização de doenças que afligem o público feminino. A força 
feminina de trabalho, motivação, foco em resultados, superação de limites, atitude vencedora e aumento 
de performance.
Para finalizar, as mulheres serão guiadas por uma meditação para que elas entendam o quanto é valioso 
estar 100% presente e ter clareza mental sobre tudo na vida.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.

Data e horário: 04/03- quarta-feira, às 9h.
Carga horária: 03h
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito, Praça das Cerejeiras, 1-59, 3° andar.
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Palestrante: Carla Graziela Barreto
Farmacêutica formada pela PUC- Campinas, especialista em análises clínicas e vacinação. Pós-graduada 
em farmacologia clínica com ênfase em prescrição farmacêutica. Entusiasta pela área de palestras, onde 
seu conhecimento chegou mais longe. Orientar, ensinar, motivar e transformar a vida das pessoas hoje é 
seu propósito de vida.

Inscrições: das 08h do dia 10/02/2020 às 17h do dia 03/03/2020, 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 – PRÁTICAS EDUCATIVAS NO CONTEXTO DO SERVIÇO PÚBLICO

Ementa: Oferecer aos servidores a oportunidade de refletir sobre a educação e aprendizagem no contexto 
organizacional no serviço público, visando o desenvolvimento da capacidade de criar e executar ações 
educativas com foco na aprendizagem, utilizando diferentes modalidades e tecnologias. Preparar o servidor 
para reconhecer as diferentes aplicações da Educação Corporativa Pública, bem como conhecer e aplicar 
instrumentos que potencializem a eficiência, a eficácia, a efetividade e a economicidade dos processos de 
aprendizagem da organização pública. Temas: Educação no mundo, na realidade Brasileira e no contexto da 
sociedade do conhecimento; Educação Corporativa; Didática e Metodologias para a Educação Profissional.

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

Data e horário: 09/03, 13/4, 04/05, 08/06 – segundas –feiras das 08h às 11h.
Carga horária: 12 h presenciais e 9h de atividade à distância, total 21h.
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito, localizado na Praça das Cerejeiras, 1-59, 3° Andar.

Palestrantes:
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

Ana Maria Lombardi Daibem
Possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Sagrado Coração de Jesus 
(1970), mestrado em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba (1991) e doutorado em Educação 
[Marília] pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1998). Atuou como Secretária da 
Educação da Prefeitura Municipal de Bauru (2005 a 2008), e após a aposentadoria na UNESP (2003) atuou 
nesta Instituição como Professor Assistente Doutor Voluntário. Tem experiência na área de Educação, com 
ênfase na Formação de Professores, tratando especificamente de questões afins a Prática Pedagógica e 
Metodologia do Ensino Superior. Atua como professora colaboradora no Centro de Estudos e Práticas 
Pedagógicas (CENEPP/PROGRAD/UNESP) e como docente/orientadora no Programa de Pós-Graduação 
em Bioética do Centro Universitário São Camilo

Griselda Luiza Purini
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.

Inscrições: das 17h do dia 28/01/2020 às 17h do dia 06/03/2020, 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 TÉCNICO: “MODELOS PARA CONTROLE DE TAREFAS E ATIVIDADES - 
TRELLO”

Ementa:
O Trello é um aplicativo gratuito baseado na web utilizado para gerenciar e acompanhar tarefas realizadas 
de forma individual e/ou em equipe. Este curso ensinará a criar uma conta no Trello, projetos, atribuir 
tarefas a diferentes usuários, atribuir a cada tarefa uma data de vencimento, criar listas de verificação, 
transferir arquivos e interagir com sua equipe, consequentemente, aumentando sua produtividade.

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

Data e horário: 10/03/2020 – 9h às 11h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito, Praça das Cerejeiras, 1-59, 3° andar.
Palestrante:
Thayra Pedroso
Pós-graduada em Segurança da Informação pela Universidade do Sagrado Coração (2018) e graduada 
em Bacharelado de Sistemas de Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(2013). Atualmente é analista de desenvolvimento de sistemas na Prefeitura Municipal de Bauru. Tem 
experiência nas áreas de Ciências da Computação, com ênfase em Linguagens de Programação C#, ABAP, 
ZIM, VB e Banco de Dados Microsoft SQL Server. Além disso, também possui experiência em diagramas 
UML e análise de requisitos.

Inscrições: das 08:30h do dia 03/01/2020 às 17h do dia 09/03/2020, 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: “CERIMÔNIAS E EVENTOS: DO PROTOCOLO À PRÁTICA -II”

Ementa: Dando continuidade aos estudos do curso de Cerimônias e Eventos I, iremos retomar as bases 
que norteiam as práticas, tais como: o protocolo nacional de cerimonial, a organização e padronização 
dos eventos governamentais, a etiqueta social adequada à cada ocasião, dentre outras ferramentas que 
se fazem necessárias. Ampliaremos para as diversas formas de comunicação e os diferentes papéis 
a serem desempenhados desde a idealização, passando pela execução do evento, chegando ao pós-
evento, como ferramenta de avaliação necessária para a consolidação da ação. Neste semestre teremos 
o foco em casos de eventos públicos, com a elaboração de um evento, seguindo todas as suas etapas.   

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

Data e horário:18/03; 15/04; 13/05; 10/06 - quartas-feiras, das 8h às 11h
Carga horária: 12h presenciais e 8h à distância, total de 20h.
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito, Praça das Cerejeiras, 1-59, 3° andar.

Palestrantes:
Paulo Sérgio Canalli Filho 
Possui graduação em Comunicação Social, especialização em Comunicação nas Organizações e também 
em Estratégias Competitivas de Mercado: Comunicação, Inovação e Liderança. Tem experiência 
profissional na área de comunicação, com ênfase em comunicação organizacional no exercício de funções 
de comunicação interna e externa, abrangendo conhecimentos de marketing promocional e eventos, cultura 
e gestão organizacional, planejamento e ferramentas como revista, informativos internos e assessoria de 
imprensa.

Raquel Cabral
Professora Doutora nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC), da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Brasil. Pós-
Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e 
Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP). Doutora em Comunicação Institucional pela Universitat 
Jaume I, Espanha. Mestre em Comunicação Midiática pela UNESP, Brasil. Mestre em Estudos Internacionais 
em Paz, Conflitos e Desenvolvimento Social pelo Instituto Interuniversitário de Desenvolvimento Social e 
Paz (Cátedra Unesco de Filosofia Para a Paz) da Universitat Jaume I, Espanha. Bacharel em Comunicação 
Social - Relações Públicas pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), São Paulo, Brasil. Pesquisadora 
Externa do Instituto de Desarrollo Social Y Paz (Iudesp) da Universitat Jaume I e Universitat de Alicante 
(Espanha). Área de Pesquisa: Comunicação Intercultural, Relações Públicas, Comunicação para Cultura de 
Paz, e Violência Organizacional.

Ricardo Polettini 
Formado em Jornalismo. Atualmente É Coordenador de Comunicação Social na Prefeitura de Bauru.

Susana Nogueira Liborio Godoy
Servidora Municipal, Atualmente Diretora de Divisão de Ação Cultural na Secretaria da Cultura de Bauru. 
Cerimonialista, Formada em Comunicação Social com Habilitação em Relações Públicas.

Inscrições: das 15h do dia 28/01/2020 às 17h do dia 17/03/2020, 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: “NO QUE POSSO TE AJUDAR? ATENDIMENTO HUMANIZADO NO SERVIÇO 
PÚBLICO MUNICIPAL”.

Ementa: Um dos maiores desafios do Serviço Público é o atendimento ao usuário e ao cidadão de um modo 
geral. Este curso tem a iniciativa do governo Municipal, através da EGP, que visa ampliar a capacitação dos 
servidores, buscando alcançar o Princípio da Eficiência no Serviço Público, desenvolvendo as atividades 
com maior eficiência, com benefícios significativos para o Usuário/Cidadão, para o servidor e para a 
Organização.

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:Turma I Saúde: 02/03, 16/03, 06/04 e 22/04 – 9h às 11h
Turma II: 30/03, 27/04, 25/05 e 29/06 – 9h às 11h
Carga horária: 08 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito, Praça das Cerejeiras, 1-59, 3° andar.

Palestrantes:
Simone Aparecida Fechio Francisco Vieira
Formada em Psicologia pela UNESP de Bauru.
Pós-graduada em Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico.
Experiência em Desenvolvimento e Gestão de Pessoas.
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Nuria Priscila Valentini Borro Moretto
Psicóloga formada na UNESP, mestre em Ciências da Saúde pela USP. Especialista em Gestão Estratégica 
também pela UNESP. Realizou curso de Aprimoramento em Técnicas Analíticas Terapêuticas no Instituto 
Junguiano de Bauru e região. Durante a graduação realizou iniciação científica, foi membro Fundador 
e Diretor Presidente da Interage Empresa Junior de Psicologia da UNESP - Bauru. Depois de formada, 
exerceu atividades nas áreas clínica (adulto e infantil) e organizacional, com foco em Saúde Mental. 
Realizou Mestrado na USP de Março 2014 ate Março 2016, com bolsa CNPQ sendo a área de pesquisa: 
saúde mental de universitários, com foco em "ansiedade", "depressão" e "fobia social". Atualmente Docente 
no curso de Psicologia da UNISAGRADO e Especialista em Gestão Administrativa e Serviços- Psicóloga 
na Prefeitura Municipal de Bauru.

Carla Andreia Garcia da Silva
Formada em Gestão de Pessoas, pelo IESB- Bauru, atualmente cursando Pedagogia na Anhanguera. Atuou 
17 anos no comércio, sempre na área de atendimento ao público. Atendente na Prefeitura Municipal de 
Bauru desde 2011,  no Pronto Socorro, na Recepção do Paço, e desde maio de 2018 na Ouvidoria Geral 
do Município.

Elson Reis
Formado em Administração Pública e Pós- Graduado em Gerência de Cidades.
Estagiou na Casa da Cultura de Bauru por dois anos (1985 A 1986).

Alessandra Pereira Lima
Formada em Gestão Pública pela UNIP/Bauru. Atualmente cursando Serviço Social. Possui Capacitação 
em Ouvidoria pela CEFOR/2019. Possui curso de Contextualização, Inglês básico, Espanhol básico, 
hermenêutica (interpretação de texto de direito, filosóficos e religiosos) pelo Instituto Linguístico 
Missionário Quadrangular. Auxiliar de Regulação em serviços de saúde da Prefeitura Municipal de Bauru 
desde 2011. Atuando na Ouvidoria desde 2018 e atualmente Diretora de Divisão, junto ao serviço de 
Ouvidoria da Secretária Municipal de Saúde desde 2019.

Magna Gabriella Vigano Cavalcanti
Graduada em Licenciatura e Formação de Psicólogo pela UNESP/Bauru (2008), Pós-Graduada em 
Psicologia Clínica pela Secretaria de Estado da Saúde (2010) e Mestre em Psicologia do Desenvolvimento 
e Aprendizagem pela UNESP/Bauru (2018). É servidora da Prefeitura Municipal de Bauru desde 2011, 
atualmente é Psicóloga no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Infanto-juvenil (CAPS 
AD III i), tendo atuado anteriormente como coordenadora em um Centro de Referência da Assistência 
Social (CRAS). Ministra disciplinas em cursos de Pós-Graduação na Universidade do Sagrado Coração 
e na Acrópole Educacional de Bauru, e no curso de Graduação de Direito na Universidade Metodista de 
Piracicaba. Possui experiência na área Clínica, Institucional e de Política Públicas.

Período de Inscrições:
Turma I Saúde: das 16h do dia 28/01/2020 às 17h do dia 28/02/2020, através do site www.bauru.sp.gov.br

Turma II: das 16h do dia 28/01/2020 às 17h do dia 27/03/2020, 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.

MESA REDONDA: “MULHER EM MOVIMENTO: VALORES, CONQUISTAS E DESAFIOS 
NO TRABALHO E NA VIDA”.

Ementa: Promover reflexão e debate sobre as mulheres nos locais de trabalho e como suas carreiras e seus 
papéis refletem em seus relacionamentos e em sua vida familiar.
Trazendo relatos de mulheres dinâmicas que se destacam em seus campos de atuação, discutindo sobre 
rotinas, desafios, conquistas e histórias de sucesso, revelando lições para serem aplicadas no cotidiano 
feminino.

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

Data e horário: 05/03/2020 – 09h às 11h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito, Praça das Cerejeiras, 1-59, 3° andar.

Palestrantes:
Ana Raquel Périco Mangili
É brasileira, tem 25 anos e reside em Barra Bonita/SP. Nasceu prematura, aos sete meses de gestação e, como 
consequência, adquiriu Distonia generalizada, Disfonia e deficiência auditiva. Pós-graduada (Especialista) 
em Linguagem, Cultura e Mídia na UNESP de Bauru/SP (2019) e graduada em Comunicação Social – 
Jornalismo (2017) na mesma instituição. Criadora do Blog Dyskinesis, foi jornalista-redatora da Editora 
Alto Astral de junho a setembro de 2019 e assessora de imprensa da Associação dos Deficientes Auditivos, 
Pais, Amigos e Usuários de Implante Coclear (ADAP) de março de 2014 a julho de 2019. Eleita Primeira 
Secretária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COMUDE) de Bauru/SP para 
o biênio 2017-2019, também foi colaboradora do Blog do Grupo Mídia Acessível e Tradução Audiovisual 
(MATAV), do Blog Distonia Saúde e da Red de Estudiantes Latinoamericanos por la Inclusión (RELPI ). 
Realizou, em julho de 2015, um intercâmbio de três semanas na Universidad de Salamanca/Espanha, onde 
recebeu um certificado de nível Avançado na Língua Espanhola.  Em maio de 2016, palestrou no primeiro 
TEDx UNESP Bauru, com o tema Futuros Improváveis.

Lázara Maria Gomes Gazzetta
Primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Bauru Bióloga formada pela UNESP 
de Bauru. Foi diretora do Departamento Zoo-Botânico e uma das fundadoras do Instituto Ambiental 
Vidágua. Coordenou o Programa Lagamar da Fundação SOS Mata Atlântica de 1997 a 2006. Especialista 
em projetos ambientais atuou na coordenação do Centro Tuzino de Educação Ambiental, uma parceria da 
Fundação BRADESCO com a SOS Mata Atlântica. Atuou também na coordenação dos documentários 

socioambientais “Terra das Águas” e “O rio e a mata”, este último contemplado pelo Ministério da Educação 
com reconhecimento especial pelos materiais didáticos produzidos. Foi coordenadora do grupo de estudos 
para elaboração dos dados socioeconômicos do Plano de Manejo da Estação Ecológica Tupiniquins, foi 
membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape e do Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Rio Tietê/Jacaré, além de atuar no Conselho Gestor da APA Federal Cananéia-Iguape-Peruíbe e do Comitê 
Gestor do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, onde participou da elaboração do seu Plano de Manejo. 
Atuou como Secretária do Meio Ambiente da Prefeitura de Pederneiras de agosto de 2007 a dezembro de 
2014. Atuou como Secretária do Meio Ambiente de Bauru de fevereiro de 2015 a outubro de 2016.

Kátia Valérya dos Santos Souza
Presidente CMDH. Consultora Master - Cenário Consultoria na área de RH e Gestão Empresarial, com 
ênfase em Planejamento Estratégico, Processos de RH - Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida. Atua 
na área social com assessoria a ONG´s, Fundações e Autarquias elaborando ações específicas a partir 
da análise de conjunturas e cenários de debate. Com Formação Acadêmica em Licenciatura Plena em 
Educação Física, Aperfeiçoamento em Movimentos Sociais e Crises Contemporâneas e na Fundação 
Getulio Vargas cursou o Master of Business Administration - MBA Gestão Empresarial; Pós- Graduação 
em Gestão Empresarial Ênfase em RH e Marketing.

Inscrições: das 11h do dia 14/02/2020 às 17h00 do dia 04/03/2020, 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.

I FORUM: “NOVA PREVIDÊNCIA... NOSSA PREVIDÊNCIA... MEU FUTURO”.

Ementa: Como impacto da reforma da previdência foi sentido imediatamente após sua publicação. A EGP 
Bauru cria este espaço para que você, servidor, entenda o que muda na Reforma da Previdência 2019, 
conhecendo as alterações decorrentes da Emenda Constitucional EC nº 103/201 - Reforma Previdenciária, 
cuja promulgação aconteceu em 12/11/19. Além disso, tenha acesso à análise de cada um dos especialistas 
em Sistema Previdenciário no setor público, bem como o impacto no Regime Próprio da Previdência 
Municipal (FUNPREV).

Público alvo: servidores de forma geral.

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: 12/03/2020 – 13h30 às 16h30
Carga horária: 03 horas
Vagas: 450
Local: Teatro da FOB (Faculdade de Odontologia de Bauru), localizado na Alameda Dr. Octávio Pinheiro 
Brisolla, 9-75 - Jardim Brasil.

Palestrantes:
Gilson Gimenes Campos – FUNPREV
Presidente da FUNPREV (3 Mandatos). Diretor da Regional Central - Associação Paulista de Entidades de 
Previdência dos Municípios – APEPREM. Certificação CPA - 20 da Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiros e de Capitais – Anbima. Ex-Presidente da CIPA. Ex-Diretor do SINSERM. 
Formado em Gestão de Processo Gerencial – Faculdade IESB/PREVE.

Tiago Henrique Barbosa
Advogado Previdenciário e Presidente Comiss. de Assuntos Previdenciários da Subseção OAB Bauru.
Inscrições: das 16h do dia 14/02/2020 às 12h do dia 12/03/2020, através do site www.bauru.sp.gov.br

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

OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.

EXTRATOS
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 2.143/17 - PROCESSO Nº 1.802/17 ap. 
nº 70.312/14 (capa) – CONVENENTE: Município de Bauru – CONVENIADO: TEIXEIRA E 
ESPERANDIA DROGARIA LTDA - ME (PHARMA GOLD). OBJETO: As partes resolvem acrescentar 
na Cláusula Primeira o item 1.2, com a seguinte redação: “1.2. A CONVENIADA se compromete a oferecer 
os seguintes benefícios: Desconto de 15% (quinze por cento) em todos os produtos e medicamentos 
éticos, genéricos ou similares, Perfumaria, Nacionais e Importados – linha adulto e infantil; Serviços 
farmacêuticos: aferição pressão, glicemia e perfuração lóbulo (orelha); Farmácia Popular; entrega sem 
taxa, ilimitada e sem valor mínimo de compra.” As partes resolvem alterar a Cláusula Sexta, passando a ter 
a seguinte redação: “CLÁUSULA SEXTA: O presente convênio vigorará por mais 12 (doze) meses, de 02 
de março de 2.020 a 02 de março de 2.021, passando de 36 (trinta e seis) meses para 48 (quarenta e oito) 
meses.” As partes resolvem acrescentar a Cláusula Nona, passando a ter a seguinte redação: “9.1. Fica a 
CONVENIADA obrigada, no fornecimento de seus produtos e/ou serviços ao servidor, cientificá-lo de que 
enquanto houver a cessação de sua remuneração junto à CONVENENTE - PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU (em caso de afastamento por auxílio doença, licença de tratamento de saúde, aposentadoria e 
demais afastamentos em que cesse o pagamento do servidor, impossibilitando consignar as despesas em sua 
folha de pagamento pela Prefeitura), o mesmo deverá efetuar o pagamento das mensalidades diretamente 
à CONVENIADA; 9.2. A CONVENENTE não é responsável por pagamento de qualquer indenização 
referente aos benefícios oferecidos pela CONVENIADA ao servidor referente a este convênio, quando 
ocorrer a cessação da remuneração, por qualquer motivo que seja.” - ASSINATURA: 03/02/20, conforme 
art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.
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Secretaria do Bem-Estar Social
José Carlos Augusto Fernandes

Secretário

EXTRATOS
CONTRATO Nº 9.712/20 - PROCESSO Nº 124.247/19 - LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE BAURU 
- LOCADORES: HELIO HIROKUNI KANABARA E VERA LUCIA GERALDO KANABARA – 
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a locação de dois pavimentos, sendo térreo e 1º andar, 
do imóvel situado na Rua Panamá, nº 3-17, nesta cidade de Bauru/SP, de propriedade dos LOCADORES. 
A finalidade da presente locação será para uso de atividade NÃO RESIDENCIAL, visando única e 
exclusivamente à alocação do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS Ferraz. - PRAZO: 
12 meses – VALOR TOTAL: R$ 22.843,44 – PROPONENTES: 01 – MODALIDADE: Dispensa 
de licitação, nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. – 
ASSINATURA: 10/02/20, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de Cultura
Luiz Ricardo Ferreira

Secretário 
ATO DECISÓRIO

A Secretaria Municipal de Cultura com base na Lei 5795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede o Ato 
Decisório, em nome do interessado abaixo:
José Damião dos Santos, matricula 27492, cargo de ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E 
SOCIAL – AGENTE CULTURAL da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Professor Educação 
Básica II, junto a Secretaria de Estado da Educação,
Diretoria de Ensino Região de Bauru, EE Prof. Ayrton Busch, na cidade de Bauru - SP. Ato Decisório nº 
001/2020. Acumulação legal.

Bauru, 19 de fevereiro de 2020.
LUIZ RICARDO FERREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,

Turismo e Renda
Aline Prado Fogolin  

Secretária
EDITAL SEDECON 01

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA DIVULGAÇÃO DE ÁREAS DISPONÍVEIS PARA 
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO SITUADOS NAS CIDADES 
INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, ATACADISTAS E DE SERVIÇOS, CONFORME ESTABELECE A LEI 
6.931, DE 27 DE JUNHO DE 2.017.

O Município de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Renda, FAZ SABER a todos os interessados que se acha aberto nesta Prefeitura o presente Edital de 
Chamamento, referente às áreas disponíveis para a concessão de direito real de uso de imóveis do município 
situados nas Cidades Industriais, Comerciais Atacadistas e de Serviços de Bauru.

I – DO OBJETO: 
1.1. O presente edital visa dar ciência a todos os interessados das áreas disponíveis nas Cidades Industriais, 
Comerciais Atacadistas e de Serviços para a concessão de direito real de uso de imóveis de Bauru. 

II – DAS ÁREAS DISPONÍVEIS:

2.1 –Setor 03, Quadra 1532, Lote 009 - Distrito Industrial II. 
“Um terreno, identificado como lote 09 da quadra 07 do Distrito Industrial II, desta cidade de Bauru, 
cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº 03/1532/009, com as seguintes medidas e confrontações: 
situado no lado par do quarteirão 2 da Rua Armando Lambertini (ex Rua DI – 6), distante 332,80 metros 
da Avenida Dr. Axel Hermann Breslau (ex Avenida Marginal Fepasa DI - 2), com uma área de 4.000,00 
metros quadrados, mede 40,00 metros de frente pra referida Rua Armando Lambertini, do lado direito, 
de quem da via pública olha para o imóvel, em um ângulo de 90°00’00”, mede 100,00 metros da frente 
aos fundos, confrontando nesta divisa com o lote 10 de propriedade de EUROBORO INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA., do lado esquerdo. Em um ângulo 90°00’00”, mede 100,00 metros da frente aos 
fundos, confrontando nesta divisa com o lote 8 de propriedade de IDEAL ENGENHARIA INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA., nos fundos formando um ângulo interno com a lateral direita de 90°00’00” e um 
ângulo interno com a lateral esquerda, de 90°00’00”, mede 40,00 metros confrontando com a Rua Paulo 

Malmonge Macedo, quart. 2 lado ímpar (ex Rua DI – 8)”. O referido imóvel consta pertencer à Prefeitura 
Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 45.499 – do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Bauru, encontrando-se caracterizado no desenho SP nº 6581.

2.2 - Setor 04, Quadra 2165, Lote 08 -  Distrito Industrial IV.
 “Um terreno situado no lado ímpar do quarteirão 02 da Rua Rubens Garcia, correspondente a totalidade 
dos lotes 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 da Quadra 28 do loteamento denominado 
Mário Luiz Rodrigues do Prado – Distrito Industrial IV, nesta cidade de Bauru/SP, medindo 61,00 metros 
de frente, confrontando com a Rua Rubens Garcia; 40,00 metros do lado direito, de quem da via pública 
olha para o imóvel, confronta com os lotes 07 e 22; 22,00 metros do lado esquerdo, confrontando com a 
Rua Acácio Pereira, quarteirão 03, lado par, existindo na confluência da Rua Rubens Garcia com a Rua 
Acácio Pereira, uma curva de concordância com raio igual a 9,00 metros; 61,00 metros na linha dos fundos, 
confrontando com a Rua Dimas Simonetti, existindo na confluência da referida Rua Dimas Simonetti com 
a Rua Acácio Pereira uma curva de concordância com raio igual a 9,00 metros, encerrando uma área de 
2.765,24 metros quadrados.” Referido imóvel consta pertencer a Prefeitura Municipal de Bauru, conforme 
Matrícula nº 116.280 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo 
desenho SP 5621.

III – REQUISITOS PARA A INSTALAÇÃO NAS CIDADES INDUSTRIAIS:

3.1 - De acordo com artigo 4º da Lei 5.198/2004, Fica permitida a instalação, nas Cidades Industriais, 
Comerciais Atacadistas e de Serviços, de indústrias, empresas de comércio atacadista e prestadoras de 
serviços, bem como lojas de fábrica para venda ao consumidor, sendo essas anexadas legalmente à empresa 
concessionária.

3.2 – A Concessão de Direito Real de Uso das Cidades Industriais do município de Bauru deve observar as 
Leis municipais 5.198, de 22 de outubro 2004 e 6.931, de 27 de junho de 2.017.

IV – DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

4.1 – O interessado deverá fazer sua manifestação de interesse de forma virtual, através do link: http://
www.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx
  
4.2 – Cada interessado poderá manifestar interesse por apenas uma área referida no item II.    

4.3 – Documentação necessária:
• Mencionar o número do edital;
• Descrever a área de interesse da mesma forma que fora descrito no edital no item II;

Conforme Art. Da Lei 6.931/2007:
•  Os interessados deverão fazer as solicitações de áreas juntando aos pedidos de forma virtual 
“online” os documentos próprios, de seus sócios e de diretores, todos digitalizados.

Quando se tratar de empresas serão apresentados os seguintes documentos:
• a) contrato social e balanço/DRE patrimonial dos 03 (três) últimos exercícios;
• b) cadastro nacional de pessoa jurídica junto ao Ministério Federal;
• c) certidões federal, estadual e municipal, negativas ou positivas com efeito de negativas;
• d) compromisso do número inicial de empregos a serem utilizados, bem como previsão de 
criação de outros empregos mencionando os prazos para tanto; e
• e) previsão de geração de tributos municipais.

2º Dos sócios ou diretores serão apresentados, os seguintes documentos:
• a) cadastro da pessoa física junto ao Ministério Federal;
• b) Registro Geral (carteira de identidade) de unidade da federação, devendo os estrangeiros 
demonstrar situação regular de residência no país; e
• c) certidões federal, estadual e municipal negativas ou positivas com efeito de negativas.

Quando se tratar de empresa individual serão apresentados de forma virtual “online” os seguintes 
documentos:
• a) cadastro da pessoa física junto ao Ministério Federal;
• b) Registro Geral (carteira de identidade) de unidade da federação;
• c) os estrangeiros deverão demonstrar situação regular de residência no país;
• d) certidões federal, estadual e municipal negativas ou positivas com efeito de negativas. e;
• e) serão exigidos ainda, no que couber, os demais documentos solicitados às empresas coletivas.

V - PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE:

Os interessados terão 60 (sessenta) dias a contar da primeira publicação deste edital para manifestar o 
interesse em alguma das áreas descritas no item II.

VI - DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

6.1 – Apresentada toda a documentação exigida na manifestação de interesse (item 4.3) a Prefeitura 
Municipal de Bauru terá 90 dias para manifestar o resultado da análise financeira, fiscalizações e aprovação 
do CADEM através do Diário Oficial e também pelo sistema de documentos eletrônicos.

6.2 - Quando houver mais de um interessado no chamamento público para a concessão de uma mesma área 
municipal, através de direito real de uso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Renda deverá optar por aquela que for considerada melhor proposta, caso em que justificará os motivos 
da escolha, levando em consideração a geração de empregos, o faturamento previsto para os primeiros 
03 (três) anos, a natureza da matéria-prima, o valor do investimento e a contrapartida ao município cujos 
critérios serão analisados pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM).  As empresas 
serão classificadas em ordem decrescente sendo a primeira aquela que somar o maior número de pontos e 
em caso de empate entre duas ou mais empresas, terá direito preferencial de escolha a microempresa (ME) 
e na falta desta a empresa de pequeno porte (EPP), de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2.006. Em caso de empate em número de pontos, segundo consta do anexo I, entre duas ou 
mais micro empresas (ME) e na falta destas se houver empresas de pequeno porte (EPP) interessadas, a 
classificação se fará por sorteio para o qual serão convidados os interessados para o acompanhamento, 
lavrando-se termo em até 60 (sessenta) dias que será publicado no Diário Oficial Municipal (Art.6º e 
parágrafos da Lei 6.931/2017)
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VII – DO RECURSO

7.1 – Após publicação do resultado da análise descrita no item 6.1 deste edital caberá recurso, no prazo de 
5 dias úteis a contar da publicação do mesmo no Diário Oficial.
O recurso será dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis contados do 
recebimento do recurso.

7.2 – Vencida a primeira fase de análise e quando houver mais de um interessado no chamamento público 
para concessão de uma mesma área municipal, (item 6.2), do ato classificatório caberá recurso terminativo 
com efeitos devolutivo e suspensivo ao Prefeito Municipal no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência 
ou notificação da parte desclassificada, conforme determina o § 3º do art. 6º da Lei 6.931/2017.

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 8.1. Fica eleito o foro da Comarca de Bauru/SP, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que 
sejam para dirimir as questões suscitadas da interpretação deste Edital e demais atos deles decorrentes.

Bauru, 07 de Fevereiro de 2020.
ALINE PRADO FOGOLIN

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA.

Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária
PORTARIA 032/2019 – SE

A Secretária Municipal da Educação, Isabel Cristina Miziara, no uso das suas atribuições legais, em especial 
aquelas que lhe são conferidas pelo Decreto 6.618 de 27/05/93, resolve:
Com base no Decreto 10.088 de 20 de Setembro de 2005, autorizar os serviços citados abaixo, a conduzir 
viaturas no período de 06 meses, a partir da data de sua publicação, na eventualidade da falta de servidores 
ocupantes do cargo de Motorista:
- Amauri Gasque – Mat.  28.315
- Andrea Grizi Pimentel Valêncio – Mat. 30.701
- Andréia Melanda Chirinéa - Mat. 29.028
- Angela De Souza Ribeiro – Mat. 25.662
- Benedito Capras – Mat.  24.205
- Claudio Marcio Sakata Chiodo – Mat. 28.442
- Cleber Azevedo Giatti – Mat. 29.402
- Clovis Augusto Alves De Morais – Mat. 34.435
- Denise Aparecida Jacinto Mercado - Mat. 24637
- Eliane Maria Rocha Dias – Mat. 25.525
- Elisângela Machado Agustinho – Mat. 34.921
- Erika Luciana Jacob Navarro - Mat. 24646
- Fabio Schwarz Soares Dos Santos – Mat. 29.529
- Fernando Borges Camargo – Mat. 34.252
- Flávio Ismael Da Silva Oliveira – Mat. 28.696
- Francine Brandão Dolo – Mat. 30.618
- Francisco Carlos Santiago – Mat. 17.156
- Ivan Henrique De Oliveira – Mat. 34.659
- José Vitor Fernandes Bertizoli – Mat. 28.717
- Joseilton Ferreira Dos Santos – Mat. 16.921
- Julia Maria Rodrigues Homelis Floriano – Mat. 33.088
- Luciana Maria Vigo Duarte – Mat. 15.196
- Luciano Martins Dos Santos Júnior – Mat. 27.866
- Manoel Alexandre Da Silva – Mat. 34876
- Michelle Caroline Ferreira dos Santos – Mat. 27.486
- Telma Regina Cardoso Yamashita - Mat. 21256
- Valter De Souza – Mat.  34.778
- Valdecir Aparecido De Arruda – Mat. 15.306
- Valderez Alves Cardoso – Mat. 29.607
- Wilton Regis Da Silva Santos – Mat. 33.493

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 22/02/2020

ISABEL CRISTINA MIZIARA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretora da EMEF “PROFª CLAUDETE DA SILVA VECCHI”, convoca os associados da APM a 
comparecerem à Assembleia Geral para apresentação, aprovação e eleição do Conselho Deliberativo, 
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da APM. A primeira chamada será no dia 03 de março de 2020, às 
17h30 em sua sede, sito a Rua Roque Urias Baptista, 04-20, Parque Viaduto. Não havendo o comparecimento 
de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 17h45, no mesmo local e data.

O Diretor da EMEF 'Cônego Aníbal Difrância' convoca os associados da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
MESTRES – APM a comparecerem na Assembleia Geral que será realizada no dia 03/03/2020 (terça-feira), 
às 17h30 em sua sede localizada na Alameda Manoel Figueiredo, nº 1-20, Parque São Geraldo, na cidade de 
Bauru/SP, para recondução dos membros da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal 
para o ano de 2020. Não havendo comparecimento de mais de 50% (cinquenta por cento) dos associados, 
convocamos em segunda chamada às 18h00, no mesmo local e data.

EXTRATOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.206/19 - PROCESSO N° 57.187/18 - 
CONTRATANTE: Município de Bauru - CONTRATADA: DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS 
LTDA - OBJETO: As partes, resolvem prorrogar o prazo de vigência do contrato de locação de 37 (trinta 
e sete unidades) de máquinas multifuncionais com velocidade mín. de 30 PPM, franquia de 3.000 (três mil) 
páginas por mês cada máquina, tamanhos de papel suportados: A4, A5 e ofício, impressão p/b, incluindo 

manutenção preventiva e corretiva, além de suprimentos necessários para utilização dos equipamentos por 
mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. “1.2. 
O contrato terá vigência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser 
prorrogado, caso haja interesse das partes, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.” 
2. Por via de consequência será acrescido ao valor original do contrato a importância de R$ 39.960,00 
(trinta e nove mil, novecentos e sessenta reais), passando de R$ 39.960,00 (trinta e nove mil, novecentos 
e sessenta reais) para R$ 79.920,00 (setenta e nove mil, novecentos e vinte reais) o valor total do contrato, 
razão pela qual o item 3.1 da Cláusula Terceira do contrato original passa a ter a seguinte redação: “3.1. 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela locação do objeto descrito na Cláusula Primeira a 
importância mensal de R$ 3.330,00 (três mil, trezentos e trinta reais), perfazendo o total de R$ 79.920,00 
(setenta e nove mil, novecentos e vinte reais) que será suportada pela dotação orçamentária do Município 
de Bauru, da Secretaria Municipal da Educação.” - ASSINATURA: 30/01/20.

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 relacionados 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. 70588/17 - Aparecido Donizete Martins;
Proc. 5965/18 - Carlos Simeao Junior;
Proc. 11779/18 - Espólio de Joao Florencio;
Proc. 15108/18 - Barbara Cristiane Degand Rocha;
Proc. 22354/18 - Tatiane Pereira de Souza;
Proc. 23494/18 - Hilda de Lima Carvalho;
Proc. 39266/18 - Marcelo Carlos Emygdio;
Proc. 39894/18 - Espólio de Alziro Jose da Silva;
Proc. 52326/18 - Eduardo Jose Faustino;
Proc. 52372/18 - Espólio de Paulo Rogerio Borges;
Proc. 64587/18 - Pedro Fernando Leite;
Proc. 76484/18 - Espólio de Sebastiao Rosa Pereira;
Proc. 77118/18 - Edilson Melo Feitosa;
Proc. 77859/18 - Fabio Araujo dos Santos;
Proc. 82171/18 - Sueli dos Santos Garcia;
Proc. 75632/18 - Emerson Pereira Saez;
Proc. 7785/19 - Adriana Felisberto da Silva;
Proc. 9893/19 - Espólio de Martha Maria Silverio da Silva;
Proc. 16265/19 - Jose Pires Filho;
Proc. 145206/19 - Antonio Carlos da Silva;
Proc. 143959/19 - Gerson da Silva;
Proc. 144234/19 - Adriel Fernando da Silva;
Proc. 144359/19 - Claudete Tafarel;
Proc. 141902/19 - Eliana Rodrigues dos Santos;
Proc. 141437/19 - Rogers Richardson Bertinotti;
Proc. 140462/19 - Cristiana Aparecida Ponce David;
Proc. 140776/19 - Tania Regina Domingues Bueno;
Proc. 139179/19 - Espólio de Messias Fernandes Macias;
Proc. 139193/19 - Espólio de Messias Fernandes Macias;
Proc. 139504/19 - Valdineia Andrade da Cruz Ravaneli;
Proc. 134788/19 - Patricia Alessandra Rosalim Pinheiro;
Proc. 134493/19 - Osvaldo Eduardo Costa Neto;
Proc. 133936/19 - Thiago Soares Longato;
Proc.  43577/19 – Thiago Luiz da Silva;
Proc.  51295/19 – Admilson Trevisan da Silva;
Proc.  62558/19 – José Carlos Pinheiro da Silva;
Proc.  64088/19 – Gerson Gomes dos Santos;
Proc.  76788/19 – Luiz Augusto Masson;
Proc.  77135/19 – Daniele Munerato Graciano;
Proc.  78486/19 – Debora André de Azevedo;
Proc.  94864/19 – Marilza Aparecida Garcia;
Proc.  95448/19 – Sabrina Correa Luiz Pereira;
Proc.  95630/19 – Camila Moura de Paula Souza;
Proc.  98076/19 – Jaime de Oliveira;
Proc. 100216/19 – Espólio de Rubens Faustino dos Santos;
Proc. 105642/19 – Antonio de Almeida;
Proc. 105706/19 – Adenis Belo da Silva;
Proc. 106825/19 – Fabio Rogério dos Santos;
Proc. 107467/19 – Caio Chida;
Proc. 109953/19 – Claudinei Galdino Nunes;
Proc. 111106/19 – Leila Cristina Mendes;
Proc. 111554/19 – Marcos Vinicius Inacio;
Proc. 112795/19 – Tereza Lopes de Souza;
Proc.  80727/19 – João Dorival de Carvalho;
Proc.  56513/18 – Espólio de Ana Muniz Pereira;
Proc. 133558/19 - Isolde Martins;
Proc. 133057/19 - Bruno Florentino de Matos;
Proc. 133128/19 - Espólio de Deolindo Pedro da Costa;
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Proc. 132688/19 - Marize Hungaro Soares;
Proc. 131701/19 - Eliane Caparroz Denardi;
Proc. 131017/19 - Jomerci de Sena Ribeiro;
Proc. 131066/19 - Geraldo Laureano Magalhaes;
Proc. 129454/19 - Maisa Abreu Souza Martins;
Proc. 129566/19 - Adalberto Berni de Almeida;
Proc. 129784/19 - Espólio de Antonio Jose de Souza;
Proc. 128871/19 - Neusa Esparagani;
Proc. 127548/19 - Cleder Aparecido Cosin;
Proc. 127734/19 - Maria Lucia da Silva;
Proc. 127019/19 - Ronaldo Cesar de Souza;
Proc. 118135/19 - Espólio de Walter Goncalves;
Proc. 117874/19 - Sebastiana de Lourdes Coelho;
Proc. 115996/19 - Roseli Pereira da Silva;
Proc. 115123/19 - Elias dos Santos;
Proc. 68765/19 - Joao Victorino dos Santos;
Proc. 66890/19 - Erika Rose Motta;
Proc. 67301/19 - Pablo Armando de Almeida Serrador;
Proc. 67439/19 - Tatiane Azevedo de Campos;
Proc. 66439/19 - Clarice Regina Prestes;
Proc. 64943/19 - Genesio Quintilhano;
Proc. 61946/19 - Adilson Jose Feitosa;
Proc. 58031/19 - Carmen Conceicao Miranda;
Proc. 57565/19 - Osmar Olivieri;
Proc. 56233/19 - Roberto Garcia;
Proc. 56278/19 - Maria Martha de Araujo;
Proc. 54139/19 - Nidersia Bernardes da Silva;
Proc. 53401/19 - Jonas de Oliveira;
Proc. 51991/19 - Miguel Nogueira Alves Junior;
Proc. 39896/19 - Miguel Angelo Vieira;
Proc. 53763/19 - Neusa Maria Papin Mendes;
Proc. 67818/19 - Gilberto Juliao;
Proc. 104547/19 - Andre Walter Lockmann;
Proc. 102428/19 - Jose Roberto Ferreira Santiago;
Proc. 101637/19 - Anselmo Martins Da Silva;
Proc. 33506/19 -  Andreia Aparecida Alve;
Proc. 31656/19 - Maria Lucia Gomes Da Silva;
Proc. 28867/19 - Jose Antonio Teschi De Carvalho;
Proc. 24265/19 - Andre Rosa Ferreira;
Proc. 22689/19 -  Antonio Carlos Gomes;
Proc. 22972/19 - Carlos Roberto De Campos;
Proc. 17968/19 -  Bernardete Aparecida Lopes;
Proc. 16635/19 -  Clarice Aparecida De Mello;
Proc. 07809/19 - Andrea De Oliveira Bonini;
Proc. 07125/19 -  Edmar Claudino Dos Santos;
Proc. 05083/19 -  Espolio De Julieta Guerra Traci;
Proc. 04192/19 -  Liezer Poloni Bonifacio Junior;
Proc. 04465/19 -  Plinio Stefani Oliveira Ribeiro;
Proc. 063406/19 – Neovaldo de Campos Mello;
Proc. 133224/19 – Espólio de Carlos Domingues;
Proc. 042774/19 – Mauricio Rodrigues;
Proc. 091955/19 – Joao Ferreira;
Proc. 095098/19 – Tatiana Pereira Teixeira;
Proc. 121596/19 – Luis Eduardo Evangelista;
Proc. 131153/19 – Zelinda Lisboa da Silva;
Proc. 116579/19 – Creusa Vitalino Guimarães;
Proc. 115085/19 – Bruno Alexandre Gomes;
Proc. 049617/18 – Ilson Queles de Freitas Junior;
Proc. 053039/18 – Espolio de Odair Jorge de Andrade Junior;
Proc. 088819/19 – Olivia de O da Silva Bastos;
Proc. 012074/16 – Andre Luiz Rios;
Proc.  013793/17 – Paulo Roberto Gobbo;
Proc.  042759/18 – Espolio de Pedro Gonçalo Braque;
Proc. 038940/18 – Nilson dos Santos;
Proc. 073702/18 – Edevaldo Riberio da Silva;
Proc. 060632/18 – Osvaldo de Jseus Simão;
Proc. 014518/18 – Eliseu dos Santos;
Proc. 011886/18 – Igor Clerides Palamin Torres;
Proc. 014539/18 – Benedito Silverio Batista;
Proc. 031286/19 – Espolio de Izaura de Souza  Fernandes;
Proc. 078314/18 – Oswaldo Bono Terruel Perez;
Proc. 013093/18 – Manoel Carolino da Silva;
Proc. 112795/19 – Tereza Lopes de Souza;
Proc. 111554/19 – Marcos Vinicius Inacio;
Proc. 111106/19 – Leila Cristina Mendes;
Proc. 113528/19 – Marcelo de Paula Maldonado;
Proc. 089724/19 – Andrea Nigro Cardia Bortoloti
Proc. 104888/19 – Aguinaldo Luiz Rosa;
Proc. 129271/19 – Joelma Lacerda de Oliveira Alves;
Proc. 122223/19 – José Aparecido Soares da Silva;
Proc. 114469/19 – Jorge Santos da Silva;
Proc. 114650/19 – Sergio Valentim Roda;
Proc. 114714/19 – Paulo Sampaio;
Proc. 112859/19 – Espolio de Natalino Grecco;
Proc. 111092/19 – Elio Rubens dos Santos;
Proc. 107523/19 – Cristiane Viana Soares;
Proc. 106734/19 – Devaldo Tenorio da Costa;
Proc. 106821/19 – Elias Pacifico de Lira;
Proc. 119857/19  - Roberto Rodrigues Coelho;
Proc. 118370/19 – Maria Rosaura Canho Harada;
Proc. 088109/19 – Daniel Albertoni;
Proc. 062057/19 – Waldemar Custodio Pereira Junior;
Proc. 060431/19 – Vanessa Damasceno Bertuzzo;

Proc. 056029/19 – Fernanda Maria Pereira Saez;
Proc. 022227/18 – Elvio Souto Mattei;
Proc. 000191/18 – Paulo Gomes da Silva.

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS

DIRETORA: IARA APARECIDA SILVA

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionados 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. 5981/18 - Carlos Simeao Junior;
Proc. 70485/18 - Laudimir Jose Souza Trize;
Proc. 7806/19 - Uni Duni Te Ltda;
Proc. 132418/19 - Chiochette Representacoes Ltda – Epp;
Proc. 129267/19 - Joelma Lacerda de Oliveira Alves;
Proc. 44007/19 - Marlene de Fatima Garcia;
Proc. 047963/18 – Silvana Cristina Viana Klen ME;
Proc. 146280/19 – Gente Mais Consultoria e Treinamento Ltda ME;
Proc. 076620/18 – Biogeo Serviços e Representações Comerciais Ltda;

DIVISÃO DE CONTROLE FINANCEIRO

Dando cumprimento a emenda da Lei Orgânica n° 040, artigo 51, inciso XXIII de 30/11/98, publicamos 
as movimentações financeiras a seguir:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

(Emenda à Lei Orgânica do Município nº 40 – Artigo 51 Inciso XXIII)

02 DE JANEIRO DE 2020

CONTA MOVIMENTO
Saldo Anterior R$ 34.037.197,23

Receita R$ 34.779.976,13
Despesa R$ 34.047.130,69

Saldo Disponível R$ 34.770.042,67

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 130.043.575,45

Receita R$ 130.368.272,02
Despesa R$ 130.043.575,45

Saldo Atual R$ 130.368.272,02

03 DE JANEIRO DE 2020

CONTA MOVIMENTO
Saldo Anterior R$ 34.770.042,67

Receita R$ 1.159.072,22
Despesa R$ 3.808.019,48

Saldo Disponível R$ 32.121.095,41

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 130.368.272,02

Receita R$ 7.627.653,18
Despesa R$ 7.231.520,85

Saldo Atual R$ 130.764.404,35

06 DE JANEIRO DE 2020

CONTA MOVIMENTO
Saldo Anterior R$ 32.121.095,41

Receita R$ 3.751.302,74
Despesa R$ 305.473,41

Saldo Disponível R$ 35.566.924,74

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 130.764.404,35

Receita R$ 1.948.642,21
Despesa R$ 458.351,81

Saldo Atual R$ 132.254.694,75

07 DE JANEIRO DE 2020

CONTA MOVIMENTO
Saldo Anterior R$ 35.566.924,74

Receita R$ 2.553.948,43
Despesa R$ 463.427,60

Saldo Disponível R$ 37.657.445,57
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CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 132.254.694,75

Receita R$ 2.279.627,54
Despesa R$ 3.310.626,19

Saldo Disponível R$ 131.223.696,10

08 DE JANEIRO DE 2020

CONTA MOVIMENTO
Saldo Anterior R$ 37.657.445,57

Receita R$ 1.680.492,34
Despesa R$ 5.950.210,52

Saldo Disponível R$ 33.387.727,39

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 131.223.696,10

Receita R$ 6.294.522,96
Despesa R$ 4.978.280,96

Saldo Atual R$ 132.539.938,10

09 DE JANEIRO DE 2020

CONTA MOVIMENTO
Saldo Anterior R$ 33.387.727,39

Receita R$ 1.876.289,72
Despesa R$ 218.350,18

Saldo Disponível R$ 35.045.666,93

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 132.539.938,10

Receita R$ 75.016,66
Despesa R$ 7.887,07

Saldo Atual R$ 132.607.067,69

10 DE JANEIRO DE 2020

CONTA MOVIMENTO
Saldo Anterior R$ 35.045.666,93

Receita R$ 11.215.956,79
Despesa R$ 11.201.809,01

Saldo Disponível R$ 35.059.814,71

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 132.607.067,69

Receita R$ 7.412.536,40
Despesa R$ 8.704.583,64

Saldo Atual R$ 131.315.020,45

13 DE JANEIRO DE 2020

CONTA MOVIMENTO
Saldo Anterior R$ 35.059.814,71

Receita R$ 7.415.580,61
Despesa R$ 7.813.187,51

Saldo Disponível R$ 34.662.207,81

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 131.315.020,45

Receita R$ 2.587.698,90
Despesa R$ 2.250.226,28

Saldo Atual R$ 131.652.493,07

14 DE JANEIRO DE 2020

CONTA MOVIMENTO
Saldo Anterior R$ 34.662.207,81

Receita R$ 10.320.056,31
Despesa R$ 3.894.644,39

Saldo Disponível R$ 41.087.619,73

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 131.652.493,07

Receita R$ 4.163.352,83
Despesa R$ 648.723,41

Saldo Atual R$ 135.167.122,49

15 DE JANEIRO DE 2020

CONTA MOVIMENTO
Saldo Anterior R$ 41.087.619,73

Receita R$ 3.470.838,12
Despesa R$ 3.602.372,93

Saldo Disponível R$ 40.956.084,92

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 135.167.122,49

Receita R$ 1.684.676,54
Despesa R$ 2.597.508,01

Saldo Atual R$ 134.254.291,02

16 DE JANEIRO DE 2020

CONTA MOVIMENTO
Saldo Anterior R$ 40.956.084,92

Receita R$ 7.583.094,39
Despesa R$ 4.801.291,28

Saldo Disponível R$ 43.737.888,03

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 134.254.291,02

Receita R$ 650.026,47
Despesa R$ 550.937,23

Saldo Atual R$ 134.353.380,26

17 DE JANEIRO DE 2020

CONTA MOVIMENTO
Saldo Anterior R$ 43.737.888,03

Receita R$ 28.231.710,34
Despesa R$ 32.594.672,18

Saldo Disponível R$ 39.374.926,19

CONTA VINCULADA.
Saldo Anterior R$ 134.353.380,26

Receita R$ 5.578.807,99
Despesa R$ 6.832.391,05

Saldo Atual R$ 133.099.797,20

20 DE JANEIRO DE 2020

CONTA MOVIMENTO
Saldo Anterior R$ 39.374.926,19

Receita R$ 10.327.514,12
Despesa R$ 9.584.581,79

Saldo Disponível R$ 40.117.858,52

CONTA VINCULADA.
Saldo Anterior R$ 133.099.797,20

Receita R$ 3.185.523,78
Despesa R$ 4.289.826,17

Saldo Atual R$ 131.995.494,81

21 DE JANEIRO DE 2020

CONTA MOVIMENTO
Saldo Anterior R$ 40.117.858,52

Receita R$ 5.887.053,72
Despesa R$ 849.072,08

Saldo Disponível R$ 45.155.840,16

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 131.995.494,81

Receita R$ 3.099.922,44
Despesa R$ 1.785.774,19

Saldo Atual R$ 133.309.643,06

22 DE JANEIRO DE 2020

CONTA MOVIMENTO
Saldo Anterior R$ 45.155.840,16

Receita R$ 9.492.922,41
Despesa R$ 6.742.092,88

Saldo Disponível R$ 47.906.669,69
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CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 133.309.643,06

Receita R$ 128.822,45
Despesa R$ 108.021,25

Saldo Atual R$ 133.330.444,26

23 DE JANEIRO DE 2020

CONTA MOVIMENTO
Saldo Anterior R$ 47.906.669,69

Receita R$ 3.664.349,21
Despesa R$ 2.862.053,75

Saldo Disponível R$ 48.708.965,15

CONTA VINCULADA

Saldo Anterior R$ 133.330.444,26
Receita R$ 45.892,50
Despesa R$ 1.109.051,39

Saldo Atual R$ 132.267.285,37

24 DE JANEIRO DE 2020

CONTA MOVIMENTO
Saldo Anterior R$ 48.708.965,15

Receita R$ 1.292.386,01
Despesa R$ 0,00

Saldo Disponível R$ 50.001.351,16

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 132.267.285,37

Receita R$ 372.871,94
Despesa R$ 0,00

Saldo Atual R$ 132.640.157,31

27 DE JANEIRO DE 2020

CONTA MOVIMENTO
Saldo Anterior R$ 50.001.351,16

Receita R$ 1.139.780,01
Despesa R$ 511.007,98

Saldo Disponível R$ 50.630.123,19

CONTA VINCULADA
Saldo Anterior R$ 132.640.157,31

Receita R$ 60.855,65
Despesa R$ 565.965,85

Saldo Atual R$ 132.135.047,11

28 DE JANEIRO DE 2020

CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 50.630.123,19
Receita R$ 8.571.897,21
Despesa R$ 2.725.263,92

Saldo Disponível R$ 56.476.756,48

CONTA VINCULADA

Saldo Anterior R$ 132.135.047,11
Receita R$ 5.231.305,72
Despesa R$ 1.717.013,99

Saldo Atual R$ 135.649.338,84

29  DE JANEIRO DE 2020

CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 56.476.756,48
Receita R$ 46.611.193,30
Despesa R$ 36.450.595,63

Saldo Disponível R$ 66.637.354,15

CONTA VINCULADA

Saldo Anterior R$ 135.649.338,84
Receita R$ 9.084.820,50
Despesa R$ 19.391.476,09

Saldo Atual R$ 125.342.683,25

30 DE JANEIRO DE 2020

CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 66.637.354,15
Receita R$ 31.699.880,35
Despesa R$ 52.438.871,00

Saldo Disponível R$ 45.898.363,50

CONTA VINCULADA

Saldo Anterior R$ 125.342.683,25
Receita R$ 5.028.770,95
Despesa R$ 1.629.769,06

Saldo Atual R$ 128.741.685,14

31 DE JANEIRO DE 2020

CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior R$ 45.898.363,50
Receita R$ 2.701.704,90
Despesa R$ 7.315.648,40

Saldo Disponível R$ 41.284.420,00

CONTA VINCULADA

Saldo Anterior R$ 128.741.685,14
Receita R$ 244.762,81
Despesa R$ 27.963,75

Saldo Atual R$ 128.958.484,20

EVERSON DEMARCHI ROSSANA C. I. DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS  DIRETORA DIV CONTROLE FINANCEIRO

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DIRETORA: REGIANE MORGADO

Os pagamentos publicados na data de hoje serão creditados na conta em até 5 dias úteis
PROCESSO FORNECEDOR DOCUMENTO VALOR

48255/2018 BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE 
PNEUMÁTICOS EIRELI - EPP 3083 R$          948,00

48255/2018 BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE 
PNEUMÁTICOS EIRELI - EPP 2959 R$         1.896,00

48255/2018 BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE 
PNEUMÁTICOS EIRELI - EPP 3084 R$         2.528,00

48255/2018 BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE 
PNEUMÁTICOS EIRELI - EPP 2960 R$          948,00

29313/2019 CARDOSO & CARDOSO COMÉRCIO 
DE FRUTAS E LEGUMES LTDA 4753 R$          281,06

26915/2019 CARDOSO & CARDOSO COMÉRCIO 
DE FRUTAS E LEGUMES LTDA 4752 R$          508,89

26915/2019 CARDOSO & CARDOSO COMÉRCIO 
DE FRUTAS E LEGUMES LTDA 4755 R$          381,47

7204/2019 COLUMBIA COMÉRCIO DE 
DESCARTÁVEIS EIRELI 569303 R$        14.216,40

51632/2018 COM. DE MATERIAIS MED. 
HOSPITALARES MACROSUL LTDA 107244 R$        34.000,00

61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 367261 R$          242,48
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 362035 R$         2.347,32
61330/2019 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 364371 R$           55,00

34219/2018
DALSON COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E 
FERRAMENTAS LTDA

20347 R$          518,65

148990/2019
EMPRESA MUNICIPAL DE DES. 

URBANO E RURAL DE BAURUV - 
EMDURB

6451 R$        96.000,00

7197/2019 EXTINORPI - EXTINTORES DO NORTE 
PIONEIRO LTDA - ME 24941 R$        18.892,50

61330/2019 FERNANDA MARTINS MANRIQUE 
EIRELI ME 127 R$          837,44

61329/2019 FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 
HIGIÊNE LTDA - EPP 5191 R$        10.438,72

61329/2019 FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 
HIGIÊNE LTDA - EPP 5192 R$        10.438,72

48200/2018 L.F. GONÇALVES JUNIOR TINTAS 
EIRELI ME 7521 R$          146,00

21016/2019 MA BATISTA ME 3681 R$         1.222,08

63681/2017 MEGACOM COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI - ME 4677 R$         9.246,92
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63681/2017 MEGACOM COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI - ME 4676 R$         9.246,92

26915/2019 MM BRASIL COMÉRCIO, IMP. E 
EXPORTAÇÃO LTDA 12058 R$         1.382,88

26915/2019 MM BRASIL COMÉRCIO, IMP. E 
EXPORTAÇÃO LTDA 12057 R$          920,37

1263/2019 NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI 
- EPP 2793 R$         2.904,37

1263/2019 NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI 
- EPP 2792 R$         1.680,85

30583/2014 OSWALDO BRAMBILLA 
TRANSPORTES COLETIVO LTDA 3138 R$        73.378,80

8378/2019 QUALITY MAX IND. E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 6945 R$         7.109,10

8378/2019 QUALITY MAX IND. E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 6944 R$         7.109,10

8378/2019 QUALITY MAX IND. E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 6943 R$         9.478,80

7724/2019 RILL QUÍMICA LTDA - EPP 46009 R$         3.961,44
86457/2019 RODRIGO TONELOTTO 67095 R$         1.347,25
88645/2019 RODRIGO TONELOTTO 67096 R$         1.347,25

76799/2018 SÃO BERNARDO COM. DE PRODUTOS 
PARA HIGIÊNE EIRELI 3770 R$        18.999,06

1631/2018 SORRI - BAURU JANEIRO R$       599.013,84

3260/2019 TERRÃO COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA 93899 R$         2.827,20

49770/2019 TRON - INDUSTRIAL, REFRIGERAÇÃO 
E ELETRÔNICA LTDA 259075 R$          665,56

51681/2017 VITIVER SISTEMAS DE SEGURANÇA 
ELETRÔNICA LTDA - ME 21438 R$          393,29

EVERSON DEMARCHI
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Airton Iosimo Martinez

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 13:00h às 17:00h.
INTERNET: E-mail: meioambiente@bauru.sp.gov.br

ARBORIZAÇÃO URBANA

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

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

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

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

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

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

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

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

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

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

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

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO 

REITERAÇÃO DE PROCESSOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO: 112371/2019
INTERESSADO: José da Silva Martha Neto
ENDEREÇO: Praça Portugal, nº 1-20, Jardim Estoril 4
ESPÉCIES DEFERIDAS: 02 árvores da espécie Sibipiruna, localizadas na 3ª e 4ª posição em relação à 
esquina com a Rua Rio Branco.
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de pequeno porte
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 03 árvores da espécie Sibipiruna, localizadas na 1ª, 2ª e 5ª posição em 
relação à esquina com a Rua Rio Branco.

PROCESSO: 141268/2019
INTERESSADA: Raquel Valentin
ENDEREÇO: Rua Itacuruça, nº 5-55, Parque São João
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Pata-de-vaca, localizada na lateral do imóvel (1ª árvore em 
relação à esquina)
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Pata-de-vaca, localizada na lateral do imóvel (2ª árvore 
em relação à esquina)
AÇÃO RECOMENDADA:
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO: 14790/2020
INTERESSADO: Otavio Sales Ferreira
ENDEREÇO: Rua Célio Daibem, nº 9-51 – Vila Santa Clara
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Chapéu-de-sol, localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 12032/2020
INTERESSADA: Claudia Eugenia de Sena Melo
ENDEREÇO: Rua Engenheiro Saint Martin, nº 31-08, Jardim Dona Sarah
ESPÉCIES DEFERIDAS: 01 árvore da espécie Ipê, localizada na lateral do imóvel, na Rua Anvar Dabus 
(1ª árvore em relação à esquina com a Rua Eng. Saint Martin) e 01 árvore de espécie não identificada, 
localizada na lateral do imóvel, na Rua Anvar Dabus (2ª árvore em relação à esquina com a Rua Eng. Saint 
Martin)
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de médio porte

PROCESSO: 18895/2020
INTERESSADO: José Nilton Bernabé
ENDEREÇO: Rua Pernambuco, nº 2-61, Vila Coralina
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 169101/2019
INTERESSADO: Pedro Batista Mendes
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ENDEREÇO: Alameda Campo Grande, nº 3-158, Presidente Geisel
ESPÉCIES DEFERIDAS: 02 árvores da espécie Canelinha, sendo 01 localizada à direita e 01 à esquerda 
do imóvel
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de pequeno porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S):

PROCESSO: 16220/2020
INTERESSADO: Carlos Augusto Ponce do Amaral
ENDEREÇO: Rua Cussy Junior, nº 11-62, Centro
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Escove-de-garrafa, localizada ao centro do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PROCESSO: 11646/2020
INTERESSADO: Marcio Augusto do Espírito Santo Lovison
ENDEREÇO: Rua Engenheiro Saint Martin, nº 22-14 – Vila Santa Tereza
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada à esquerda do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- Retirar o cimento ao redor do colo da árvore.

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

PROCESSO: 5216/2020
INTERESSADA: Z Imóveis Administração de Bens Ltda
ENDEREÇO: Rua Raffaele Mercadante, nº 1-8 / 1-16 – Vila Mariana
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Leucena, localizada à esquerda do imóvel SUBSTITUIR 
POR: 01 árvore de pequeno porte
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Canafistula, localizada à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
- Poda de limpeza e de equilíbrio de copa (Observando que a partir da publicação da Resolução Semma 
nº 003/2019 artigo 1º, em concordância com a Lei 7181/2019 artigo 13º, “todos os serviços de podas de 
árvore nesta municipalidade passarão a ser de responsabilidade do proprietário ou possuidor do imóvel”);
- Controle de patógenos;
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PROCESSO: 16219/2020
INTERESSADO: Antonio José Cury Junior
ENDEREÇO: Rua Machado de Assis, nº 2-8, Vila Nova Santa Clara
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Canelinha, localizada na lateral do imóvel, na Rua Celio 
Daibem (2ª árvore em relação à esquina com a Rua Machado de Assis)
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Cassia, localizada na lateral do imóvel, na Rua Celio 
Daibem (1ª árvore em relação à esquina com a Rua Machado de Assis)
AÇÕES RECOMENDADAS:
- Poda de limpeza e de levantamento de copa (Observando que a partir da publicação da Resolução 
Semma nº 003/2019 artigo 1º, em concordância com a Lei 7181/2019 artigo 13º, “todos os serviços de 
podas de árvore nesta municipalidade passarão a ser de responsabilidade do proprietário ou possuidor do 
imóvel”);
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PROCESSO: 10422/2020
INTERESSADO: Braz Ferreira de Paula
ENDEREÇO: Rua Argemiro Maximiano Trindade, nº 1-143, Presidente Geisel
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Canelinha, localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Canelinha, localizada à direita do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

DARA – DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

COMUNICADO – PROCESSO 2874/20 – A & L ESTACIONAMENTO LTDA - ME
Comunicamos a empresa A & L Estacionamento Ltda - Me que a solicitação de cancelamento da Taxa de 
Licenciamento Ambiental, protocolada através do processo 2874/2020, foi indeferida, visto que a atividade 
de Estacionamento é passível de fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conforme Anexo 
I da Lei 7265/19.

AUTOS DE INFRAÇÃO – LICENCIAMENTO AMBIENTAL
As empresas relacionadas abaixo infringiram o disposto na Lei Federal 9605/1998, Artigo 60 - 

"Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, 
estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos 

ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”.
Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Observação: O prazo para apresentação do recurso no Poupatempo é de 20 (vinte) dias. Após este prazo 
o processo será encaminhado à Dívida Ativa.

INTERESSADO/EMPRESA PROCESSO AUTO DE 
INFRAÇÃO MULTA

R. DE CARVALHO HOTEL LTDA - ME 34154/2007 15/20 R$ 500,00
LEIA RIBEIRO CRUZ 30656323817 151233/19 17/20 R$ 500,00

ADVERTÊNCIA 001/20 – PROCESSO 2373/2020
Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quinze minutos, foi constatado 
pelos Agentes de Proteção Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que ADALBERTO DE 
JESUS GARCIA DIAS, portador do CPF: 774.999.728-87, responsável pelo imóvel com a identificação 
51380014, localizado na Rua Fortuanto Resta, 11-0 lote 14 quadra “N”, Jardim Jussara, Bauru/SP, CEP 
17055-002, infringiu o disposto no Artigo 1º do Decreto Municipal 13.134, de 12 de agosto de 2016: “Fica 
proibida a queima de vegetação e qualquer tipo de resíduo em todo o território do Município de Bauru, 
conforme preconiza o Código Ambiental do Município de Bauru”.
Portanto fica o responsável pelo imóvel ADVERTIDO que em caso de reincidência será lavrado Auto de 
Infração conforme o Art. 3º do Decreto Municipal 13134/16: “Para áreas de terrenos acima de 400 m² à 
1.000 m², a multa será de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

COMUNICADO
Segue abaixo os processos que foram analisados pela Junta de Impugnação Fiscal em sua nonagésima nona 
reunião realizada no dia 12/12/2019, conforme lei 4362/99, onde tiveram as seguintes decisões:

PROCESSO INTERESSADO/ EMPRESA AUTO DE 
INFRAÇÃO DECISÃO

21406/2017 BARRACÃO SUPERMERCADO 
LTDA 139/17 DEFERIDO

68658/2019 ELIZABEH AUGUSTA BARRETO 
DOS SANTOS 54/19 INDEFERIDO

AUTO DE INFRAÇÃO 008/20 – PROCESSO 134305/2019
Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e cinquenta minutos 
no endereço Rua Professor Oscar Augusto Guelli, quadra 03 no bairro Pousado da Esperança, na cidade 
de Bauru, Estado de São Paulo, foi constatado que Roseli de Melo Fernandes infringiu o disposto na 
Lei Municipal 6.684/15, art. 1º - “Será multado, na forma da Lei, todo cidadão que for flagrado jogando 
qualquer tipo de lixo ou entulho fora dos equipamentos destinados para este fim nos logradouros públicos 
do Município de Bauru; Inciso I - Lixo é tudo o que não presta e se joga fora; coisa ou coisas inúteis, velhas, 
sem valor; resíduos que resultam de atividades domésticas, industriais, comerciais; Inciso II - Entulho é 
o conjunto de fragmentos ou restos de tijolo, concreto, argamassa, aço, madeira, etc., provenientes do 
desperdício na construção, reforma e/ou demolição de estruturas, como prédios, residências e pontes”.
Dando cumprimento ao artigo 1º da Lei Municipal 7.073/2018 que dá nova redação ao artigo 4º da Lei 
Municipal 6.684/2015 – “Os infratores desta Lei serão penalizados com multa de R$800,00 (oitocentos 
reais) pela infração cometida e, no caso de reincidência, o valor a ser cobrado será o dobro da multa inicial, 
posteriormente, triplicado com base na multa inicial e assim sucessivamente.", lavro o presente AUTO DE 
INFRAÇÃO impondo-lhe a multa no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).
OBSERVAÇÃO: Prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de recurso no Guichê da Semma no 
Poupatempo. Após esse prazo o processo será encaminhado à Divida Ativa.

COMUNICADO – PROCESSO 160834/2019 – KUDO RIO PRETO TRANSPORTES LTDA ME
Comunicamos o (a) responsável pela empresa KUDO RIO PRETO TRANSPORTES LTDA ME que 
não foi apresentado o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) conforme 
especificado no Decreto 11689/2011.

Secretaria de Obras
Sidnei Rodrigues

Secretário

EXTRATOS
CONTRATO Nº 9.722/20 - PROCESSO Nº 145.619/19 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: UNIPETRO MARILIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA - OBJETO: A 
CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo 
nº 145.619/19, a fornecer ao CONTRATANTE A AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ANUAL DE: 900.000 
(NOVECENTOS MIL) LITROS DE DIESEL CLASSIFICAÇÃO BS 500 E 300.000 (TREZENTOS 
MIL) LITROS DE DIESEL BS-10, PARA O CORPO DE BOMBEIROS E PARA AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, FINANÇAS, GABINETE, NEGÓCIOS 
JURÍDICOS, PLANEJAMENTO, AGRICULTURA, EDUCAÇÃO, CULTURA, OBRAS, SAÚDE, 
ESPORTES E LAZER, ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR SOCIAL 
PARA ENTREGA NAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS LOCALIZADAS NO DEPARTAMENTO 
DE APOIO OPERACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO III DO 
EDITAL, melhor descritos no Anexo III do Edital nº 539/19.
ITEM 03 - AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM (QUANTIDADE ANUAL) 

Item Produto Quantidade de litros 
(Previsão Anual) (1)

Valor Unitário (ANP) 
(2)

Valor Total (R$) (3) = 
(1 x 2)

3 Litros de Óleo 
Diesel – Bs500 900.000 R$ 3,381 R$ 3.042.900,00

Percentual da TAXA DE MAJORAÇÃO 0,56 % 

Item Produto Quantidade de litros 
(Previsão Anual) (1)

Valor Unitário 
(LICITANTE) (2)

Valor Total (LICITANTE) 
(3) =  (1 x 2) 

3 Litros de Óleo 
Diesel – Bs500 900.000 R$ 3,40 R$ 3.060.000,00

Marca ou procedência: PETROBRAS
ITEM 04 - AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 (QUANTIDADE ANUAL) 

Item Produto Quantidade de litros (Previsão 
Anual) (1)

Valor Unitário 
(ANP) (2)

Valor Total (R$) (3) = 
(1 x 2)

4 Litros de Óleo 
Diesel BS-10 300.000 R$ 3,439 R$ 1.031.700,00

Percentual da TAXA DE MAJORAÇÃO 0,61 % 

Item Produto Quantidade de litros 
(Previsão Anual) (1)

Valor Unitário 
(LICITANTE) (2)

Valor Total 
(LICITANTE) (3) =  

(1 x 2) 

4 Litros de Óleo Diesel 
BS-10 300.000 R$ 3,46 R$ 1.038.000,00

Marca ou procedência: PETROBRAS
PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 4.098.000,00 – PROPONENTES: 04 – MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 463/19 – ASSINATURA: 17/02/20, conforme art. 61, parágrafo único da 
Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 9.723/20 - PROCESSO Nº 145.619/19 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - OBJETO: A 
CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo 
n° 145.619/19, a fornecer ao CONTRATANTE A AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ANUAL DE: 220.000 
(DUZENTOS E VINTE MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM e 300.000 (TREZENTOS MIL) 
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LITROS DE ETANOL HIDRATADO PARA O CORPO DE BOMBEIROS E PARA AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, FINANÇAS, GABINETE, NEGÓCIOS 
JURÍDICOS, PLANEJAMENTO, AGRICULTURA, EDUCAÇÃO, CULTURA, OBRAS, SAÚDE, 
ESPORTES E LAZER, ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, MEIO AMBIENTE E BEM - ESTAR SOCIAL 
PARA ENTREGA NAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS LOCALIZADAS NO DEPARTAMENTO 
DE APOIO OPERACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO III DO 
EDITAL, melhor descritos no Anexo III do Edital n° 539/19.
ITEM 01 - AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM 
(QUANTIDADE ANUAL)

ITEM PRODUTO
QUANTIDADE DE 

LITROS (PREVISÃO 
ANUAL) (1)

VALOR 
UNITÁRIO (ANP) 

(2)

VALOR TOTAL (R$) 
(3) =

(1 X 2)

01
Litros de 

GASOLINA 
COMUM 

220.000 R$ 3,981 R$ 875.820,00

Percentual de TAXA DE MAJORAÇÃO 6,17 % 

ITEM PRODUTO
QUANTIDADE DE 

LITROS (PREVISÃO 
ANUAL) (1)

VALOR 
UNITÁRIO 

(LICITANTE) (2)

VALOR TOTAL 
(LICITANTE) (3) =    

(1 X 2)

01
Litros de 

GASOLINA 
COMUM 

220.000 R$ 4,226 R$ 929.720,00

Marca ou procedência: PRÓPRIA
ITEM 02 - AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 
HIDRATADO (QUANTIDADE ANUAL)

ITEM PRODUTO
QUANTIDADE DE 

LITROS (PREVISÃO 
ANUAL) (1)

VALOR 
UNITÁRIO (ANP) 

(2)

VALOR TOTAL (R$) 
(3) = (1 X 2)

02 Litros de álcool 
etílico Hidratado 300.000 R$ 2,678 R$ 803.400,00

Percentual de TAXA DE MAJORAÇÃO 10 % 

ITEM PRODUTO
QUANTIDADE DE 

LITROS (PREVISÃO 
ANUAL) (1)

VALOR 
UNITÁRIO 

(LICITANTE) (2)

VALOR TOTAL 
(LICITANTE) (3) =  

(1 X 2)

02 Litros de álcool 
etílico Hidratado 300.000 R$ 2,945 R$ 883.500,00

Marca ou procedência: PRÓPRIA
PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 1.813.220,00 – PROPONENTES: 04 – MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 463/19 – ASSINATURA: 17/02/20, conforme art. 61, parágrafo único da 
Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

COMUNICADO
Referente o processo 78835/2019, informamos que a empresa Adriana José da Silva, situado  à Rua João 
Tavares Labão, 4-13 – Jd. Vânia Maria, encerrou as atividades no local e o processo será arquivado.

COMUNICADO
Conforme, solicitação no processo 20357/2019, informamos ao requerente (anônimo), que o estabelecimento 
em questão sito à Rua Andrey Stefano Cavagna, 2-32 – Mary Dota, encerrou as atividades no local e o 
processo será arquivado.

COMUNICADO
Conforme, solicitação no processo 39947/2019 informamos ao requerente (anônimo), o arquivamento do 
processo, tendo em vista que o local em questão sito à Rua Lucia Boni São Pedro, 2-143 – Nova Bauru, 
trata-se de uma casa sem atividade comercial

COMUNICADO
Referente o processo 152670/2019, informamos que a empresa Aline Oliveira Rosa, situado  à Av. 
Rodrigues Alves, 21-08 – Vila Cardia, encerrou as atividades no local e o processo será arquivado.

COMUNICADO
Referente o processo 10170/2016, informamos que a empresa Mauro Aparecido Nicolini Junior, situado  
à Rua Delio Hermes de Oliveira Coragem, 1-52 – Beija-Flor, encerrou as atividades no local e o processo 
será arquivado.

COMUNICADO
Conforme, solicitação no processo 83009/2018, informamos ao requerente (anônimo), que o processo será 
arquivado, tendo em vista que o fiscal de postura não encontrar nenhum estabelecimento com atividade de 
fábrica de calhas ou móveis.

COMUNICADO
Conforme, solicitação no e-doc 49237/2018 informamos, ao requerente (anônimo), o arquivamento do 
processo, tendo em vista que o local em questão sito à Rua Marcos de Paula Rafael, quadra 20 – Mary Dota, 
a barraca reclamada encerrou as atividades no local.

COMUNICADO
Conforme, solicitação no processo 61988/2015, informamos ao requerente (anônimo), o arquivamento do 
processo, tendo em vista que a empresa em questão situada na Rua João Baptista Garcia Filho, quadra 1 – 
Jd. Contorno está devidamente licenciada.

Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário
CONTRATAÇÃO PRECEPTOR - ÁREA MÉDICA

ESTÁGIO CURRICULAR - ÁREA DE MEDICINA  FACULDADE UNINOVE CAMPUS BAURU

Considerando:
• O estágio curricular de Introdução às Práticas a Saúde – IPS I e II e o estágio curricular na 
área de Saúde Coletiva e Atenção Primária a Saúde – SCAPS I e II dos alunos da Faculdade Nove de 
Julho – UNINOVE / CAMPUS BAURU.
• A necessidade de definição dos preceptores para acompanhamento dos graduandos.
• A Lei Municipal Nº 7.031/2017 e Lei Municipal Nº 7171/2018 que permite aos servidores 
efetivos e municipalizados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde o recebimento de bolsa preceptoria 
das instituições de ensino na área da medicina entre outros.
COMUNICA a abertura de pré inscrição aos médicos servidores municipais de saúde, bem como, 
profissionais médicos de prestadoras de serviços contratadas pela Secretaria Municipal de Saúde (FERSB 
e SORRI) com interesse em atuar como preceptor nas respectivas áreas.

Período de Inscrição: a partir de 20 de dezembro de 2019.

Local de Inscrição: pessoalmente na Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (sede da SMS 
– 1º andar) de 2ª a 6ª feira das 8h30 as 11h30 e das 13h30 as 16h30min.

Pré requisitos: 
• Graduação em Medicina 
• Aos especialistas em Saúde médicos da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, as atividades 
poderão ser realizadas concomitante a jornada de trabalho.
• Os profissionais médicos interessados, contratados pela Fundação Estatal Regional de Saúde de 
Bauru - FERSB somente poderão atuar, fora da jornada de trabalho.

Dias da semana para preceptoria: 
• Segunda-feira  (TARDE) -  IPS I e II - 13h às 17h

• Terça-feira (TARDE) – IPS I e II das 13h às 17h

• Quarta-feira (MANHÃ) – SCAPS III – das 7h50min as 11h30min

• Quarta-feira (TARDE) – SCAPS II – das 13h as 17h

Bolsa preceptoria – A Instituição de Ensino – UNINOVE/Bauru, após as inscrições, agendará reunião com 
os candidatos selecionados para as orientações necessárias. 

Previsão de início: Fevereiro/2020  (1º Semestre/2020)

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
185237/19 ERICA CRISTINA DUARTE RIBEIRO

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
26415/20 CLAUDIA RENATA FRANCO DE OLIVEIRA 04507/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

3821/20 EDSON DOMINGUES FERREIRA 6853/F-1
182833/19 JESUS APARECIDO NOGUEIRA ALVES 001939/F-1

ERRATA:

PUBLICADO EM D.O.M. EM 18/02/2020

ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
178260/19 KARINA GOMES DUARTE 6810/F-1

LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
178260/19 KARINA GOMES DUARTE 6810/F-1

ERRATA:

PUBLICADO EM D.O.M. EM 15/02/20

ONDE SE LÊ:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

PROCES. INTERESSADO
144669/19 ANTONIO PEREIRA DE AQUINO LIMA
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LEIA-SE:

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
144669/19 ANTONIA PEREIRA DE AQUINO LIMA

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

PUBLICAÇÃO DE:  18.02.2020 a 21.02.2020

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
166936/2019 DIEGO DE ANDRADE VICENTE 35607600890

1153/2020 UNIMED DE BAURU COOPERATIVA  DE TRABALHO MEDICO
13531/2020 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A
16853/2020 YOSHIMURA & SOUZA LTDA
183287/2019 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
9524/2020 LUCIA DA SILVA MIRANDA ALARCON - ME

170442/2019 M.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA
59508/2018 DROGARIA FERRAZ DIAS LTDA. - ME

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
13764/2020 GSX ASSESSORIA E GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE - EIRELI 7405/C-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 23240/2016

INTERESSADO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
REQUERENTE GABRIEL FELIPE DOS SANTOS

CPF 372.296.888-76
CREFITO/SSP 294320-F

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL – SEÇÃO DE AÇÕES DE MEIO AMBIENTE 

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 40485/2006

RAZÃO SOCIAL TEXTIL EVEREST LTDA
REQUERENTE FLÁVIA THAÍS OLIVEIRA DE SOUZA

CPF 26886473859
CRQ 04142561

CNAE 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ERRATA:

PUBLICADO EM D. O. M. EM 13/02/2020, NA FL. 34

ONDE SE LÊ:

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 19166/2020

RAZÃO SOCIAL MINERALBA – COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
REQUERENTE AGNALDO MARCOS DE OLIVEIRA

CPF 24703620839
CRQ 04.442.290

CNAE 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

LEIA-SE:

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 19166/2020

RAZÃO SOCIAL MINERALBA - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL LTDA
REQUERENTE AGNALDO MARCOS DE OLIVEIRA

CPF 24703620839
CRQ 04.442.290

CNAE 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS

PUBLICAÇÃO DE: 20/02/2020 A 21/02/2020

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
16792/2020 WAGNER SIQUEIRA 60 001091/F-1
16761/2020 WAGNER SIQUEIRA 60 001090/F-1
16782/2020 WAGNER SIQUEIRA 30 001092/F-1
16911/2020 EDILSON MONTEIRO DOS SANTOS 90 001098/F-1
16873/2020 EDILSON MONTEIRO DOS SANTOS 90 7021/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

26488/2020 PETER SHIGUEMI SAKAI 11789/F-1

26504/2020 PETER SHIGUEMI SAKAI 03821/F-1

26468/2020 PETER SHIGUEMI SAKAI 03818/F-1

25127/2020 LOURENÇO & MENDES JUNIOR LTDA 11787/F-1

25090/2020 LOURENÇO & MENDES JUNIOR LTDA 11786/F-1

26588/2020 BUFFET CAVERSAN LTDA 03793/F-1

26551/2020 BUFFET CAVERSAN LTDA 03796/F-1

26529/2020 BUFFET CAVERSAN LTDA 03799/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

8563/2020 VICTOR LUIZ PERDIGÃO DA SILVA 7001/F-1

8587/2020 VICTOR LUIZ PERDIGÃO DA SILVA 11725/F-1

8574/2020 VICTOR LUIZ PERDIGÃO DA SILVA 03777/F-1

8593/2020 VICTOR LUIZ PERDIGÃO DA SILVA 03779/F-1

16884/2020 EDÍLSON MONTEIRO DOS SANTOS 7018/F-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
16902/2020 EDÍLSON MONTEIRO DOS SANTOS 60 001099/F-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA:

PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
155520/2019 SALGADOS E CARAMELADOS DE BAURU LTDA 45 2794/E-1
155535/2019 SALGADOS E CARAMELADOS DE BAURU LTDA 15 2413/E-1
171037/2019 MICHEL FRANCH BARBOSA KOENIGKAN 60 2409/E-1
171044/2019 MICHEL FRANCH BARBOSA KOENIGKAN 90 2410/E-1
159916/2019 CÉLIA MITSUE TANA KA QUITANDA ME 30 001277/F-1

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
158316/2019 NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 2592/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
110893/2019 ANA CLAUDIA DOS SANTOS BORGES ME 1054/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
139622/2019 GETÚLIO VARGAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 2212/E-1
139629/2019 GETÚLIO VARGAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 2211/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
117925/2019 JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 30 2369/E-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
161174/2019 GUKI NUTRACEUTICA LTDA
174528/2019 MESTRE CUCA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA RESTAURANTE LTDA

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 42903/2007

INTERESSADO MEZZANI ALIMENTOS LTDA
REQUERENTE JAYME CORREA MOTTA JUNIOR

CPF 09880998880
CRO/SP 04337682/SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 42903/2007

INTERESSADO MEZZANI ALIMENTOS LTDA
REQUERENTE THIAGO HENRIQUE ZAGO SILVA

CPF 21870380843
CRO/SP 04364798
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ERRATAS:

ONDE SE LÊ:

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
172141/2019 NUTRICOM COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA EPP107519/2019

LEIA-SE:

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
172141/2019 NUTRICOM COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA EPP

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

PUBLICAÇÃO DE: 20/02/2020 A 21/02/2020

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
40924/2006 ERIKA CHRISTINA CANARIM MARTHA DE PINHO
50752/2007 JOSMAR SABAGE
102179/2019 LAERTEL FERNANDES FASSONI
71860/2019 INDUSTRIAS TUDOR SP DE BATERIAIS LTDA
81246/2019 MARILIA PRADO DE MORAIS
124820/2019 MARILIA PRADO DE MORAIS
65265/2017 MARCIO PEDROSO MIYAHARA
71443/2018 ESCOLA DE EDU. INF. FUNDAMENTAL E MEDICO ALFA SCIENS LTDA ME
40110/2016 PMB- EEPG ERNESTO MONTE
22744/2019 ERIKA PIMENTEL LOBO ASSUMPÇÃO
63468/2018 CLINICA ODONTOLOGICA MAIS SAUDE BAURU LTDA
125582/2019 NAGAO CLINICA MEDICA LTDA EPP
161374/2019 BRENO JOSE HULLE PEREIRA
161474/2019 MARCIO FRAGA TEIXEIRA
49523/2016 LARISSA HORIKAWA SATTO
81238/2019 CRISTIANE ANDREA MARIANO CASTILHO
75965/2018 COEI-CENTRO DE ORG. ED. INFANTIL LTDA
124786/2019 RODOLFO JOSE CELESTE
55863/2018 JULIANA HOTTA
66110/2019 CAMILA FARIAS CEROLLI
93523/2019 VIVEIROS E GRAVES LTDA
81248/2019 RODOLFO JOSÉ CELESTE

132461/2019 CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL 
DIFRANCIA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

26771/2020 AELESAB – PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA A 
CRIANÇA E ADOLESCENTE 11953/F-1

26794/2020 AELESAB – PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA A 
CRIANÇA E ADOLESCENTE 11961/F-1

26833/2020 AELESAB – PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA A 
CRIANÇA E ADOLESCENTE 11958/F-1

26851/2020 CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL 
ANIBAL DIFRANCIA 11957/F-1

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

132461/2019 CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL 
ANIBAL DIFRANCIA 2901/E-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
139710/19 PAGANI COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO LTDA.

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
27759/20 ALEXADRE SIQUEIRA SILVA 10995/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
189885/19 EDILSON GUIMARÃES BARONI 6930/F-1
189886/19 EDILSON GUIMARÃES BARONI 6933/F-1

173130/19 MARLYN APARECIDA RONDINA MORAES 6977/F1
173123/19 MARLYN APARECIDA RONDINA MORAES 6924/F1
173125/19 MARLYN APARECIDA RONDINA MORAES 6976/F1
173127/19 MARLYN APARECIDA RONDINA MORAES 6925/F1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
167494/19 EDILAINE CRISTINA PEREIRA DANTAS 3456/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
161284/19 ADRIANA DE ARAUJO OLIVEIRA 6906/F-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
184068/19 MARIA ROSANGELA DA SILVA SANTOS 15 6936/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
184050/19 MARIA ROSANGELA DA SILVA SANTOS 6937/F-1
162560/19 JULIO FRANCISCO DE CARVALHO 5919/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
139710/19 PAGANI COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO LTDA. 3148/F-1

CANCELAMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
139710/19 PAGANI COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO LTDA. 3148/F-1

EXTRATOS
TERMO DE PARCERIA Nº 2.183/20 - PROCESSO Nº 96.217/19 – ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
MUNICÍPIO DE BAURU - ENTIDADE PARCEIRA: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 21ª 
SUBSEÇÃO DE BAURU - OBJETO: O presente Termo tem por objeto a conjugação de esforços para a 
realização de atendimentos presenciais, por advogados(as) inscritos(as) na iniciativa “OAB POR ELAS”, 
consistente em orientação jurídica para as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, na Casa 
da Mulher, situada na Avenida Nações Unidas, nº 27-28, bem como dar informação às mulheres que se 
encontram em estado de vulnerabilidade de toda a rede de apoio que a Prefeitura Municipal de Bauru 
disponibiliza para o seu acolhimento. - PRAZO: 01 ano - ASSINATURA: 30/01/2.020.

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL – 

FUNDEB (GESTÃO 2019 - 2021)
Dia 28/02/2020 sexta-feira, às 14 horas no NAPEM, Avenida Duque de Caxias 16-55.

Considerando o DECRETO Nº 14.227, de 02 de abril de 2.019 que Nomeia membros do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB para a gestão 2.019 – 2.021;
Considerando o Decreto 14.243 de 17 de abril de 2019 que Designa a Diretoria Executiva do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB para a gestão 2.019 – 2.021;

CONVOCAMOS os membros Titulares e/ou Suplentes (GESTÃO 2019-2021), para Reunião Ordinária 
que ocorrerá no dia 28 de fevereiro de 2020, às 14 horas no Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional da 
Educação Municipal (NAPEM), localizado na Avenida Duque de Caxias nº 16-55.

Pauta
*Elaboração de ofício para realização de Assembleia para substituição ou preenchimento de vagas de 
Conselheiros;
*Vistas ao relatório financeiro referente a janeiro/2020;
*Informes Gerais;

As ausências devem ser justificadas à Secretária deste Conselho: valeriapradella@bauru.sp.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA, PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DE 
MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE

 (Gestão 2018-2022) 
1ª Publicação

1. Considerando a Lei Municipal 6.589, de 14 de novembro de 2.014, Capítulo IV, artigos 18 a 24, 
2. Considerando o DECRETO 13.660 de 04 de janeiro de 2.018 que nomeia membros do Conselho 
de Alimentação Escolar – CAE – Gestão 2018/2022;
3. Considerando o DECRETO 13.791 de 24 de maio de 2018 que designa membros do Conselho 
de Alimentação Escolar – CAE – Gestão 2018/2022;
4. Considerando o DECRETO 14.372 de 05 de setembro de 2019 que aprova o Regimento Interno 
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do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, do Município e Bauru e o regulamenta,
5. Considerando o Ofício do CAE à Secretária Municipal de Educação, identificado como Ofício 
27-2018/2022 CAE MSP, que versa sobre solicitação de Assembleia para suprir cadeiras em vacância na 
Gestão 2018/2022, com base nos incisos I e III do art. 8º do Regimento Interno que versa sobre:
Art. 8º - Após a nomeação e a posse dos membros do CAE, as substituições dar-se-ão, somente nos 
seguintes casos: I – mediante renúncia expressa do conselheiro; [...]; III - pelo não comparecimento a 
quatro reuniões ordinárias consecutivas durante o ano; (Regimento Interno do CAE).
Convocamos os interessados à Assembleia, para fins de substituição de membros do Conselho de 
Alimentação Escolar – CAE (Gestão 2018-2022) a ser realizada no dia 19/03/2020, quinta-feira, às 17 
horas, no NAPEM (Avenida Duque de Caxias, quadra 16-55), com a disponibilidade das seguintes vagas 
para membros titulares e suplentes:

Vaga Representação Para substituir

02 
Suplentes

Entidades de trabalhadores da Educação e Discentes, (indicados 
pelos Gestores de EMEII, EMEI ou EMEF do Sistema 

Municipal, sendo que no caso da indicação de discente, deverão 
ser maiores de 18 anos ou emancipados) 

Ana Cristina Melancieri 
Simão (Decreto 13.660 

de 04 de janeiro de 
2.018);

Mateus Machado Cuco. 
(Decreto 13.660 de 04 de 

janeiro de 2.018). 

02 
Titulares

Pais de alunos matriculados no sistema de ensino municipal, 
indicados pelos Conselhos Escolares, Associação de pais e 

mestres ou entidades similares.

Cristiane Aparecida Orni; 
(Decreto 13.791 de 24 de 

maio de 2018);
Janine Fernanda Oliveira 
(Decreto 13.660 de 04 de 

janeiro de 2.018).

01 
Suplente

Pais de alunos matriculados no sistema de ensino municipal, 
indicados pelos Conselhos Escolares, Associação de pais e 

mestres ou entidades similares.

Michele Graciano 
(Decreto 13.791 de 24 de 

maio de 2018)

01 
Titular Entidades Civis Organizadas

Israel Fernando 
Capperuto (Decreto 

13.660 de 04 de janeiro 
de 2.018)

01 
Suplente Entidades Civis Organizadas

Everton Moreno Prado 
(Decreto 13.791 de 24 de 

maio de 2018)
Todos os candidatos, Titulares e Suplentes deverão comparecer à Assembleia com o ofício de indicação, o 
qual deverá ser entregue pessoalmente pelos indicados no ato do chamamento das respectivas representações 
, durante a Assembleia.
Em havendo mais candidatos do que vagas, o representante será definido por eleição.
Cada segmento poderá indicar seus Titulares e Suplentes no mesmo Ofício, sendo necessária a participação 
de ambos, Titulares e Suplentes, na Assembleia para validação de sua candidatura.
O Ofício deverá ser apresentado em papel timbrado do respectivo órgão que o encaminha, contendo nome 
completo do candidato, CPF, RG, e-mail, telefone e endereço do candidato, assinado pelo responsável;
Todos DEVERÃO apresentar Ofício para participar da Assembleia, condição necessária para confirmação 
da origem do candidato em função da cadeira que pleiteia.

AVISOS

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Processo nº 180.943/2019 
– Modalidade: Inexigibilidade de Licitação prevista no art. 25, inc. II, c/c art. 13, inc. VI da Lei 
Federal nº 8.666/93- Interessada: Secretaria Municipal de Obras – Objeto: PARTICIPAÇÃO DE 02 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO “CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
– INSTALAÇÕES PREDIAIS (HIDRÁULICO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS)” E O PROJETO 
ARQUITETÔNICO NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2020 - PROPONENTE: AEA – CURSOS 
LTDA- Valor total R$ 2.380,00 - Ratificação: 20/02/2020, pelo Prefeito Municipal.
Bauru, 21/02/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Processo nº 165.404/2019 – 
Modalidade: Dispensa de Licitação prevista no art. 24, inc. VIII da Lei Federal nº 8.666/93- Interessada: 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA 
DE GUIAS POR MEIO DE CAIAÇÃO (MANUAL). - PROPONENTE: EMDURB – EMPRESA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - Valor total R$ 645.689,53 
- Ratificação: 19/02/2020, pelo Prefeito Municipal.
Bauru, 21/02/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

ERRATA NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DIA 20/02/2020.
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 544/2019 – Processo nº 157.929/19 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 443/2019 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE LED 
PROJETOR 200W BIV 6000K, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NOS ANEXOS II 
e III DO EDITAL...
ONDE SE LÊ: Edital nº 544/2020
LEIA - SE: Edital nº 544/2019
Bauru, 21/02/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 035/2020 – Processo nº 168.210/2019 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 021/2020 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (AGRUPAMENTO 
DE ITENS) – DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA - Objeto: AQUISIÇÃO DE 
TUBOS E CÉLULAS DE CONCRETO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, MELHOR 
DESCRITOS NO ANEXO I DO EDITAL - Interessada: Secretaria Municipal de Obras. Data do 
Recebimento das propostas: até às 9h do dia 13/03/2020. Abertura da Sessão: 13/03/2020 às 9h. 
Informações e edital na Secretaria de 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) 3235-1113 ou (14) 3235-1337 ou através de download gratuito no site www.bauru.
sp.gov.br ou através do site www.bec.sp.gov.br - Oferta de Compra: 820900801002020OC00066, onde 
se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 21/02/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

AVISO DE DESCREDENCIMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO – Edital nº 151/2019 - 
Chamamento Público nº 010/2019 - Processo nº 14.445/2019 – Objeto: Credenciamento de clínicas 
veterinárias, hospitais veterinários ou ONGs de interesse público para formalizar contrato com o 
Município de Bauru, para prestação de serviços de esterilização e implantação do microchip em cães e 
gatos à população bauruense, sem caráter de exclusividade, conforme discriminado no Plano de Trabalho 
(Anexo I) deste Edital. A Comissão Permanente do Programa de Controle Ético da População Canina e 
Felina do Município de Bauru, após análise dos envelopes de documentação apresentados pelas empresas 
participantes do Chamamento Público em epígrafe, RESOLVE NÃO CREDENCIAR a empresa Vanessa 
Justiniano Bermejo - ME por não cumprimento do item 5, subitem 5.1, alínea “h” (certidão de débitos 
relativos a créditos tributários federais e à divida ativa da união). O inteiro teor da ata da sessão de análise 
de documentos encontra-se encartada no processo administrativo 14.445/2019, disponível aos interessados 
na Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA. Abre-se prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do primeiro dia útil após a publicação deste.
Bauru, 21/02/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE CHAMADA PÚBLICA - PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - Edital nº 67/2020 - Processo nº 127.162/19 - Modalidade: Dispensa por Chamamento 
Público nº 10/19 – Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2013 
com as alterações da Resolução FNDE nº 04/2015, a saber: AQUISIÇÃO ANUAL DE 4.000 KG (MIL 
QUILOS) DE MEL DE ABELHA, 3.000 KG (TRÊS MIL QUILOS) DE AÇÚCAR MASCAVO, 
ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – Interessada: Secretaria da Educação. Os interessados 
(Grupos Formais) deverão entregar os envelopes com a documentação para habilitação e Projeto de 
Venda até às 09hs do dia 19/03/2020, mesmo dia e horário da Sessão Pública de abertura dos envelopes 
que ocorrerá na sala de licitações, sito R Raposo Tavares, 8-38, Vl. Sto Antonio. Informações Div. de 
Compras e Licitações, horário das 08h às 17h fones (14)3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível 
para download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br. Bauru, 21/02/2020 – Luciano Martins dos Santos 
Júnior – Dir. da Div. de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE CHAMADA PÚBLICA - PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - Edital nº 68/2020 - Processo nº 128.855/19 - Modalidade: Dispensa por Chamamento 
Público nº 09/19 – Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2013 
com as alterações da Resolução FNDE nº 04/2015, a saber: AQUISIÇÃO ANUAL DE 8.000 KG (OITO 
MIL QUILOS) DE QUEIJO MUSSARELA NO FORMATO DE PALITO COM ENTREGA PONTO 
A PONTO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – Interessada: Secretaria da Educação. Os 
interessados (Grupos Formais) deverão entregar os envelopes com a documentação para habilitação e 
Projeto de Venda até às 15hs do dia 19/03/2020, mesmo dia e horário da Sessão Pública de abertura dos 
envelopes que ocorrerá na sala de licitações, sito R Raposo Tavares, 8-38, Vl. Sto Antonio. Informações 
Div. de Compras e Licitações, horário das 08h às 17h fones (14)3214-3307/3214-4744. O Edital está 
disponível para download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br. Bauru, 21/02/2020 – Luciano Martins 
dos Santos Júnior – Dir. da Div. de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE CHAMADA PÚBLICA - PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - Edital nº 69/2020 - Processo nº 134.618/19 - Modalidade: Dispensa por Chamamento 
Público nº 12/19 – Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2013 
com as alterações da Resolução FNDE nº 04/2015, a saber: AQUISIÇÃO ANUAL DE 20.000 KG (VINTE 
MIL QUILOS) DE IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE MORANGO COM ENTREGA 
PONTO A PONTO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – Interessada: Secretaria da 
Educação. Os interessados (Grupos Formais) deverão entregar os envelopes com a documentação para 
habilitação e Projeto de Venda até às 09h do dia 20/03/2020, mesmo dia e horário da Sessão Pública de 
abertura dos envelopes que ocorrerá na sala de licitações, sito R Raposo Tavares, 8-38, Vl. Sto Antonio. 
Informações Div. de Compras e Licitações, horário das 08h às 17h fones (14)3214-3307/3214-4744. O 
Edital está disponível para download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br. Bauru, 21/02/2020 – Luciano 
Martins dos Santos Júnior – Dir. da Div. de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital n.º 
431/2019 - Processo n.º 26.875/2014 – Modalidade: Concorrência Pública nº 10/2019 - Regime de 
Empreitada Por Preço Global – Tipo: Menor Preço Global – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEII “EDNA KAMLA 
FAINA”, LOCALIZADA À ALAMEDA DOS HELIOTRÓPOS, Nº 7-35, JARDIM ARARUNA, 
BAURU-SP – CONFORME MEMORIAL TÉCNICO, PROJETOS E PLANILHAS ANEXOS, com 
o fornecimento de materiais, mão-de-obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a 
execução dos serviços em conformidade com as especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal 
de Obras. Interessada: Secretaria Municipal da Educação. Notificamos aos interessados no presente 
certame fora devidamente ADJUDICADO, pelo Sr. Prefeito em 21/02/2020, nos termos da Legislação em 
vigor, Lei Federal nº 8.666/93, LC nº 123/06 e Decreto Municipal nº 13.431/17, o procedimento licitatório, 
realizado pela Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Educação, á empresa: 
HIDROAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME, CNPJ: 56.538.564/0001-37, valor global de 
R$ 2.307.087,60. Bauru, 21/02/2020 – Luciano Martins dos Santos Júnior – Dir. da Div. de Compras e 
Licitações – SME.

REPUBLICANDO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES: NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 
RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
- Edital nº 429/19 - Processo nº 47.209/19 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 367/19 Tipo: Menor 
Preço Por Lote - Objeto: AQUISIÇÃO DE 760 TABLET, 23 RACK PARA ARMAZENAMENTO 
e 16 PONTOS DE ACESSO – Interessada: Secretaria da Educação – D E C I S Ã O: O Sr. Prefeito, 
embasado no parecer apensado ao processo fls. 1.095/1098 dos autos, INDEFERIU o recurso interposto 
pela licitante AGIRA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇOS LTDA, mantendo a empresa POSITIVO 
TECNOLOGIA S.A. vencedora  habilitada no Lote 01 e a empresa ALLAN RODRIGUES SILVA 
EPP vencedora habilitada no Lote 02. Por conseguinte, ADJUDICA E HOMOLOGA em 28/01/2020 
da seguinte forma: LOTE 01 – AQUISIÇÃO DE TABLET E RACK PARA ARMAZENAMENTO 
– DISPUTA AMPLA; LICITANTE VENCEDORA/HABILITADA: POSITIVO TECNOLOGIA S.A. 
– CNPJ 81.243.735/0019-75 e 81.243.735/0001-48.

IT ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA QTD MARCA VALOR 
UN.

VALOR 
TOTAL

01
Tablet entre 10 e 10,6 polegadas. Demais 
especificações conforme Anexo I do edital 

nº 429/29.

570 
Un Positivo T1075 R$ 

1.218,85
R$ 

694.744,50
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02

Rack para armazenamento, transporte 
e recarga de equipamentos. Demais 

especificações conforme Anexo I do edital 
nº 429/29.

18Un
Movplan – Charge 
Mate PLC10A 42 

FULLRANGE

R$ 
5.208,00

R$ 
93.744,00

VALOR TOTAL LOTE 01 R$ 788.488,50
LOTE 02 – AQUISIÇÃO DE TABLET, RACK PARA ARMAZENAMENTO – COTA 
RESERVADA; LICITANTE VENCEDORA/HABILITADA: ALLAN RODRIGUES SILVA EPP – 
CNPJ 11.136.195/0001-18

IT ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA QTD MARCA VALOR 
UN.

VALOR 
TOTAL

01
Tablet entre 10 e 10,6 polegadas. Demais 

especificações conforme Anexo I do edital nº 
429/29.

190 
Un Positivo T1075 R$ 

1.228,00
R$ 

233.320,00

02

Rack para armazenamento, transporte 
e recarga de equipamentos. Demais 

especificações conforme Anexo I do edital nº 
429/29.

05Un
TES K2-36V 2 

portas frontais e 2 
portas traseiras

R$ 
5.136,00

R$ 
25.680,00

VALOR TOTAL LOTE 02 R$ 259.000,00
LOTE 03 – AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO – DISPUTA AMPLA
** FRACASSADO **
VALOR TOTAL DO PROCESSO R$ 1.047488,50; Bauru, 31/01/2020 – Luciano Martins dos S. Junior 
– Dir. da Div. de Compras e Licitações–SME.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 84.032/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 395/2019 – AMPLA PARTICIPAÇÃO 
– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: contratação de empresa para prestação 
de serviço de limpeza com fornecimento de materiais e profissionais. Aberto no dia: 20/12/2019 às 9 h. 
Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, 
foram adjudicados em 17/02/2020 e devidamente homologados em 18/02/2020 pelo Prefeito Municipal 
de Bauru, às empresas abaixo:
ALFER SERVICE EIRELI - EPP
LOTE 01 – UPA IPIRANGA
Área Crítica – 141,31 m², à R$ 14,06 o m², totalizando R$ 1.986,82 mensal;
Área Semicrítica – 573,78 m², à R$ 7,50 o m², totalizando R$ 4.303,35 mensal;
Área Não Crítica – 1.744,43 m², à R$ 6,00 o m², totalizando R$ 10.466,58 mensal;
Vidros - Área Não Crítica – 171,81 m², à R$ 1,41 o m², totalizando R$ 242,25 mensal; totalizando R$ 
203.988,00 anual; sendo o valor total da empresa R$ 203.988,00.
ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP
LOTE 02 – UPA BELA VISTA
Área Crítica – 196,57 m², à R$ 24,86 o m², totalizando R$ 4.886,73 mensal;
Área Semicrítica – 1.203,17 m², à R$ 16,37 o m², totalizando R$ 19.695,89 mensal;
Área Não Crítica – 814,71 m², à R$ 8,13 o m², totalizando R$ 6.623,59 mensal;
Vidros - Área Não Crítica – 365,76 m², à R$ 1,26 o m², totalizando R$ 460,86 mensal; totalizando R$ 
380.004,84 anual;
LOTE 03 – UPA GEISEL/REDENTOR
Área Crítica – 203,25 m², à R$ 16,57 o m², totalizando R$ 3.367,85 mensal;
Área Semicrítica – 768,28 m², à R$ 12,13 o m², totalizando R$ 9.319,24 mensal;
Área Não Crítica – 3.149,68 m², à R$ 3,88 o m², totalizando R$ 12.220,76 mensal;
Vidros - Área Não Crítica – 238,41 m², à R$ 0,41 o m², totalizando R$ 97,75 mensal; totalizando R$ 
300.067,14 anual; sendo o valor total da empresa R$ 680.071,98.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 21/02/2020 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor Substituto da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 184.789/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 478/2019 – Sistema de Registro de 
Preço - AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por item – Objeto: 
aquisição anual estimada de 456 (quatrocentas e cinquenta e seis) embalagens de 500 g de larvicida 
biológico B.T.I. Aberto no dia 31/01/2020 às 9 h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório 
epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente homologados pelo Sr. 
Secretário Municipal de Saúde em 19/02/2020, conforme segue abaixo:
NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁRIA LTDA
Item 01 - Larvicida biológico B.T.I. (Bacillus Thuringiensis variedade Israelensis), concentrado seco, na 
formulação “WDG”, a base de grânulos dispersíveis em água, CEPA AM65-52, embalagem de 0,5 Kg; à 
R$ 360,00 unitário, marca/modelo: VectoBac WG/Sumimoto;
Divisão de Compras e Licitações, 21/02/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor Substituto da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo nº 184.789/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 478/2019 – Sistema de Registro de 
Preço – AMPLA PARTICIPAÇÃO - Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição anual estimada de 
456 (quatrocentas e cinquenta e seis) embalagens de 500 g de larvicida biológico B.T.I. Fica a empresa, 
abaixo relacionada, convocada para assinatura da ata, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis, a 
contar da data desta publicação.
NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁRIA LTDA
Divisão de Compras e Licitações, 21/02/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor Substituto da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE RECURSO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 133.186/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 455/2019 – AMPLA PARTICIPAÇÃO 
– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de motofrete para entrega e coleta de pequenas cargas por meio de motocicletas.
Assunto: Recurso contra a decisão do pregoeiro.
Recorrente:  GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME

A Autoridade Competente resolve INDEFERIR o recurso impetrado pela empresa.
A íntegra da decisão encontra-se na Divisão de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Saúde ou 
no endereço http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/licitacoes/.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 21/02/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor Substituto da Divisão de Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 133.186/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 455/2019 – AMPLA PARTICIPAÇÃO 
– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de motofrete para entrega e coleta de pequenas cargas por meio de motocicletas. 
Aberto no dia: 29/01/2020 às 9 h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o 
julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados em 21/02/2020 e devidamente homologados 
em 21/02/2020 pelo Secretário Municipal de Saúde, às empresas abaixo:
FERNANDES E MADALENA LTDA - ME
Item 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de motofrete com motoboy dedicado, para 
entrega e coleta de pequenas cargas, 03 (três) motofretes, franquia diária de 250 km; à R$ 10.333,33 
mensal; totalizando R$ 123.999,96 anual; sendo o valor total da empresa R$ 123.999,96. Valor do Km 
adicional R$ 0,33.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 21/02/2020 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor Substituto da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
COHAB - Companhia de Habitação
Popular de Bauru

Arildo de Lima Junior
Presidente

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU, torna público o contrato 
de prestação de serviços bancários (processo nº 4490/2011) firmado com BANCO DO BRASIL S/A. O 
contrato tem como objeto viabilizar o recebimento dos boletos emitidos pela Cohab. Fundamento: art. 24, 
II da Lei 8666/93. Prazo: 12 meses (11/12/2019 a 11/12/2020). Assinatura: 08/11/2019.

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU, torna público o 
aditamento ao contrato de prestação de serviços bancários Nº 23/2015 (origem: processo PI nº 2909 de 
16/10/2013) firmado com BANCO DO BRASIL S/A. O contrato tem como objeto centralizar e processar 
a receita da Cia. e operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha 
de pagamento. Prazo: 12 meses. Assinatura: 22/10/2019. Procedimento licitatório Pregão Presencial nº 
07/2015.

DAE
Departamento de Água e Esgoto

Eliseu Areco Neto
Presidente

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8.666/93

NOTIFICAÇÃO DE ERRATA – DAE

Na publicação de 20/02/2020 - NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO – DAE
Onde se lê:
Processo Administrativo nº 1554/2017 e 1940/2019 [apenso] - DAE
Pregão Eletrônico nº 177/2019 - DAE
Objeto: Aquisição de lonas diversas, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 19/02/2020 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Leia-se
Processo Administrativo nº 1554/2017 e 1940/2019 [apenso] - DAE
Pregão Eletrônico nº 177/2019 - DAE
Objeto: Aquisição de lonas diversas, 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 20/02/2020 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
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AVISOS DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP

Informações:

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

Processo Administrativo nº 5581/2019 - DAE
Pregão Eletrônico nº 011/2020 - DAE
Objeto: Aquisição de chaves de partida e parada suave diversas e inversor de frequência para controle 
de velocidade de motores monofásicos/trifásicos, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 11/03/2020, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 11/03/2020, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 11/03/2020, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Thaís de Moraes Perseguim
Pregoeiro Substituto: Renan Sampaio Oliveira

Processo Administrativo nº 296/2020 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 012/2020 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de carvão ativado, utilizado no tratamento de 
água para consumo humano, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 12/03/2020, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 12/03/2020, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 12/03/2020, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Dhyego Palácios Bonifácio
Pregoeiro Substituto: Thaís de Moraes Perseguim

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO – DAE

Processo Administrativo nº 799/2019 - Concorrência Pública nº 006/2019 – DAE.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia visando a 
elaboração do Plano diretor de combate às perdas de água no sistema de abastecimento público do 
município de Bauru/SP, conforme termo de referência e demais condições especificadas no Anexo I deste 
Edital. A Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações - CPJL:
Notifica aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi devidamente 
homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 19/02/2020 e seu objeto adjudicado 
conforme segue:
Empresa Adjudicatária: Saneamento.com Serviços de Engenharia S/S Ltda. EPP
ValorTotal: RS 218.986,44

NOTIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - DAE

Processo Administrativo nº 2517/2019 - Concorrência Pública nº 007/2019 – DAE.
Objeto: Contratação de empresa especializada, para a construção de reservatório elevado em concreto 
armado, com volume útil de 350 m³, no município de Bauru, que será denominado unidade de reservação 
Vila Dutra, localizado na Avenida São Paulo, qt 05, coordenadas X(m): 693.209 e Y(m): 7.530.240, cota 
606,70 m, conforme as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e de acordo com projetos 
básicos e demais condições especificadas no Anexo I deste Edital.
Notificamos aos interessados que tendo em vista a inabilitação de todos os licitantes participantes, a 
licitação restou fracassada.

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO 
PORTARIA Nº 070/2020-DAE - O Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água 
e Esgoto – Autarquia Municipal Sr. Eliseu Areco Neto, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro de 1962, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 3.201, a 
PORTARIA N.º 607/2019 que nomeou o (a) Sr(a). DHYEGO PALACIOS BONIFACIO, portador (a) do 
CPF nº 327.188.478-16, classificado (a) em 1º lugar, no cargo efetivo de “ANALISTA DE SISTEMAS”, 
edital 04/2019, EM RAZÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO.

CONCURSOS PÚBLICOS 2020
PORTARIA Nº 069/2020

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO – BIÓLOGO
ELISEU ARECO NETO, Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto - 
Autarquia Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro 
de 1962, de acordo com Processo nº 1.105/2020-DAE, RESOLVE: NOMEAR a Sra. ALEXSSANDRA 
NATÁLIA DOS SANTOS VIEIRA, RG nº 43.420.202-2-SSP-SP, a Sra. ALINE RODRIGUERO DUTRA, 
RG nº 24.215.976-X-SSP-SP, a Sra. ANA AUGUSTA SIQUEIRA MATIAZZO, RG nº 20.064.790-8-SSP-
SP, a Sra. CAMILLA ZANATTA GONCALVES, RG nº 28.580.635-X-SSP-SP, a Sra. ANDREA BELLI 
FLORIANO, RG nº 20.072.350-SSP-SP, a Sra. MARIA SILVIA MINETTO, RG nº 14.326.115-0-SSP-SP, 
e a Sra. JANDIRA LIRIA BISCALQUINI TALAMONI, RG nº 5.187.699-1-SSP-SP para em COMISSÃO, 
realizarem CONCURSO PÚBLICO para o preenchimento de 01 (uma) vaga, e as que por ventura vierem a 
ocorrer, para o cargo efetivo de BIÓLOGO, Grupo K, Classe C, Nível 1.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 19 de fevereiro de 2020.

EDITAL N° 02/2020
CONCURSO PÚBLICO – BIÓLOGO

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 BIÓLOGO 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

BIÓLOGO 40 horas 01 K-C1

R$ 3.924,30
+ vale alimentação 

mensal de R$ 
500,00

R$ 
50,00

Ensino Superior Completo 
em Biologia e

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 2020.

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 09 de março de 2020 as 
16h00 de 26 de março de 2020, 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 09 de março 
de 2020 as 16h00 de 26 de março de 2020;
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;
e) Transmitir os dados da inscrição;
f) Imprimir a guia DUA (Documento Único de Arrecadação);
g) Efetuar o pagamento da inscrição até a data-limite para encerramento (26 de março de 2020) – 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. 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) Possuir inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF);
d) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
e) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
f) Apresentar Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
g) Possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo 2, item 2.1;
h) 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;
i) Não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
j) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação médica/
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psicológica – pré-admissional (apuradas por perícia médica realizada por médico oficial);
k) 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;
l) 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 caso de cancelamento do certame pela própria administração.

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

3.14. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados pessoais 
solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que NÃO o fizer ou que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente.

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

4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

4.1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.

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

4.3. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente item, o candidato deverá:
a) Apresentar na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
sito à Rua Padre João, nº 11-25, Altos da Cidade, Bauru/SP, nos dias 09 (nove), 10 (dez) e 11 (onze) 
de março de 2020, 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 14 de março de 2020, 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.daebauru.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 
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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 14 de abril de 2020.

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 de 09 de março 
a 30 de abril de 2020.

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

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

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

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

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

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

7. DAS PROVAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO

7.1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por “Prova Objetiva”, de caráter 
eliminatório e classificatório, com os valores atribuídos a seguir:

Provas Nº de 
questões Peso Caráter Duração da 

Prova

Prova 
Objetiva

Conhecimentos Específicos 25

95 
pontos

Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua Portuguesa 10
Matemática 10

Noções de Direito 
Constitucional e 
Administrativo

05

Análise de 
Títulos Apresentação de Títulos _ 05 

pontos Classificatório _

7.2- PROVA OBJETIVA: de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento 
do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e 
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 
95 (noventa e cinco) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. A nota da prova objetiva será 
obtida com a soma dos acertos, onde: cada questão de Língua Portuguesa, Matemática e Noções de Direito 
Constitucional e Administrativo correta valerá 1,80 (um inteiro e oitenta centésimos) pontos, e cada questão 
correta de Conhecimentos Específicos valerá 2,00 (dois) pontos e as erradas 0 (zero) ponto.

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, 57 (cinquenta e sete) pontos e não zerar em nenhum 
dos componentes da prova.

7.2.3. O candidato que não auferir, no mínimo, 57 (cinquenta e sete) pontos na prova objetiva será 
desclassificado do Concurso Público.

7.3. 2ª ETAPA - ANÁLISE DE TÍTULOS: A Análise de Títulos, de caráter classificatório, valendo 05 
(cinco) pontos, reger-se-á pelas regras a seguir expostas:
a) A Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) A entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na 
data, local e horário designados para realização da Prova Objetiva, ao término da prova objetiva, em sala 
indicada pela Coordenação do Concurso;
c) Formulário de entrega dos títulos: o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados;
d) O Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias autenticadas em Cartório;
f) Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) Quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também uma declaração da instituição que emitiu o documento, na 
qual declara a(s) área(s) de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações 
complementares que permitam o perfeito enquadramento do título.
h) Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) Os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos neste edital;
j) O recebimento e análise dos Títulos são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 069/2020-DAE;
k) 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 de Biologia, 

devidamente registrado no órgão competente. Observando as 
letras f e g do Item 7.3.

2,5 
pontos

2,5 
pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de pós-
graduação em nível de Mestrado, na área de Biologia, 

devidamente registrado no órgão competente. Observando as 
letras f e g do Item 7.3.

1,5 
pontos

1,5 
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 de Biologia, 
devidamente registrado no órgão competente. Observando as 

letras f e g do Item 7.3.

0,5 ponto 1,0 
pontos

l) Os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
m) Não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 7.3;
n) A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados;
o) A pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 05 (cinco) pontos;
p) Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
q) Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

8. DA REALIZAÇÃO DA PROVA

8.1. A prova será realizada 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.
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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 à prova, 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;
p) Não assinar a folha de respostas.

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 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 03 de maio de 2020, 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 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 no dia 03 de maio de 2020, logo após a aplicação da 
prova objetiva.

8.29. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste 
edital.

8.30. 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);
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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;
e) Obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
f) Obtiver maior número de acertos nas questões de Noções Básicas de Direito Constitucional e de Direito 
Administrativo;
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.daebauru.sp.gov.br.

11.2. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO VI – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11- 25, das 08h00 as 17h00 de segunda a sexta-feira.

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

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

11.5. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.

11.6. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o 
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.

11.7. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 11.1 deste Capítulo.

11.8. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.

11.9. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) Cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) Que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) Sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) Que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.

11.10. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos 
termos preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela 
Constituição Federal de 1.988.

12. DA HOMOLOGAÇÃO

12.1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente 
observando as determinações constantes no Capítulo 11, será homologado pelo Presidente do Conselho 
Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

12.2. A homologação citada no Item 12.1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

13. DO PROVIMENTO DO CARGO

13.1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.

13.2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para 
apresentação do candidato aprovado.

13.3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) Não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71 e 
alterações posteriores);
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru;
c) Recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) Deixar de comprovar qualquer um dos requisitos estabelecidos no presente edital;
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), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) 
anos;
c) Se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
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 
da Certidão de Quitação Eleitoral;
j) Quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
k) A apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo 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 2.1 e 3.8 deste Edital.

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.
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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 069/2020-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, 18 de fevereiro de 2020.

Eliseu Areco Neto 
Presidente do Conselho Administrativo 

Departamento de Água e Esgoto de Bauru

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES

BIÓLOGO:
 Descrição Sumária: Estudar e desenvolver pesquisas biológicas e inventariar biodiversidade em todas 
as fases do sistema de tratamento de esgoto. Manejar recursos naturais, desenvolver atividades de 
educação ambiental. Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, realizando análises para 
acompanhamento de qualidade relacionado ao sistema de tratamento de esgoto. Realizar outras atividades 
correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato. 

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

(verificar composição das provas no presente edital)

LINGUA 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.

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 e segundo grau.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA:
-Leis Ambientais para preservação dos recursos hídricos
-Legislação CONAMA 357/2005 – Qualidade da água
-Legislação CONAMA 430/2011 – Padrões de emissão de efluentes
-ISO 17025/2017 – Validação de testes em laboratório

VARIÁVEIS FÍSICAS E QUÍMICAS NA ÁGUA E SUAS INFLUENCIAS SOBRE OS 
ORGANISMOS AQUÁTICOS:
-Luz, temperatura, gás carbônico, potencial hidrogeniônico, oxigênio dissolvido e o metabolismo dos 
sistemas aquáticos continentais
-Ciclos Biogeoquímicos nos ecossistemas aquáticos continentais
-Concentração de nutrientes e produtividade nos sistemas aquáticos continentais

BIODIVERSIDADE EM ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS CONTINENTAIS:
-Deterioração dos sistemas aquáticos – Eutrofização: causas e consequências
-Florações algais: Cianobactérias e cianotoxinas – determinação de cianotoxinas
-Técnicas de amostragem de fitoplâncton em sistemas aquáticos continentais lóticos e lênticos
-Técnicas em microscopia – análises qualitativas e quantitativas do fitoplâncton de sistemas aquáticos 
continentais
- Uso de chaves de identificação para a análise qualitativa do fitoplâncton de sistemas aquáticos continentais: 
cianobactérias unicelulares, coloniais e filamentosas; Clorofíceas; Euglenofíceas

MACRÓFITAS AQUÁTICAS NAS INTERFACES DOS SISTEMAS AQUÁTICOS 
CONTINENTAIS:
-Filtração de material particulado e absorção de nutrientes
-Possibilidades de utilização das macrófitas aquáticas
-Decomposição das macrófitas aquáticas no meio aquático
ENTEROBACTÉRIAS:
-Técnicas de amostragem de material bacteriológico
-Técnicas de isolamento, cultivo e quantificação de cepas bacterianas
-Infecções transmitidas pelos alimentos e pela água

BIBLIOGRAFIA:

BICUDO, Carlos Eduardo de M.; MENEZES, Mariângela (orgs.) Gêneros de Algas de Águas Continentais 
do Brasil. Chave para identificação e descrições. São Carlos: RiMa, 2ª ed. 2006.
BIER, Otto. Microbiologia e Imunologia. São Paulo: Melhoramentos, 1984.
CALIJURI, Maria do Carmo; ALVES, Michela Suely Adriani; SANTOS, André Cordeiro Alves dos. 
Cianobactérias e Cianotoxinas em Águas Continentais. São Carlos: RiMa, 2006.
DAJOZ, Roger. Princípios de Ecologia. Porto Alegre: Artmed, 7ª ed., 2005.
ESTEVES, Francisco de Assis. Fundamentos de Limnologia. Rio de Janeiro: Interciência/FINEP, 1988.
FRANCESCHINI, Iara Maria; BURLIGA, Ana Maria; REVIERS, Bruno de; PRADO, João Fernando; 
RÈZIG, Sahima Hamlaoui. Algas uma abordagem filogenética, taxonômica e ecológica. Porto Alegre: 
Artmed, 2010.
HENRY, Raoul (org.). Ecótonos nas Interfaces dos Ecossistemas Aquáticos. São Carlos: RiMa, 2003.
MADIGAN, Micgael T.; MARTINKO, John M.; PARKER, Jack. Microbiologia de Brock. 10ª ed. São 
Paulo: Prentice Hall, 2008.
PELCZAR, Michael; REID, Roger; CHAN, E.C.S. Microbiologia. vol.I São Paulo /RJ: MacGraw-Hill, 
1980.
PELCZAR, Michael; REID, Roger; CHAN, E.C.S. Microbiologia. vol.II São Paulo /RJ: MacGraw-Hill, 
1981.
TUNDISI, José Galizia. Água no século XXI: enfrentando a escassez. São Carlos: RiMa,IIE, 2ª ed. 2005.

NOÇÕES BÁSICAS 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 
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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 BIÓLOGO:
______________________________________________________, 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 nº 
02/2020. 
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 nº 02/2020– DAE. 
Nestes termos, 
Pede deferimento. 
Bauru/SP, ___ de ____________ de 20          . 

Assinatura do candidato 
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV 
MODELO DE LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Atesto que o (a) Sr. (a) ________________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº._____________________________ e do CPF nº. _____________________________, é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla)_______________________________. 
Descrição da Deficiência: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Código CID-10:____________________. 

A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 

A1 – paraplegia 
A2 – paraparesia 
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia 
A6 – tetraparesia 
A7 – triplegia 
A8 – triparesia 
A9 – hemiplegia 
A10 – hemiparesia 
A11 – ostomia 
A12 - amputação ou ausência de membro 
A13 - paralisia cerebral 
A14 – nanismo 
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida. 

B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz. 

C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 

C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o.
C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ). 

D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

D1 – comunicação 
D2 - cuidado pessoal 
D3 - habilidades sociais 
D4 – utilização dos recursos da comunidade 

D5 – saúde e segurança 
D6 – habilidades acadêmicas 
D7 – lazer 
D8 – trabalho 

E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e data:__________________________________________ 
Nome do médico/CRM:____________________________________________ Endereço para 
contato:_____________________________________________
Assinatura e carimbo:______________________________________________

ANEXO V
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS
À Comissão de Concurso para o cargo de BIÓLOGO
_________________________________________________________, 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 02/2020- 
DAE.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Bauru/SP, ___ de ____________ de 20          .
Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI 
MODELO DE RECURSO

À Comissão de Concurso para o cargo de BIÓLOGO
___________________________________________, 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 20             .
Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VII
CRONOGRAMA

Datas Eventos
22/02/2020 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
05/03/2020 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
07/03/2020 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
09/03/2020 Abertura Inscrições
26/03/2020 Encerramento Inscrições

09, 10 e 11/03/2020 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

14/03/2020 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

09/03 a 30/04/2020 Período para solicitar Condição Especial para Lactante

09 a 26/03/2020 Período para solicitar Condição Especial para realizar a prova e vaga de 
deficiente

14/04/2020 Publicação deferimento/indeferimento de requerimento para condição especial 
para realizar a prova

14/04/2020 Relação de inscrições indeferidas e 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva 
e Entrega dos Títulos

25/04/2020 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
28/04/2020 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
03/05/2020 Previsão da realização da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
05/05/2020 Previsão de divulgação do Gabarito
16/05/2020 Publicação deferimento/indeferimento lista especial vaga deficiente
16/05/2020 Previsão Classificação Final
28/05/2020 Previsão de Homologação

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

5829/2018 Cesar Augusto Ceppo Análise de Conta
879/2019 Paulo Roberto Barbosa Luciano Análise de Conta
2358/2019 Luiz Antonio Costa Jacintho Análise de Conta
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2364/2019 Marcelo Escudero Análise de Conta
2821/2019 Jefferson Thiago da Silva Análise de Conta

4544/2019 Conceição Aparecida Azevedo Lopes Aferição de 
Hidrômetro

4561/2019 Roberta de Moura Santos Análise de Conta
5080/2019 Ana Paula dos Santos Ramos Análise de Conta
5558/2019 Ronaldo Gomes de Camargo Análise de Conta
5602/2019 Vagner Luzila Miguel Análise de Conta
5911/2019 Andre Luis Antunes de Almeida Análise de Conta
6053/2019 Graziela Cristina Buzatto Análise de Conta
6556/2019 Cleberson Carlos Maia Análise de Conta
7390/2019 Fulviane Cristina Oliveira Pedroso Análise de Conta

9167/2019 Polícia Civil do Estado de São Paulo – Delegacia Seccional de Polícia 
de Bauru

Análise de 
vazamento

INDEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto
216/2019 Marcos Antonio Chaves Recurso – Auto de infração
6749/2019 Marco Aurelio Luvizutto Guerra Análise de Vazamento

NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS
Em atendimento à Resolução DAE nº 21/2009 – artigo 3º, NOTIFICAMOS os responsáveis pelos imóveis 
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:

Inscrição Processo Ano
4.283.001-19 1034 2013
4.888.509-82 603 2014
5.492.035-16 4499 2015
5.497.427-27 9489 2018
2.095.385-37 1073 2019
5.800.730-77 1303 2019
4.264.300-94 1304 2019
2.271.557-76 5250 2019
4.751.001-57 9567 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(s) Documento a ser apresentado

4888/2019 Maria Amélia Alves 
da Silva Plake

Solicitação de Restituição da referência 08/2018; Procuração do "São 
Francisco Sistemas de Saúde S/E Ltda." autorizando a Sra. Requerente 
a solicitar a restituição; Contrato Social do "São Francisco Sistemas de 

Saúde S/E Ltda.".

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

CONVOCAÇÃO 
TRANSPORTE DE TÁXI 

Convocamos os titulares do transporte individual de passageiro TÁXI, a comparecerem nas dependências 
da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB - no SETOR DE 
FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES, localizado no Terminal Rodoviário, sala 27, do dia 02/03/2020 
ao dia 31/03/2020, das 08h30 às 11h30 e das 13h00 às 16h30, para efetuarem o recadastramento para o 
exercício da atividade no período compreendido entre o ano de 2020 / 2021, munidos de original e cópia 
dos seguintes documentos:

01 – CRLV (categoria Aluguel) em vigência (licenciado);
02 – DPVAT 2020 pago ou comprovante de isenção de IPVA;
03 – Certificado de Verificação do Taxímetro (IPEM) em validade;
04 – CNH (exerce atividade remunerada) caso tenha renovado em 2019/2020;
05 – O veículo deve dispor de dispositivo luminoso com a inscrição “Táxi”;
06 – Recolher na EMDURB a taxa de recadastramento do novo Alvará (R$ 67,92);
07 – Certidão negativa de Débitos Mobiliários recente da Prefeitura Municipal de Bauru;
08 – Extrato de restrição veicular (www.detran.sp.gov.br) – Pesquisa de Débitos e Restrições de Veículos 
com menos de 30 dias;
09 – Certidão do prontuário da CNH dos condutores, emitida no máximo à 30 dias.

O recadastramento deverá ser efetuado pelo Titular e na sua impossibilidade por meio de procuração com 
firma reconhecida.

Para Pessoa Física o recadastramento de Condutor Auxiliar fica limitado a no máximo mais 02 (dois) 
profissionais conforme Lei 6.094 de 30 de agosto de 1974, que deverão apresentar os seguintes documentos: 
CNH (exerce atividade remunerada) caso tenha renovado; comprovante de endereço (caso haja alteração). 
Havendo inclusão de condutor auxiliar no sistema, além dos documentos acima mencionados que forem 
pertinentes ao condutor, deverá apresentar ainda: ficha de Inscrição Municipal completa; documento 
com Número de Inscrição do Trabalhador – NIT no INSS; 01(uma) foto 3x4; e Certidão Negativa de 
Distribuição Criminal (FÓRUM).

A Pessoa Jurídica poderá indicar quantos Condutores desejar, apresentando para tanto o contrato de 
prestação de serviço, contrato de trabalho ou Carteira de Trabalho registrada pela Autorizatária (Empresa). 

O veículo, que deve estar em nome do Titular ou estar em sua posse, somente será aprovado na Vistoria 
Técnica Veicular da EMDURB se estiver em perfeito estado de funcionamento, segurança, higiene e não 
possuir qualquer dano na lataria. 

O titular que não for exercer a atividade neste ano vigente deverá solicitar o resguardo da vaga mediante 
recolhimento da taxa correspondente, no período do recadastramento, cujo pedido será apreciado pela 
Diretoria de Trânsito e Transportes.

A inércia total do titular no período acima citado acarretará em uma penalidade de 19 UFESP´s, e inclusive 
concorrerá para a CASSAÇÃO DO ALVARÁ.

Bauru, fevereiro de 2020
Augusto  Francisco Cação

Diretor de Trânsito e Transporte

NOTIFICAÇÃO VEÍCULO ABANDONADO
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, NOTIFICA  o Sr. 
Proprietário:
- Veículo marca FIAT, modelo UNO, de placas BKD 4366, que encontra-se estacionado na rua Manoel 
Bonachela, quarteirão 01, Nuc. Hab. Octávio Rasi, neste Município.
- Veículo marca GM, modelo CARAVAN, de placas BHK 4768,   que encontra-se estacionado na rua Al. 
Vênus, quarteirão 01, Pq. Santa Edwirges, neste Município.
- Veículo marca VW, modelo PASSAT, de placas BQS 7615, que encontra-se estacionado na av. Waldemar 
Guimarães Ferreira, quarteirão 11, Nova Esperança, neste Município.
- Veículo marca FIAT, modelo ELBA, de placas BAN 9999, que encontra-se estacionado na rua Al. Saturno, 
quarteirão 01, Santa Edwiges, neste Município.
- Veículo marca VW, modelo GOL, onde o mesmo consta descaracterizado, sem qualquer identificação 
tanto chassi quanto placa, que encontra-se estacionado na Rua Francisco Munhoz Moreno, qd 01, VL 
Dutra, neste Município.
- Veículo marca FIAT, modelo UNO, de placas CAK 8036, que encontra-se estacionado na rua Manoel 
Ferreira de Lima, quarteirão 02, Pq Viaduto, neste Município.
- Veículo marca FIAT, modelo UNO, de placas CQZ 5346, que encontra-se estacionado na rua Bela Vista, 
quarteirão 10, Vl Camargo, neste Município.
- Veículo marca IMP, modelo RENAULT 19 RT, de placas DRE 0871, que encontra-se estacionado na 
rua Ciro Wenceslau, quarteirão 04, Jd Ferraz, neste Município.
- Veículo marca SCANIA, modelo K 113 CL, de placas BWH 3321, que encontra-se estacionado na rua 
Nicola Constantino, quarteirão 01, Vl. Popular, neste Município.
- Veículo marca IMP, modelo PEUGEOT 106 SELECTIO, de placas DCG 3349, que encontra-se 
estacionado na rua Bartolomeu de Gusmão, quarteirão 03, Jd América, neste Município.
-  Veículo marca IVECO, modelo EUROTECH 450 E 37TN1, de placas FIK 4537, Veículo marca 
REB, modelo CONTIN, de placas KCJ 3748 e Veículo marca REB, modelo CONTIN, de placas BWK 
1583, todos  encontram-se estacionados na rua Maria José Losnak, 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.

– EMDURB, NOTIFICA o COMPRADOR do veículo:-
- Veículo marca FI AT, modelo, PALIO, de placas CQK 9086, que encontra-se estacionado na rua 
Marcondes Salgado, quarteirão 12, Vl. Antárctica, neste Município.
- Veículo marca FORD, modelo ESCORT, de placas EFB 0229 e Veículo  marca GM, modelo 
CHEVROLET, de placas CBL 7741, ambos encontram-se estacionados na rua Almirante Barroso, 
quarteirão 04, Vl Souto, 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.

- PAGAMENTO DE MULTAS E DEMAIS DÉBITOS:
- Veículo marca VW, modelo VOYAGE, de placas BGC 9937, que foi removido no dia 13/02/2020 na rua 
Carlos Linares Roda, quarteirão 04, Quinta da Bela Olinda, neste Município,
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DO 1º ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2019
Processo nº 12.429/2018 – Pregão de Registro de Preços nº 090/2018.
Contratante: EMDURB
Compromissária: KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES ME MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM 
EIRELI..
Objeto: A EMDURB e a Contratada de comum acordo pactuam a alteração da razão social da empresa 
DAYANNE CORREA GOMES DE OLIVEIRA 07705175606., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 28.972.542/0001-45, para KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E 
TERRAPLENAGEM EIRELI., conforme consta no Ato de Transformação em empresa Individual Ltda, 
registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob nº 31600824689 em 30/08/2019, autenticada 
digitalmente e assinada em 30/08/2019; bem como alteração do endereço da sede para a Rua Maria 
Guilhermina Franco, nº 96, SLJ Piso Superior Bairro Vila Costa Rios, CEP: 37.558-304, na cidade de Pouso 
Alegre/MG. A empresa KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TERRAPLENAGEM 
EIRELI, atende aos mesmos requisitos da habilitação e adere ao Edital e as cláusulas da Ata de Registro 
de Preço supramencionada, como se neste instrumento estivesse integralmente transcrito. Fica pactuado 
entre as partes que as demais cláusulas constantes na Ata de Registro de Preço em epígrafe, que não foram 
atingidas por este aditivo, permanecem em vigor.
Assinatura: 10/02/2020.
Bauru, 22 de fevereiro de 2020.
Presidente da EMDURB.
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EXTRATO DO 5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 010/2016
Processo nº 6678/2015 – Pregão Presencial nº 002/2016.
Contratante: EMDURB
Contratada: PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA. EPP..
Objeto: A CONTRATANTE e a CONTRATADA, de comum acordo, conforme previsto no art. 57, inciso 
II da Lei Federal nº 8.666/93 e cláusula segunda, item 2.1 do contrato, pactuam a prorrogação do presente 
contrato por mais 12 (doze) meses, de 25/02/2020 à 24/02/2021, perfazendo ao final deste período 60 
(sessenta) meses de vigência contratual. Fica pactuado o reajuste de 4% (quatro por cento), conforme 
proposta apresentada pela contratada as fls. 816. O valor unitário mensal pago à CONTRATADA passa para 
R$ 1.691,88 (Um mil seiscentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), perfazendo o valor total de 
R$ 20.302,56  (Vinte mil trezentos e dois reais e cinquenta e seis centavos), abaixo quadro descritivo dos 
serviços a serem prestados, conforme Anexo “A” do Contrato.
Continuam em vigor as demais cláusulas contidas no contrato que não foram objeto do presente ou outro 
termo aditivo.
Assinatura: 12/02/2020.
Bauru, 22 de fevereiro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DO 4º ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 001/2016
Processo nº 1349/2016.
Convenente: EMDURB
Conveniada: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE AGUDOS - FAAG
Objeto: A EMDURB e a CONVENIADA, de comum acordo, conforme previsto na cláusula décima do 
convênio retromencionado, pactuam a prorrogação do presente convênio de concessão de descontos nas 
mensalidades, aos colaboradores da EMDURB e seus dependentes diretos, nos cursos da Instituição, por 
mais 12 (doze) meses, de 15/03/2020 à 14/03/2021. Para os cursos de graduação, os descontos advindos 
deste convênio estão descritos no Anexo A. Continuam em vigor as demais cláusulas contidas do convênio 
que não foram objeto do presente termo aditivo.
Assinatura: 18/02/2020.
Bauru, 22 de fevereiro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2020
Processo nº 10797/19 – Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 010/19.
Contratante: EMDURB – Compromissária: MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de materiais de construção, conforme especificação abaixo descrita: PROPOSTA DE PREÇOS

COTA PRINCIPAL
LOTE 01 – CÓDIGO DA BEC –  00334619-6

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA VR. 
UNIT

VR. 
TOTAL

01 2.738 SC08 CAL HIDRATADA PARA PINTURA 
COM FIXADOR ITAU R$ 7,93 R$ 

21.712,34

02 2.250 SC50 CIMENTO CP- II - F - 32 CSN R$ 20,55 R$ 
46.237,50

03 750 SC CAL HIDRATADA CH III CRESOCAL R$ 8,50 R$ 
6.375,00

04 03 GL RESINA PARA CHAPISCO 
EMBALAGEM 3,6 L

QUARTI-
ZOLIT R$ 53,38 R$ 160,14

Valor Total do Lote: R$ 74.484,98 (Setenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e 
noventa  e oito centavos)

COTA PRINCIPAL
LOTE 02 – CÓDIGO DA BEC –  00334620-0

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA VR. 
UNIT

VR. 
TOTAL

05 65.250 UN TIJOLO COMUM LD R$ 0,34 R$ 
22.185,00

06 048 MIL TIJOLO BAIANO DE 8 FUROS 
MEDINDO 9 X 19 X 19 (milheiro) DOGNANI R$ 

558,64
R$ 

26.814,72
Valor Total do Lote: R$ 48.999,72 (Quarenta e oito mil novecentos e noventa e nove reais e setenta 

e dois centavos)

COTA PRINCIPAL
LOTE 03 – CÓDIGO DA BEC –  00334621-8

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA VR. 
UNIT

VR. 
TOTAL

07 2.175 BR FERRO 5/16” - CA 50 – BARRA 12 
METROS ARCELLOR R$ 22,74 R$ 

49.459,50

08 825 BR FERRO 4,2 MM – CA 60 – BARRA 12 
METROS ARCELLOR R$ 6,80 R$ 5.610,00

09 075 BR FERRO 3/8” ARCELLOR R$ 32,40 R$ 2.430,00
Valor Total do Lote: R$ 57.499,50 (Cinquenta e sete mil quatrocentos e noventa e nove reais e 

cinquenta centavos)

Valor Total da Cota principal: R$ 180.984,20 (Cento e oitenta mil, novecentos e oitenta e quatro 
reais e vinte centavos)

COTA RESERVADA PARA ME/EPP
LOTE 04 – CÓDIGO DA BEC – 00334622-6

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA VR. 
UNIT

VR. 
TOTAL

10 912 SC08 CAL HIDRATADA PARA PINTURA 
COM FIXADOR ITAU R$ 7,93 R$ 7.232,16

11 750 SC50 CIMENTO CP- II - F - 32 CSN R$ 20,55 R$ 
15.412,50

12 250 SC CAL HIDRATADA CH III CRESOCAL R$ 8,50 R$ 2.125,00
Valor Total do Lote: R$ 24.769,66 (Vinte quatro mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e 

seis centavos)

COTA RESERVADA PARA ME/EPP
LOTE 05 – CÓDIGO DA BEC – 00334623-4

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA VR. 
UNIT

VR. 
TOTAL

13 21.750 UN TIJOLO COMUM LD R$ 0,34 R$ 
7.395,00

14 016 MIL TIJOLO BAIANO DE 8 FUROS 
MEDINDO 9 X 19 X 19 (milheiro) DOGNANI R$ 

558,64
R$ 

8.938,24
Valor Total do Lote: R$ 16.333,24 (Dezesseis mil trezentos e trinta e três reais e vinte quatro 

centavos)

COTA RESERVADA PARA ME/EPP
LOTE 06 – CÓDIGO DA BEC – 00334624-2

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA VR. 
UNIT

VR. 
TOTAL

15 725 BR FERRO 5/16” - CA 50 – BARRA 12 
METROS ARCELLOR R$ 22,74 R$ 

16.486,50

16 275 BR FERRO 4,2 MM – CA 60 – BARRA 12 
METROS ARCELLOR R$ 6,80 R$ 1.870,00

17 025 BR FERRO 3/8” ARCELLOR R$ 32,40 R$ 810,00
Valor Total do Lote: R$ 19.166,50 (Dezenove mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta centavos)

Valor Total da Cota Reservada ME/EPP: R$ 60.269,40 (Sessenta mil duzentos e sessenta e nove 
reais e quarenta centavos)

Valor Total Geral – Cota Principal e Cota Reservada ME/EPP: R$ 241.253,60 (Duzentos e 
quarenta e um mil duzentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
Assinatura: 19/02/2020
Bauru, 22 de fevereiro de 2020.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO COM ITENS DESERTOS E FRACASSADOS E 
ENCERRAMENTO DE LICITAÇÃO SEM AQUISIÇÃO DO OBJETO
Pregão Eletrônico Registro de Preço nº 011/2019 – Processo nº 7927/2019
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após sessão de licitação realizada pelo sistema 
BEC, Oferta de Compra: 820902801002020OC00008, sendo participantes do certame as empresas: 
A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA, GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA ME, L.F. 
GONÇALVES JUNIOR TINTAS EIRELI ME e A E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. Após etapa 
de lances/negociação  e transcorrido o prazo para recurso, sem quaisquer manifestações dos licitantes, a 
Pregoeira resolveu  fracassar o LOTE 1 e o LOTE 3 da licitação, em razão do valor ofertado na sessão ser 
superior ao preço médio orçado pela EMDURB, quanto aos lotes 02 e 04, os mesmos restaram desertos.
O processo foi encaminhado ao Presidente da EMDURB para decisão, o qual decide pelo encerramento do 
referido processo sem a aquisição do seu objeto.
Objeto: Eventual AQUISIÇÃO de Esmalte sintético e esmalte sintético para serigrafia, solvente, emulsão 
para serigrafia, sensibilizante, mascara de transferência, rodo de madeira, nylon amisterlon.
Bauru, 22 de fevereiro de 2020.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 – PROCESSO Nº 8.608/2019 – SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após sessão de licitação realizada pelo sistema 
BEC, Oferta de Compra: 820902801002020OC00002, sendo participantes do certame as empresas: 
FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA – EPP, JAVERT ANTONIO DA SILVA 
EIRELI, IGARATA COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA, ENGEMAQ 
COMPONENTES PARA TRATORES LTDA, NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP, PATRICIA STELA 
GUADANHIN MOTTA, WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI, STORE DO BRASIL 
LTDA, PODER FIOS E CABOS ESPECIAIS E MÁQUINAS LTDA-EPP, MOVIMENTO COMÉRCIO 
DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI, LUBRIFICANTES S. K. LTDA, R. A. MANCO 
LTDA . Após etapa de lances/negociação, análise dos “Documentos de Habilitação” e transcorrido o prazo 
para recurso, sem quaisquer manifestações dos licitantes, a Pregoeira resolveu declarar vencedoras as 
empresas PATRICIA STELA GUADANHIN MOTTA para os LOTES 01, 02, 03, 06, 07 e 08,  NA ATIVA 
COMERCIAL EIRELI EPP para os LOTES 04 e 09 e ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES 
LTDA para os LOTES 05 e 10.
0s LOTES 9 e 10 restaram fracassados, em razão do valor ofertado na sessão ser superior ao preço médio 
orçado pela EMDURB, mas conforme consta na cláusula 12.2 do edital, ou seja, “No caso do lote da COTA 
RESERVADA restar deserto ou fracassado, seu quantitativo será incorporado ao da cota principal. Assim, 
na mesma sessão, essa somatória que corresponderá à integralidade do objeto será aberta tão somente 
aos licitantes participantes da cota principal correspondente”.. O referido porcesso será encaminhado à 
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autoridade competente, cabendo à este adjudicação e homologação.
O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO de  
DIVERSOS TIPOS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FLUIDOS DE FREIO, ADITIVOS PARA 
RADIADOR, GRAXA E ARLA 32, , conforme especificação abaixo descrita:

COTA PRINCIPAL

LOTE 
01

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO
VALOR  

UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL 
ITEM

MARCA

1 15000 Litros

Óleo hidráulico 68 – 
classificação ISO VG – tipo 

AW – 68 – cor vermelha, 
primeira linha, com registro 
na ANP. De fabricação de 
companhias. Embalagem 

balde de 20 litros - Código: 
2.07.573.0001

R$ 8,02 R$ 120.300,00 LUCHETTI

2 750
Frascos  

De 500 ml

Óleo ATF para transmissão 
automática – classificação 

ATF tipo “A” de fabricação 
de companhias, primeira 

linha, com registro na ANP. 
Frasco de 500 ml. - Código: 

2.07.573.0002

R$ 10,60 R$ 7.950,00 GTOIL

3 900 Litros

Óleo SAE 90 para câmbio 
e diferencial classificação 

API-GL5 – hipóide, de 
fabricação de companhias, 

primeira linha, com registro 
na ANP. Embalagem balde 

de 20 litros. - Código: 
2.07.573.0007

R$ 10,60 R$ 9.540,00 LUCHETTI

4 750 Litros

Óleo para diferencial SAE 
140, nível de desempenho 
API-GL-5, de fabricação 
de companhias, primeira 

linha, com registro na 
ANP. Embalagem balde 
de 20 litros. - Código: 

2.07.573.0049

R$ 9,61 R$ 7.207,50 LUCHETTI

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 144.997,50

LOTE 
02

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO
VALOR  

UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL 
ITEM

MARCA

5 525 Litros

Óleo de múltiplas 
aplicações para tratores 
agrícolas, o qual atende 
tanto as especificações 

tratores Massey Ferguson, 
Ford, John Deere e Case, 

como também os requisitos 
de desempenho para 

sistema de transmissão 
API GL-4, primeira 

linha, com registro na 
ANP. Embalagem balde 
de 20 litros. - Código: 

2.07.573.0059

R$ 10,95 R$ 5.748,75 GTOIL

6 7500 Litros

Óleo lubrificante 15W 40 
motor diesel, classificação 

API CI-4 ou superior, 
mineral multiviscoso, de 1ª 

linha especialmente para 
motores turbinados, de 

fabricação de companhias, 
não podendo ser 

recuperado, com registro 
na ANP. Embalagem balde 

de 20 litros. - Código: 
2.07.573.0046

R$ 8,00 R$ 60.000,00 LUCHETTI

7 188 Litros

Aditivo para radiador semi 
sintético, anti-fervura, 
anti-congelante, anti-

oxidante,QUE ATENDE 
AS NORMAS SAE J 

1034 com ficha técnica 
para atendimento da NBR 
13705 Embalagem frasco 

de 1 litro.  
Código: 2.07.502.0001

R$ 10,64 R$ 2.000,32 RADNAQ

8 225 Litros

Óleo lubrificante 20W 
50 – classificação API 
– SJ – de 1ª linha e que 
atenda as especificações 

das montadoras: Ford, GM 
Volkswagen e Fiat, não 
podendo ser recuperado 
, com registro na ANP. 
Embalagem frasco de 

1 litro. 
Código: 2.07.573.0086

R$ 9,10 R$ 2.047,50 GTOIL

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 69.796,57

LOTE 
03

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO
VALOR  

UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL 
ITEM

MARCA

9 225 Litros

Óleo lubrificante 
5W30, classificação 

de desempenho API – 
SJ – de 1ª linha e que 

atenda as especificações 
das montadoras: Ford, 

GM Volkswagen e Fiat, 
com registro na ANP. 
Embalagem frasco de 

1 litro. 
Código: 2.07.573.0087

R$ 15,96 R$ 3.591,00 YPF ELAION

10 135 Litros

Óleo lubrificante para 
moto 4 tempos 20W50 

– primeira linha que 
atenda a classificação 

de desempenho API-SF, 
multiviscoso, com registro 

na ANP. Embalagem 
frasco de 1 litro. - Código: 

2.07.573.0088

R$ 9,72 R$ 1.312,20 GTOIL

11 120 Litros

Óleo sintético para 
motores diesel SAE 5W30, 
primeira linha que atenda 
no mínimo a classificação 
de desempenho – API CF 
– ACEA E3, com registro 

na ANP. Embalagem 
frasco de 1 litro - Código: 

2.07.573.0089

R$ 18,30 R$ 2.196,00 EVORA

12 1125 Frascos de  
500 ml

Óleo lubrificante mineral 
para motores 2 tempos, 

primeira linha, para uso em 
roçadeiras, com registro 
na ANP e que atenda no 

mínimo a, classificação de 
desempenho API TC, JASO 

FC. Frasco de 500 ml. 
Código: 2.07.573.0090

R$ 7,36 R$ 8.280,00 GTOIL

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 15.379,20

LOTE 
04

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO VALOR  
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL 
ITEM

MARCA

13 400 Litros

Óleo lubrificante 5W 40, 
que atenda a classificação 

de desempenho API – 
SL, de 1ª linha e que 

atenda as especificações 
das montadoras: Ford, 
GM Volkswagen e Fiat 
Ford, não podendo ser 

recuperado, de fabricação 
por companhias, 

com registro na ANP. 
Embalagem frasco de 

1 litro. 
Código: 2.07.573.0091

R$ 14,44 R$ 5.776,00 PETRONAS/ 
SYNTIUM 3000

14 500 Frascos de  
500 ml

Fluído de embreagem/freio 
DOT 4, primeira linha, 

que atende norma ABNT. 
Embalagem frasco de 500 

ml. - Código: 2.07.573.0057

R$ 8,70 R$ 4.350,00 TUTELA/ 
TOP 45

15 250 Lata de  
300 ml

Descarbonizador - 
lubrificante em spray 
– primeira linha para 

limpeza e descarbonização 
de carburadores e bico 

injetores, embalagem de 
300 ml. 

Código: 2.05.538.0165

R$ 7,25 R$ 1.812,50 RADINAQ/ 
DRP-80

16 500 Latas de  
300 ml

Desengripante – lubrificante 
em spray – óleo de base 
sintética biodegradável, 

possui a ação lubrificante, 
desengripante e 

anticorrosivo, primeira 
linha. Embalagem de 300 

ml. - Código: 2.05.538.0069

R$ 3,41 R$ 1.705,00 RADINAQ/ 
LUBRINAQ LUB 40

17 200 Litros

Óleo câmbio 80W 
90 – óleo lubrificante 

mineral para transmissões 
automotivas engrenagens 
hipoides – que atenda no 
mínimo a classificação de 

desempenho API GL-4 
de 1ª linha e que atenda 

as especificações das 
montadoras: Ford, GM 
Volkswagen e Fiat, não 
podendo ser recuperado, 

de fabricação por 
companhias, com registro 

na ANP. Embalagem 
frasco de 1 litro. - Código: 

2.07.573.0058

R$ 13,60 R$ 2.720,00 PETRONAS/ 
TRD 80W90

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 16.363,50
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LOTE 
05

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO VALOR  
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL 
ITEM

MARCA

18 15000 Litros

Aditivo reagente 
para diesel S-10 (arla 

32), primeira lina, 
com certificação 
do INMETRO. 

Embalagem balde de 
20 litros. 

Código: 2.07.573.0085

R$ 1,75 R$ 
19.687,50

SUN ENERGY/ 
ARLA 32

19 50 Litros

Óleo para compressor 
tipo ISO VG150 sem 
detergente, primeira 
linha, com registro 

na ANP. Embalagem 
frasco de 01 litro. - 

Código: 2.07.573.0092

R$ 14,65 R$ 556,70
PETROL/ 
PETROL 

COMPRESSOR

20 6
Tambores 

de 
170 Kg

Graxa rolamento, que 
atenda no mínimo 
a classificação de 

desempenho NLGI 
- 2 – a base de sabão 
de lítio/rolamentos. 

De fabricação 
de companhias. 

Não podendo ser 
recuperado, primeira 
linha, com registro 

na ANP. Embalagem 
Tambor de 170 Kg. - 

Código: 2.07.573.0083

R$ 2.579,96 R$ 
12.899,80

EVORA/ 
EVORA MP2

21 400 Litros

Óleo Lubrificante 
10W40 multiviscoso 
semissintético de alto 

desempenho, para 
motores diesel turbo, 

que atende aos níveis de 
desempenho ACEA E7/
E4-08, API CI-4. Balde 
de 20 litros - Código: 

2.07.573.0094

R$ 15,52 R$ 4.656,00
PETRONAS/ 

URANIA K SAE 
10W40

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 37.800,00
COTA RESERVADA

LOTE 
06

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO VALOR  
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL 
ITEM

MARCA

22 5000 Litros

Óleo hidráulico 68 – 
classificação ISO VG 
– tipo AW – 68 – cor 
vermelha, primeira 

linha, com registro na 
ANP. De fabricação 

de companhias. 
Embalagem balde de 

20 litros - Código: 
2.07.573.0001

R$ 8,02 R$ 
40.100,00 LUCHETTI

23 250 Frascos  
De 500 ml

Óleo ATF para 
transmissão automática 
– classificação ATF tipo 

“A” de fabricação de 
companhias, primeira 

linha, com registro 
na ANP. Frasco de 
500 ml. - Código: 

2.07.573.0002

R$ 10,60 R$ 2.650,00 GTOIL

24 300 Litros

Óleo SAE 90 para 
câmbio e diferencial 

classificação API-GL5 
– hipóide, de fabricação 

de companhias, 
primeira linha, com 

registro na ANP. 
Embalagem balde de 
20 litros. - Código: 

2.07.573.0007

R$ 10,60 R$ 3.180,00 LUCHETTI

25 250 Litros

Óleo para diferencial 
SAE 140, nível de 
desempenho API-

GL-5, de fabricação de 
companhias, primeira 
linha, com registro na 

ANP. Embalagem balde 
de 20 litros. - Código: 

2.07.573.0049

R$ 9,61 R$ 2.402,50 LUCHETTI

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 48.332,50

COTA RESERVADA PARA ME/EPP

LOTE 
07

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO VALOR  
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL 
ITEM

MARCA

26 175 Litros

Óleo de múltiplas 
aplicações para tratores 
agrícolas, o qual atende 
tanto as especificações 

tratores Massey 
Ferguson, Ford, John 
Deere e Case, como 

também os requisitos 
de desempenho para 

sistema de transmissão 
API GL-4, primeira 

linha, com registro na 
ANP. Embalagem balde 
de 20 litros. - Código: 

2.07.573.0059

R$ 10,95 R$ 1.916,25 GTOIL

27 2500 Litros

Óleo lubrificante 
15W 40 motor diesel, 

classificação API 
CI-4 ou superior, 

mineral multiviscoso, 
de 1ª linha 

especialmente para 
motores turbinados, 

de fabricação 
de companhias, 
não podendo ser 
recuperado, com 
registro na ANP. 

Embalagem balde de 
20 litros. - Código: 

2.07.573.0046

R$ 8,00 R$ 
20.000,00 LUCHETTI

28 62 Litros

Aditivo para radiador 
semi sintético, 

anti-fervura, anti-
congelante, anti-
oxidante,QUE 
ATENDE AS 

NORMAS SAE J 1034 
com ficha técnica para 
atendimento da NBR 
13705 Embalagem 
frasco de 1 litro.  

Código: 2.07.502.0001

R$ 10,64 R$ 659,68 RADNAQ

29 75 Litros

Óleo lubrificante 20W 
50 – classificação 
API – SJ – de 1ª 

linha e que atenda as 
especificações das 

montadoras: Ford, GM 
Volkswagen e Fiat, não 
podendo ser recuperado 
, com registro na ANP. 
Embalagem frasco de 

1 litro. 
Código: 2.07.573.0086

R$ 9,10 R$ 682,50 GTOIL

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 23.258,43

LOTE 
08

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO VALOR  
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL 
ITEM

MARCA

30 75 Litros

Óleo lubrificante 
5W30, classificação 

de desempenho API – 
SJ – de 1ª linha e que 

atenda as especificações 
das montadoras: Ford, 

GM Volkswagen e Fiat, 
com registro na ANP. 
Embalagem frasco de 

1 litro. 
Código: 2.07.573.0087

R$ 15,96 R$ 1.197,00 YPF/ 
ELAION

31 45 Litros

Óleo lubrificante para 
moto 4 tempos 20W50 

– primeira linha que 
atenda a classificação 
de desempenho API-

SF, multiviscoso, 
com registro na ANP. 

Embalagem frasco 
de 1 litro. - Código: 

2.07.573.0088

R$ 9,72 R$ 437,40 GTOIL

32 40 Litros

Óleo sintético para 
motores diesel SAE 

5W30, primeira linha 
que atenda no mínimo 

a classificação de 
desempenho – API 

CF – ACEA E3, com 
registro na ANP. 

Embalagem frasco 
de 1 litro - Código: 

2.07.573.0089

R$ 18,30 R$ 732,00 EVORA

33 375 Frascos de  
500 ml

Óleo lubrificante 
mineral para motores 2 
tempos, primeira linha, 
para uso em roçadeiras, 
com registro na ANP e 
que atenda no mínimo 

a, classificação de 
desempenho API TC, 
JASO FC. Frasco de 

500 ml. 
Código: 2.07.573.0090

R$ 7,36 R$ 2.760,00 GTOIL

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 5.126,40
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Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Bauru, 22 de fevereiro de 2020.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060539
Processo nº 12645/18-Registro de Preço 005/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: VALE VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE URNAS LTDA EPP
Objeto: 40 UN Urna assistencial tamanho 1,90 metros
Valor Total: R$ 5.160,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060540
Processo nº 0364/16-Pregão Presencial 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 69,28
Condições de Pagamento: 10° dia útil do mês subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060541
Processo nº 0364/16-Pregão Presencial 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 19,11
Condições de Pagamento: 10° dia útil do mês subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060542
Processo nº 0364/16-Pregão Presencial 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 17,04
Condições de Pagamento: 10° dia útil do mês subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060543
Processo nº 0364/16-Pregão Presencial 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 379,98
Condições de Pagamento: 10° dia útil do mês subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060544
Processo nº 0364/16-Pregão Presencial 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 45,11
Condições de Pagamento: 10° dia útil do mês subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060545
Processo nº 0364/16-Pregão Presencial 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 190,42
Condições de Pagamento: 10° dia útil do mês subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060546
Processo nº 61330/19-Registro de Preço 264/19 (Partícipe PMB)
Contratante: EMDURB
Compromissaria: COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A
Objeto: 03 UN  Gás doméstico (botijão 13 kg)
Valor Total: R$ 165,00
Condições de Pagamento: 30 dias
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060547
Processo nº 61330/19-Registro de Preço 264/19 (Partícipe PMB)
Contratante: EMDURB
Compromissaria: FERNANDA MARTINS MANRIQUE EIRELI ME
Objeto: 02 UN  Gás doméstico (botijão 13 kg)
Valor Total: R$ 110,00
Condições de Pagamento: 30 dias
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060548
Processo nº 0942/19-Registro de Preço 010/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: F.A. COLNAGHI ME
Objeto: 29 UN Translado em veículo especializado
Valor Total: R$ 8.555,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão NF
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060549
Processo nº 125180/19-Registro de Preço 375/19 (Partícipe PMB)
Contratante: EMDURB
Compromissaria: MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
Objeto: 18 UN Pilha recarregável alcalina palito AAA
Valor Total: R$ 93,96
Condições de Pagamento: 30 dias
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060550
Processo nº 10570/19-Registro de Preço 053/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: L.C. DE SOUZA FERREIRA PANIFICAÇÃO EPP
Objeto: 89,06 KG Pão de leite (tipo cachorro quente)
Valor Total: R$ 355,35
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão NF
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060551
Processo nº 10570/19-Registro de Preço 053/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: L.C. DE SOUZA FERREIRA PANIFICAÇÃO EPP
Objeto: 540 KG Pão de leite (tipo cachorro quente)
Valor Total: R$ 2.154,60
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão NF
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060552
Processo nº 10570/19-Registro de Preço 053/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: L.C. DE SOUZA FERREIRA PANIFICAÇÃO EPP
Objeto: 112,52 KG Pão de leite (tipo cachorro quente)
Valor Total: R$ 448,95
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão NF
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060553
Processo nº 8637/19-Registro de Preço 052/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLINICA
Objeto: 02 MO Exame laboratorial grupo 11, 40 MO Exame laboratorial grupo 12, 10 MO Exame 
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laboratorial grupo 13, 02 MO Exame laboratorial grupo 14, 02 MO Exame laboratorial grupo 15
Valor Total: R$ 1.251,80
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão NF
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060554
Processo nº 8637/19-Registro de Preço 052/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: 2 S SOLUÇÕES E TELEATENDIMENTO E SOFTWARE LTDA
Objeto: 80 MO Exame laboratorial grupo 1, 40 MO Exame laboratorial grupo 2, 05 MO Exame laboratorial 
grupo 3, 10 MO Exame laboratorial grupo 4, 05 MO Exame laboratorial grupo 5, 05 MO Exame laboratorial 
grupo 6
Valor Total: R$ 6.302,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão NF
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060555
Processo nº 4472/16-Pregão Presencial 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SÃO FRANCISCO SIST. DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
Objeto: 215 MO Plano de saúde (mensalidade)
Valor Total: R$ 35.799,65
Condições de Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060556
Processo nº 4472/16-Pregão Presencial 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SÃO FRANCISCO SIST. DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
Objeto: 01 MO Plano de saúde (mensalidade)
Valor Total: R$ 241,71
Condições de Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060557
Processo nº 4472/16-Pregão Presencial 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SÃO FRANCISCO SIST. DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
Objeto: 69,8667 MO Plano de saúde (mensalidade)
Valor Total: R$ 11.633,50
Condições de Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060558
Processo nº 4472/16-Pregão Presencial 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SÃO FRANCISCO SIST. DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
Objeto: 12 MO Plano de saúde (co-participação)
Valor Total: R$ 747,90
Condições de Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060559
Processo nº 4472/16-Pregão Presencial 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SÃO FRANCISCO SIST. DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
Objeto: 241,9335 MO Plano de saúde (mensalidade)
Valor Total: R$ 40.284,32
Condições de Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060560
Processo nº 4472/16-Pregão Presencial 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SÃO FRANCISCO SIST. DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
Objeto: 15 MO Plano de saúde (co-participação)
Valor Total: R$ 2.625,98
Condições de Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura

Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060561
Processo nº 4472/16-Pregão Presencial 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SÃO FRANCISCO SIST. DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
Objeto: 727 MO Plano de saúde (mensalidade)
Valor Total: R$ 121.052,77
Condições de Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060562
Processo nº 4472/16-Pregão Presencial 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SÃO FRANCISCO SIST. DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
Objeto: 17 MO Plano de saúde (co-participação)
Valor Total: R$ 6.654,18
Condições de Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060563
Processo nº 4472/16-Pregão Presencial 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SÃO FRANCISCO SIST. DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
Objeto: 11 MO Plano de saúde (co-participação)
Valor Total: R$ 3.042,09
Condições de Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060564
Processo nº 11669/18-Registro de Preço 002/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA ME
Objeto: 200 BR Ferro 5/16” CA 50 Barra 12 metros, 70 BR Ferro 4,2mm CA 50 Barra 12 metros, 06 M3 
Pedra nº 1
Valor Total: R$ 6.713,40
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060565
Processo nº 11669/18-Registro de Preço 002/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA
Objeto: 06 M3  Areia grossa
Valor Total: R$ 533,40
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 10/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060567
Processo nº 3793/19-Registro de Preço 024/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP
Objeto: 01 UN Flange, 04 KIT Junta do coletor R3100353, 04 UN Junta homocinética traseira LE
Valor Total: R$ 1.476,57
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 11/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060568
Processo nº 3793/19-Registro de Preço 024/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMP. E EXP. EPP
Objeto: 01 JG Junta do motor, 01 JG Bronzina de mancal 0,25, 06 JG Anéis do pistão, 02 UN Coxim 
traseiro do motor
Valor Total: R$ 5.934,21
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 11/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060569
Processo nº 3793/19-Registro de Preço 024/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMP. E EXP. EPP
Objeto: 01 JG Junta do motor, 01 JG Bronzina de mancal 0,25, 06 UN Casquilho da biela
Valor Total: R$  6.086,47
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 11/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060570
Processo nº 3793/19-Registro de Preço 024/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMP. E EXP. EPP
Objeto:01 UN Platô/Disco cargo 1723/13 cód. Ford
Valor Total: R$ 1.388,38
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 11/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060571
Processo nº 3793/19-Registro de Preço 024/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMP. E EXP. EPP
Objeto: 01 UN Farol lado direito, 01 UN Farol lado esquerdo
Valor Total: R$ 1.387,75
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 11/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060572
Processo nº 3793/19-Registro de Preço 024/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMP. E EXP. EPP
Objeto: 01 UN Cilindro embreagem Iveco 170 E 22 Tector
Valor Total: R$ 1.001,46
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 11/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060573
Processo nº 3793/19-Registro de Preço 024/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMP. E EXP. EPP
Objeto: 01 UN Cilindro embreagem superior Iveco 170 E 22, 01 UN Cilindro embreagem inferior Iveco 
170 E 22, 01 UN Embreagem completa 500056276
Valor Total: R$ 3.864,71
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 11/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060574
Processo nº 3793/19-Registro de Preço 024/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMP. E EXP. EPP
Objeto: 01 UN  KIT Cilindro de embreagem
Valor Total: R$ 524,16
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 11/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060575
Processo nº 1605/19-Registro de Preço 047/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: POLAMP COMERCIAL LTDA EPP
Objeto: 20 UN Lâmpada incandescente 45 W 6.6 A, 10 CJ Luminária com globo completa, 02 UN 
Transformadores de isolamento 30/45 W, 08 KIT Conector 5 KV, 02 UN Soquete receptáculo de lâmpada, 
02 UN Braçadeira de inox 316 do globo SN-05, 01 UN Globo prismático mm 5180 C Claro, 01 UN Globo 
prismático mm 6180 C vermelho, 02 UN Globo prismático mm 6180 C
Valor Total: R$ 18.959,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 11/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060581
Processo nº 3915/19-Registro de Preço 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: REDE LK DE POSTOS LTDA
Objeto: 3700 L Óleo diesel
Valor Total: R$ 13.109,10
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão NF
Assinatura: 11/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060582
Processo nº 6429/16-Dispensa de Licitação
Contratante: EMDURB
Compromissaria: CGMP CENTRO DE GEST. DE MEIOS DE PAG. S/A
Objeto: 01 MO Pedágios
Valor Total: R$ 23.616,22
Condições de Pagamento: Dia fixo
Assinatura: 11/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060584
Processo nº 1913/19-Registro de Preço 031/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto: 26 CM Centimetragem em jornal
Valor Total: R$ 304,20
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão NF
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060585
Processo nº 1913/19-Registro de Preço 031/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto: 14 CM Centimetragem em jornal
Valor Total: R$ 163,80
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão nf
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060586
Processo nº 1913/19-Registro de Preço 031/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto: 08 CM Publicação em centímetros
Valor Total: R$ 93,60
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão NF
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060587
Processo nº 1913/19-Registro de Preço 031/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto: 08 CM Publicação em centímetros
Valor Total: R$ 93,60
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão NF
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060588
Processo nº 1913/19-Registro de Preço 031/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto: 08 CM Publicação em centímetros
Valor Total: R$ 93,60
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão NF
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060589
Processo nº 1913/19-Registro de Preço 031/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto: 08 CM Centimetragem em jornal
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Valor Total: R$ 93,60
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão NF
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060590
Processo nº 1913/19-Registro de Preço 031/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto: 10 CM Centimetragem em jornal
Valor Total: R$ 117,00
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão NF
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060591
Processo nº 1913/19-Registro de Preço 031/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto: 10 CM Publicação em centímetros
Valor Total: R$ 117,00
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão nf
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060592
Processo nº 1913/19-Registro de Preço 031/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto: 10 CM Publicação em centímetros
Valor Total: R$ 117,00
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão NF
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060593
Processo nº 1913/19-Registro de Preço 031/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto: 13 CM Centimetragem em jornal
Valor Total: R$ 152,10
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão NF
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060594
Processo nº 1913/19-Registro de Preço 031/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto: 20 CM Centimetragem em jornal
Valor Total: R$ 234,00
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão NF
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060595
Processo nº 1913/19-Registro de Preço 031/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto: 50 CM Publicação em centímetros
Valor Total: R$ 585,00
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão NF
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060596
Processo nº 1913/19-Registro de Preço 031/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto: 50 CM Publicação em centímetros
Valor Total: R$ 585,00
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão nf
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060597
Processo nº 1913/19-Registro de Preço 031/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto: 50 CM Publicação em centímetros
Valor Total: R$ 585,00
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão NF
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060598
Processo nº 1913/19-Registro de Preço 031/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto: 14 CM Centimetragem em jornal
Valor Total: R$ 163,80
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão NF
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060599
Processo nº 1913/19-Registro de Preço 031/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto: 18 CM Cetimetragem em jornal
Valor Total: R$ 210,60
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão NF
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060600
Processo nº 1913/19-Registro de Preço 031/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
Objeto: 16 CM Centimetragem em jornal
Valor Total: R$ 187,20
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão NF
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060610
Processo nº 8955/18-Registro de Preço 072/18
Contratante: EMDURB
Compromissaria: DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA
Objeto: 08 RL Película refletiva grau técnico branca
Valor Total: R$ 6.000,00
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060612
Processo nº 3915/19-Registro de Preço 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS
Objeto: 400 L Álcool (combustível)
Valor Total: R$ 1.157,60
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão NF
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060613
Processo nº 3915/19-Registro de Preço 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS
Objeto: 700 L Gasolina
Valor Total: R$ 2.944,90
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão NF
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060614
Processo nº 3915/19-Registro de Preço 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS
Objeto: 100 L Gasolina
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Valor Total: R$ 420,70
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão NF
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060615
Processo nº 3915/19-Registro de Preço 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: GRAMINHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Objeto: 8700 L Diesel S-10
Valor Total: R$ 31.807,20
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão NF
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060616
Processo nº 3915/19-Registro de Preço 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: REDE LK DE POSTOS LTDA
Objeto: 300 L Óleo diesel
Valor Total: R$ 1.062,90
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão NF
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060617
Processo nº 3915/19-Registro de Preço 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: GRAMINHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Objeto: 300 L Diesel S-10
Valor Total: R$ 1.096,80
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão NF
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060618
Processo nº 3915/19-Registro de Preço 033/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS
Objeto: 300 L Gasolina
Valor Total: R$ 1.262,10
Condições de Pagamento: 10° dia útil emissão NF
Assinatura: 12/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060619
Processo nº 4237/15-Dispensa de Licitação
Contratante: EMDURB
Compromissaria: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Objeto: 01 MO Serviço de informática - multas
Valor Total: R$ 999,60
Condições de Pagamento: Dia fixo
Assinatura: 14/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060620
Processo nº 9738/17-Dispensa de Licitação
Contratante: EMDURB
Compromissaria: FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP
Objeto: 01 MO Mão de obra carceraria
Valor Total: R$ 739,66
Condições de Pagamento: 3º dia útil
Assinatura: 14/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060621
Processo nº 9738/17-Dispensa de Licitação
Contratante: EMDURB
Compromissaria: FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP
Objeto: 02 MO Mão de obra carceraria
Valor Total: R$ 1.089,70
Condições de Pagamento: 3º dia útil
Assinatura: 14/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060622
Processo nº 9738/17-Dispensa de Licitação
Contratante: EMDURB
Compromissaria: FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP
Objeto: 18 MO Mão de obra carceraria
Valor Total: R$ 7.945,71
Condições de Pagamento: 3º dia útil
Assinatura: 14/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060623
Processo nº 9738/17-Dispensa de Licitação
Contratante: EMDURB
Compromissaria: FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP
Objeto: 30 MO Mão de obra carceraria
Valor Total: R$ 12.275,99
Condições de Pagamento: 3º dia útil
Assinatura: 14/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060624
Processo nº 9738/17-Dispensa de Licitação
Contratante: EMDURB
Compromissaria: FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP
Objeto: 30 MO Mão de obra carceraria
Valor Total: R$ 12.405,87
Condições de Pagamento: 3º dia útil
Assinatura: 14/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060625
Processo nº 9738/17-Dispensa de Licitação
Contratante: EMDURB
Compromissaria: FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP
Objeto: 19 MO Mão de obra carceraria
Valor Total: R$ 8.468,89
Condições de Pagamento: 3º dia útil
Assinatura: 14/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060627
Processo nº 8380/19-Registro de Preço 290/19 (Partícipe PMB)
Contratante: EMDURB
Compromissaria: MARCIA APARECIDA GARCIA  29092617865
Objeto: 50 SC50 Cimento CP II F 32
Valor Total: R$ 1.095,00
Condições de Pagamento: 30 dias
Assinatura: 14/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060628
Processo nº 9056/18-Registro de Preço 025/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E AÇO LTDA
Objeto: 150 UN Chapa de aço fino a frio nº 18
Valor Total: R$ 26.533,50
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da nota fiscal
Assinatura: 14/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060631
Processo nº 0364/16-Pregão Presencial 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 47,00
Condições de Pagamento: 10° dia útil do mês subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 18/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060632
Processo nº 0364/16-Pregão Presencial 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa



67DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 22 DE FEVEREIRO DE 2.020

Valor Total: R$ 100,32
Condições de Pagamento: 10° dia útil do mês subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 18/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060633
Processo nº 0364/16-Pregão Presencial 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 193,16
Condições de Pagamento: 10° dia útil do mês subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 18/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060634
Processo nº 0364/16-Pregão Presencial 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: ALGAR TELECOM S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 456,41
Condições de Pagamento: 10° dia útil do mês subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 18/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 060635
Processo nº 0928/19-Pregão Presencial 002/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TIM S/A
Objeto: 01 MO Telefonia móvel (celular)
Valor Total: R$ 3.187,03
Condições de Pagamento: Mensal
Assinatura: 18/02/2020
Bauru, 22 de Fevereiro de 2020
Presidente da EMDURB

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

Gilson Gimenes Campos
Presidente 

Criada pela Lei 4830 de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional e da 
Câmara e os recursos Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037

Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Atendimento Presencial e Telefônico da Divisão Previdenciária

- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento presencial:

Segunda, Quarta e Sexta-Feira:
Período da Manhã das 8h Às 12h.

Terça e Quinta-Feira:
Período da Tarde das 13h Às 16h30min.

- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento telefônico:
Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

- Seção de Perícia Médica e Serviço Social:
Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

www.funprevbauru.sp.gov.br

TELEFONE
(14) 3009-5500

EMAILS

Presidência
-gilsoncampos@funprevbauru.sp.gov.br

Controladoria Interna
-tamiriscardoso@funprevbauru.sp.gov.br

Procuradoria
-eduardorala@funprevbauru.sp.gov.br

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.

ERRATA

No Diário Oficial do dia 18/02/2020

Onde se Lê:

PORTARIA Nº 57/2020
APOSENTA aposentadoria voluntária, sem paridade a partir de 14 de fevereiro de 2020 a(o) Sr(a). Arlete 
Priscila Nunes Ribeiro, portador(a) do RG nº. 15.XXX.XXX-7 SSP/SP e CPF/MF nº. 068.XXX.XXX-00, 
PIS/PASEP nº 1.043.762.988-8, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal 
de Administração cargo efetivo de Auxiliar em Manutenção, Conservação e Transporte – Ajudante 
Geral, matrícula funcional nº 30.932, padrão B-05, proventos proporcionais conforme procedimento 
administrativo nº 5274/2019, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 92-B incisos I, II e III 
da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006 e artigo 04 § 09 e § 10 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 14 de fevereiro de 2020

Leia – se:

PORTARIA Nº 57/2020
APOSENTA aposentadoria voluntária, sem paridade a partir de 17 de fevereiro de 2020 a(o) Sr(a). Arlete 
Priscila Nunes Ribeiro, portador(a) do RG nº. 15.XXX.XXX-7 SSP/SP e CPF/MF nº. 068.XXX.XXX-00, 
PIS/PASEP nº 1.043.762.988-8, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal 
de Administração cargo efetivo de Auxiliar em Manutenção, Conservação e Transporte – Ajudante 
Geral, matrícula funcional nº 30.932, padrão B-05, proventos proporcionais conforme procedimento 
administrativo nº 5274/2019, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 92-B incisos I, II e III 
da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006 e artigo 04 § 09 e § 10 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 14 de fevereiro de 2020
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RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍT. PÚBLICOS  PREVID FI 6919-1
22.0002-3/113.618-6 IMA-B PAS 21.891.461,80 13.936.484,95 D+1 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 5,93% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 19.523.305/0001-06 BB FI PREVID TP IPCA VII 6919-1
22.0002-3/113.618-6 IPCA + 6% VÉRTICE - 24.724.134,56 2020 e 2022 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 4,10% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 25.069.955/0001-26 BB FI PREVID IDKA-2 6919-1
22.0002-3/113.618-6 IDKA 2 PAS 29.721.242,74 21.120.431,79 D+1 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 8,42% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA BANCO DO BRASIL 13.077.418/0001-49 BB FI PREVID IMA-B RF/PROVISORIO 6919-1
22.0002-3/113.618-6 IMA-B PAS - - D+0 ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A" 40,00% 0,00% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL FI IRF-M1 TP 0290/006
0000009-1 / 0000066-0 IRF-M1 PAS - - D+0 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 0,00% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 10.740.670/0001-05 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 330-0 IPCA/IMA ATIVO 40.689.417,27 D+0 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 6,74% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 00.834.074/0001-23 CAIXA FIC PRÁTICO CURTO PRAZO (PROVISÓRIO) 330-9/0290 00000009-1 CDI PAS - - D+0 ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A" 40,00% 0,00% 3,90% N POSSUI

RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL FI REF DI LP 0290/006/
330-9 / 0000066-0 CDI PAS - 4.045.191,03 D+0 ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A" 40,00% 0,67% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A 0290/006/
330-9 / 00000009-1 IDKA 2 PAS - 6.734.770,44 D+0 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 1,12% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL FI IMA-B  TP 0290/006/
330-9 / 00000009-1 IMA-B PAS 100.273.591,73 - D+0 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 16,61% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA CAIXA EC. FEDERAL 20.139.595/0001-78 CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP 0290/006/
330-9 / 00000009-1 IPCA + 6% VÉRTICE 18.198.987,27 - 2024 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 3,01% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA BANCO BRADESCO 03.399.411/0001-91 BRADESCO FI REF DI PREMIUM 13 28.703-2 ATIVO/28.707-5 INATIVO CDI PAS - 13.451.059,17 D+0 ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A" 40,00% 2,23% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA BANCO BRADESCO 03.399.411/0001-90 BRADESCO FI REF DI PREMIUM 13
344079-6 / 344069-9 CDI PAS 21.789.056,35 4.966.484,34 D+0 ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A" 40,00% 4,43% 0,20% N POSSUI

RENDA FIXA ITAÚ-UNIBANCO 21.838.150/0001-49 ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI 0075/46710-0 IPCA/IMA ATIVO - 91.084.054,61 D+1 ARTIGO 7°, INCISO IV,ALÍNEA "A" 40,00% 15,09% 0,40% N POSSUI

RENDA FIXA - 

RENDA FIXA BANCO SANTANDER 14.504.578/0001-90 SANTANDER FICFI IMA-B TP RF 0680/450000175 IMA-B PAS - 18.153.907,76 D+1 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 3,01% 0,20% 20% exceder o índice

RENDA FIXA BANCO BTG PACTUAL 23.176.675/0001-91 BTG PACTUAL 2024 TP FI RF 0001/000160730 IPCA + 6% VÉRTICE - 13.083.325,20 2024 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 2,17% 0,15% N POSSUI

RENDA FIXA SULAMERICA DTVM 09.326.708/0001-01 SULAMÉRICA FI INFLATIE RF LP 2856/19.613-4 IMA-B ATIVO - 48.198.958,52 D+2 ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B" 100,00% 7,98% 0,40% 20% exceder o índice

RENDA FIXA BANCO PETRA 06.018.364/0001-85 FIDC PREMIUM n/a FIDC EM LIQUIDAÇÃO - 1.307.630,49 AMORT. MENSAL ARTIGO 7°, INCISO VII, ALÍNEA "A" 5,00% 0,22% 0,25% N POSSUI

RENDA VARIÁVEL BANCO DO BRASIL 10.418.335/0001-88 BB PREVID FIA GOV CORPORATIVA 1963-1/13.618-2 GOVERNANÇA PAS 8.460.098,68 D+4 ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA “A” 20,00% 1,40% 1,00% N POSSUI

RENDA VARIÁVEL BANCO SAFRA 21.595.829/0001-54 SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO 0146/00001173-1 MULTIMERC. ATIVO 18.339.762,25 D+2 ARTIGO 8°, INCISO III 10,00% 3,04% 1,00% N POSSUI

RENDA VARIÁVEL BANCO SAFRA 17.253.869/0001-40 SAFRA CARTEIRA INSTIT MULTIMERCADO 0146/00001173-0 MULTIMERC. ATIVO 11.156.378,59 D+1 ARTIGO 8°, INCISO III 10,00% 1,85% 0,20% 10% exceder o índice

VINCI PARTNERS 13.396.703/0001-22 VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO 2856-8/651.358-1 MULTIMERC. ATIVO 9.389.440,58 D+2 ARTIGO 8º, INCISO III 10,00% 1,56% 1,00% 20% exceder o índice

RENDA VARIÁVEL CAIXA EC. FEDERAL 13.767.159/0001-88 CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 0290/006/9-1 FIP ATIVO 719.087,11 06/2020 ARTIGO 8°, INCISO IV, ALÍNEA “A” 5,00% 0,12% 1,50% N POSSUI

RENDA VARIÁVEL AZ QUEST INVEST 11.392.165/0001-72 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 2856/27.966-8 SMALL CAPS ATIVO 16.230.867,42 D+30 ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA “A” 20,00% 2,69% 2,00% 20% exceder o índice

RENDA VARIÁVEL ITAU-UNIBANCO 08.817.414/0001-10 ITAU FICFIA RPI IBOVESPA 0075/46710-0 VALOR ATIVO 12.632.226,71 D+5 ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA “A” 20,00% 2,09% 1,00% N POSSUI

RENDA VARIÁVEL 0001/7886500-1 - 0,00%

RENDA VARIÁVEL BANCO BNP PARIBAS 12.239.939/0001-92 BNP PARIBAS ACTION FIC FIA 001/65045 001 VALOR ATIVO 8.761.921,86 D+30 ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA “A” 20,00% 1,45% 2,00% 20% exceder o índice

RENDA VARIÁVEL BANCO BRADESCO 03.660.879/0001-96 BRADESCO FIA SELECTION 13/344069-9 VALOR ATIVO 14.997.940,91 D+4 ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA “A” 20,00% 2,48% 2,00% N POSSUI

RENDA VARIÁVEL BANCO BTG PACTUAL 11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA 0001/000160730 VALOR ATIVO 9.704.499,01 D+33 ARTIGO 8°, INCISO II, ALÍNEA “A” 20,00% 1,61% 3,00% N POSSUI

493.370.190,02 100,00% 81,72%

110.392.223,12 30,00% 18,28%

603.762.413,14 

                                                                                                 Núcleo de Gerenciamento de Investimentos   Presidente da FUNPREV

Economista – FUNPREV Certificação CGRPPS/APMEC

CORECON 32.356

TAXA PERFORMANCE

TOTAL RENDA FIXA . . . . . . . :

TOTAL RENDA VARIÁVEL . . . . . . . :

TOTAL GERAL . . . . . . . :

Luiz Gustavo Peres Macedo Gilson Gimenes Campos

DISPONIBILIDADE 
PARA RESGATE

ENQUADRAMENTO - RESOLUÇÕES CMN 
3922/2010 E 4695/2018

LIMITE LEGAL % APLICADO TX ADM

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM BASE NO FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2020

SEGMENTO INSTITUIÇÃO CNPJ FUNDO FUNDO AGÊNCIA / CONTA CORRENTE CATEGORIA TIPO SALDO APLICADO SALDO APLICADO
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PODER LEGISLATIVO
José Roberto Martins Segalla

Presidente

Atos da Mesa Diretora
PORTARIA RH-010/2020 - DESIGNANDO os Servidores BIANCA VENTURINI TISZOLCZKI, 
CAROLINA FAVINHA e NELSON GONÇALVES para a comissão de analistas que promoverão a análise 
e consolidação das contribuições de opinião da seguinte consulta pública: “A verba do duodécimo da 
Cãmara de Bauru (referente ao exercício de 2019), que foi devolvida à Prefeitura Municipal de Bauru, 
deve ser aplicada em qual área”, a ser disponibilizada a partir de 21 de fevereiro de 2020 pelo período de 
15 (quinze) dias. 

Atos da Diretoria
ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 
4ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020 

(QUINTA-FEIRA)

ORADORES INSCRITOS:

SÉRGIO BRUM / PSD
TELMA GOBBI / SOLIDARIEDADE
YASMIM NASCIMENTO / PSC
ALEXSSANDRO BUSSOLA / PDT
BENEDITO ROBERTO MEIRA / PSB
CHIARA RANIERI BASSETTO / DEM
EDVALDO FRANCISCO MINHANO / CIDADANIA
FÁBIO SARTORI MANFRINATO / PP
FRANCISCO CARLOS DE GOES / MDB
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA / DEM
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 / CIDADANIA

Bauru, 20 de fevereiro de 2020.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Presidente

DIEGO MATHEUS CARVALHO KANASHIRO
Diretor de Apoio Legislativo em exercício

Pauta das Sessões
PAUTA Nº 04/2019

4ª SESSÃO ORDINÁRIA
EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA A SESSÃO A SER REALIZADA 

EM  27 DE FEVEREIRO DE 2020 (QUINTA-FEIRA)

SEGUNDA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

289/19 Projeto de Lei nº 120/19, que autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à 
Empresa BRUMAX - SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA., em regime de 
Concessão de Direito Real de Uso.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

013/20 Projeto de Lei nº 126/19, que autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à 
Empresa AKITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROTORES LTDA.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

014/20 Projeto de Lei nº 128/19, que autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à 
Empresa POLICORDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICO 
LTDA.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

030/20 Projeto de Lei nº 05/20, que autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à 
Empresa BIKE FIX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA EPP.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

PRIMEIRA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

252/19 Projeto de Lei nº 98/19, que dispõe sobre a criação, composição e funcionamento do 
Conselho Municipal de Juventude - CMJ e dá outras providências.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

025/20 Projeto de Lei que altera a Lei nº 5970, de 22 de setembro de 2010, extinguindo o 
cargo efetivo de Analista de Sistemas da Câmara Municipal de Bauru.
Autoria: MESA DA CÂMARA

036/20 Projeto de Resolução que dá nova redação ao inciso II e acrescenta o inciso IV ao 
Art. 1º da Resolução 440, de 27 de abril de 2004; e revoga a Resolução 527, de 12 de 
novembro de 2013.
Autoria: MESA DA CÂMARA

Bauru, 21 de fevereiro de 2020.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Presidente

DIEGO MATHEUS CARVALHO KANASHIRO
Diretor de Apoio Legislativo em exercício

Editais e Avisos
CONVÊNIO: CMB x SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A – RH 
003/2020
ASSUNTO: Estágio para complementação de Ensino e Aprendizagem
LEGISLAÇÃO: Resolução Municipal 484/2008 e Lei Federal 11.788/2008
ASSINATURA:  06/02/2020
VIGÊNCIA:   06/02/2020 a 05/02/2021
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