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Seção I
Gabinete do Prefeito

Maria José Majô Jandreice 
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DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 15.086,  DE 10 DE NOVEMBRO DE 2.020

P. 23.823/04 Designa membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 
Sustentável - COMSEA, para o biênio de 2.020/2.022.

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. 1°  Ficam designados para compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar 

e Nutricional Sustentável - COMSEA, para o biênio 2.020/2.022, os seguintes 
membros:
- Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES
  Titular – Marli Ralo
  Suplente – Alessandra De Morais Luchiari
- Secretaria Municipal de Saúde
  Titular – Vilma Ohki
  Suplente – Tânia Mara de Souza da Costa
- Secretaria Municipal da Educação
  Titular – Francine Brandão Dolo Souza
  Suplente – Élide Cássia Martins Consolmagno
- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
  Titular – Alicia Giolo Hippolito
  Suplente – Luiz Fernando Nogueira Silva
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda
  Titular – Gilberto Portugal Rodrigues Netto
  Suplente – Talita de Cássia Mota
- Secretaria Municipal de Planejamento
  Titular – Maria Goreti Meira Neves
  Suplente – Rosana Matheus Martins 
- Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
 Titular – Sérgio Mitsuo Ishicava
 Suplente – Marina Peres Cavalcanti
- Instituições Financeiras Governamentais
  Titular – Flora de Oliveira Alves
  Suplente – Não apresentou indicação
- Companhia Entreposto Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP
  Titular –  Benedito Almir Faria
  Suplente – Augusto Remoli Filho
- Sistema “S”
  Titular – Aline Bataier Maronezi Martins
  Suplente – Ronaldo Kiyoshi Tsutsui
  Titular – Flávia Guedes de Oliveira Campos
  Suplente – Mayara Fernanda Fraidemberg Maia
  Titular – Albino Caussero de Andrade
  Suplente – Rocidelia de Jesus Prata
  Titular – José Maurício de Mello Lima Verde Guimarães
  Suplente – Vinícius Jerônimo Vazzoller Pinto dos Santos
  Titular – Vera Lúcia Evaristo
  Suplente – Cláudia Gabriela Mendes da Silva
  Titular – Não apresentou indicação
  Suplente – Não apresentou indicação
- Instituições de Ensino Superior sediadas no Município
  Titular – Prof. ª Maria Angélica Martins Lourenço Rezende 
  Suplente – Prof.ª Milene Peron Rodrigues Losilla
  Titular – Debora Tarcinalli de Souza
  Suplente – Lucélia Campos Martins
  Titular –  Lilia Christina de Oliveira
  Suplente – Maria Inês Fontana
  Titular – Inês Cechin

  Suplente – Aloísio Costa Sampaio
- Centro Industrial do Estado de São Paulo – CIESP - Bauru
  Titular –  Márcia Aparecida Leme Ignatios
  Suplente – Caroline Cássia Ferretti Panfili
- Entidades de Classe voltadas à Política de Segurança Alimentar e Nutricional
  Titular – Renata Rocha Anjos Garcia
  Suplente – Jéssica Bispo Batista
- Conselho de Alimentação Escolar - CAE
  Titular – Maria Sueli Peres
  Suplente – Ana Cláudia Cacere
- Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
  Titular- João Paulo Braga Araújo
  Suplente-  Altair Donizette Teodoro
- Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social - AEAPS
  Titular – Juliana Brazil Reis
  Suplente – João Batista de Souza
  Titular – Milissa Gonçalves de Oliveira Moreno
  Suplente – Antonio Medeiros de Nóbrega
- Entidades de Povos e Comunidades Tradicionais
  Titular – Jéssica Gomes Barbosa
  Suplente – Natália Carolina da Silva
  Titular – Não apresentou indicação
  Suplente – Não apresentou indicação

Art. 2º  Fica revogado o Decreto Municipal nº 14.828, de 09 de junho de 2.020.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 Bauru, 10 de novembro de 2.020. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES
SECRETÁRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETOS DE LEI
Enviados à Câmara Municipal

PROJETO DE LEI Nº 89/20
P. 75.493/18  Altera o § 4º do art. 40 da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010, 
que 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.

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 § 4º do art. 40 da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010, que 

passa a ter a seguinte redação:
“Art. 40  (...)
 (...)
§ 4º  A Atividade de Trabalho Pedagógico será opcional ao docente até 

31 de dezembro de 2.021. A partir do início do período letivo do ano 
2.022 a Atividade de Trabalho Pedagógico será obrigatória a todos os 
Especialistas em Educação.” (NR)

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

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
09, novembro, 2.020

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o presente 
Projeto de Lei que visa a alteração do prazo fatal para a imposição da obrigação da realização da Atividade 
de Trabalho Pedagógico a todos os Professores Municipais Especialistas em Educação, a partir do ano 
letivo de 2.022.

A proposta é de que a obrigação passe a vigorar somente no ano letivo de 2.022, 
tendo em vista que sua implementação em 2.021, elevaria os limites com gastos com pessoal diante da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, e a situação econômica nacional e as dificuldades financeiras em face a 
pandemia de COVID-19 que atravessamos, com reflexos na Administração Pública, nos direciona a essa 
prudência.

É fato considerar também, a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2.020, do 
Governo Federal, que limitou e vedou gastos com pessoal até 31 de dezembro de 2.021.

Nesse sentido, a melhor alternativa imediata para a solução da questão em tela é a 
prorrogação do prazo para o início da validade da referida obrigação.

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

Atenciosas saudações,
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL
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ATOS DO GABINETE
PORTARIA GP 93/2020

O Prefeito Municipal de Bauru, Sr. Clodoaldo Armando Gazzetta, no uso de suas atribuições legais de 
acordo com Certidão nº 005/2017, de 03 de janeiro de 2017, e conforme termo de posse constante do Livro 
de Registro do Termo de Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito de Bauru – 2, às 36-verso, 37 e 
37-verso,

RESOLVE:
Art. 1º Designar os representantes do Município de Bauru/SP junto ao Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos – MMFDH, como responsáveis pelo Programa Viver – Envelhecimento Ativo e 
Saudável, conforme segue:
- Secretaria Municipal do Bem Estar Social/ SEBES:
Representante 1: José Carlos Augusto Fernandes – Secretário Municipal do Bem Estar Social – SEBES
Representante 2: Marli Ralo – Assistente Social – CRESS 34.549
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRA-SE E CUMPRA-SE.
Bauru, 09 de novembro de 2020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU

OUVIDORIA GERAL

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

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/

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

RETIFICAÇÕES: No D.O.M nº 3326 de 24/10/2020: Onde se lê, cargo efetivo de Especialista em Saúde 
Médico - Médico, da Secretaria Municipal de Saúde.......Leia-se Especialista em Saúde Médico – Médico 
Ginecologista / Obstetra.

No D.O.M nº 3327 de 27/10/2020: Onde se lê, A partir de 21/10/2020, rescinde a pedido, o contrato 
temporário da senhora Isabel Cristina Amaral Frota.....Leia-se, Isabel Cristina Amaral do Frota.

DISPENSA: A partir 16/11/2020, portaria nº 2.753/2020, dispensa, o servidor GILBERTO PORTUGAL 
RODRIGUES NETTO  RG nº 27.132.612-8, matrícula nº 33.972, da função de confiança de Diretor 
da Divisão de  Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, conforme processo nº 131.454/2020.

DESIGNAÇÃO: A partir de 16/11/2020, portaria nº 2.764/2020, designa o servidor RAFAEL NUNES 
ROSALIN, RG nº 25.400.908-6, matrícula nº 29.401, na função de confiança de Diretor de Divisão 
de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Renda, conforme processo nº 131.362/2020.

EXONERAÇÃO: A partir 05/11/2020, portaria nº 2.765/2020, exonera, a pedido, o servidor LEO 
JEFERSON ALCANTARA DE LIMA, RG nº 33.594.986-1, matrícula nº 33.675, do cargo efetivo de 
Assistente de Serviços na Escola – Merendeira, da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo 
nº 128.562/2020.

A partir 09/11/2020, portaria nº 2.766/2020, exonera, a pedido, o servidor MARCO ANTONIO MOTTA 
FILHO, RG nº 40.979.010-2, matrícula nº 34.970, do cargo efetivo de Agente em Manutenção, Conservação 
e Transporte - Motorista, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 129.942/2020.

RESCISÃO CONTRATUAL: A partir de 11/11/2020, rescinde a pedido, o contrato temporário do senhor 
MAIQUE TADEU DA SILVA TROMBELI, RG nº 43.139.613-9, matrícula nº 90.319, da função de 
Auxiliar de Serviços Gerais, da Secretaria Municipal das Administrações Regionais, conforme Processo 
nº 131.410/2020.

A partir de 09/11/2020, rescinde a pedido, o contrato temporário do senhor JOSE CARLOS BARBOZA 
BEZERRA, RG nº 32.185.270-9, matrícula nº 90.308, da função de Auxiliar de Serviços Gerais, da 
Secretaria Municipal de Obras, conforme Processo nº 130.739/2020.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO

COMUNICADO – RETOMADA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 
ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - PNEUMOLOGISTA (EDITAL 29/2019) E NOVO 

CRONOGRAMA
Comunicamos a retomada do Concurso Público para o cargo de Especialista em Saúde – Médico - 
Pneumologista (Edital 29/2019) que havia sido suspenso por meio do Comunicado publicado no Diário 
Oficial do dia 19/03/2020, durante o período de inscrições.
Inscrições: As inscrições serão retomadas EXCLUSIVAMENTE pela internet, no site www.bauru.sp.gov.
br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 23 (vinte e três) de novembro de 2020 até 
às 16h do dia 04 (quatro) de janeiro de 2021, (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar 
os procedimentos descritos no capítulo III da Republicação do Edital de Abertura 29/2019, disponível 
no link: https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_concursos/concursos_documentos/concurso_333/
concurso_333_anexo_1.pdf 
Para Isenção da Taxa de Inscrição 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 23 (vinte e três) e 24 (vinte e quatro) de novembro 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 III.
1ª Fase – Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos - A data, local e horário para realização da 1ª 
Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos serão publicados no Edital de Convocação no Diário 
Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de janeiro de 2021.
Segue abaixo novo cronograma:
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Datas Eventos
23/11/2020 Abertura das Inscrições
04/01/2021 Encerramento das Inscrições

23 e 24/11/2020 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

26/11/2020 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

23/11/2020 a 
04/01/2021

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

23/11/2020 a 
22/01/2021 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

16/01/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial 
e Vaga de Deficiente

16/01/2021 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
19/01/2021 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
23/01/2021 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
24/01/2021 Previsão da Realização Prova Objetiva
26/01/2021 Previsão de Divulgação do Gabarito
11/02/2020 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
13/02/2021 Previsão de Classificação Final
25/02/2021 Previsão de Homologação

Bauru, 14 de novembro de 2020.
A Comissão.

REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO 
DE ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – PNEUMOLOGISTA - EDITAL 29/2019, EM 
RAZÃO DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19.

EDITAL Nº 29/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Deborah Maciel Cavalcanti Rosa, Guilherme Nogueira Spinosa, Solange Gallan Vila e sob a 
coordenação de Mônica Cristina Pereira Santana, Walquiria Colla de Abreu Bastos e Giedri Cristina 
Bispo Sanchez sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 3260/2019, obedecidas as normas deste 
Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.      
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de janeiro de 2021.
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
antes do início da mesma.   
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.
13. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.

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

Cargo Vaga
(s)

*Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Saúde – MÉDICO - 
PNEUMOLOGISTA

01

Conclusão da
Graduação 

em Medicina, 
Registro no 
Conselho 

Regional de 
Medicina 
(CRM) e 

Residência 
Médica ou 

Especialização 
em 

Pneumologia 
ou Título de 

Especialista em 
Pneumologia

R$ 4.539,73 R$ 500,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

Notas: 
*Comprovação de conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida especialidade 
médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de Residência Médica/
Ministério da Educação ou Especialização ou Título de Especialista na referida especialidade médica de 
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.200/19.
Jornada Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal 5.949/10, as jornadas de trabalho dos profissionais 
da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
“I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana.” (NR) (Lei Municipal nº 6564/14).
Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal nº 6.564/14 e alterações posteriores.
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 1.513,09 de jornada suplementar. (33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 2.723,84 de jornada suplementar. (60%)
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 4.539,73 de jornada suplementar. (100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 6.355,62 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 7.566,37 de jornada suplementar. (166,67%)
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.621,59 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, R$ 810,80.
O cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, 
com anuência e termo de compromisso do servidor.

CAPÍTULO III – 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 23 
(vinte e três) de novembro de 2020 ate às 16h do dia 04 (quatro) de janeiro de 2021, (horário de Brasília/
DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – MÉDICO 
- PNEUMOLOGISTA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
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2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 16h do dia 04 (quatro) de janeiro de 2021, 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 III, 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 23 (vinte e três) e  24 (vinte 
e quatro) de novembro 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 III. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
www.bauru.sp.gov.br
4.1) É obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos em 
razão da pandemia COVID-19 quanto ao atendimento ao público com restrições, manter distanciamento 
social, evitar aglomeração, uso de máscara, normas de higiene, entre outros protocolos.
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 novembro 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 III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 23 (vinte e três) de novembro de 2020 a 04 (quatro) de janeiro de 2021.
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 janeiro de 2021.
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 23 (vinte e três) de 
novembro de 2020 a 21 (vinte e um) de janeiro de 2021 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 
(vinte e dois) de janeiro de 2021.
1.1.1) É obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos em 
razão da pandemia COVID-19 quanto ao atendimento ao público com restrições, manter distanciamento 
social, evitar aglomeração, uso de máscara, normas de higiene, entre outros protocolos.
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 22 (vinte e dois) de janeiro de 2021. 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.
3.1) O acompanhante deve fazer uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos 
específicos em razão da pandemia COVID-19 quanto ao atendimento ao público com restrições, manter 
distanciamento social, evitar aglomeração, uso de máscara, normas de higiene, entre outros protocolos.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa.
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
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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 23 (vinte e três) de novembro de 2020 a 04 (quatro) 
de janeiro de 2021.
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 janeiro de 2021.
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 
Saúde –

MÉDICO -  
PNEUMOLOGISTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10

Análise 
de 

Títulos
Apresentação de 

Títulos
- 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
- PNEUMOLOGISTA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo 
descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de janeiro de 2021, será composta por 40 (quarenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os 
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na 
data, local e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início, em sala indicada pela 
Coordenação do Concurso;
c) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias autenticadas em Cartório;
f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do título.

h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capítulo I, item 8 deste 
edital;
j) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 3260/2019;
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

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

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

4,0 
pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Mestrado, em qualquer área 
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente. 3,0 

pontos
3,0 

pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de especialização - lato sensu/
Residência/Aprimoramento, com carga horária mínima de 

360 horas/aula ou Título de Especialista em qualquer área 
médica (exceto o exigido no pré-requisito), devidamente 

reconhecido pelo órgão competente. 1,0 ponto 3,0 
pontos

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

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de janeiro de 2021.
2. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, na respectiva data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário 
Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
4.2) É obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos 
em razão da pandemia COVID-19 quanto ao atendimento ao público com restrições, manter 
distanciamento social, evitar aglomeração, uso de máscara, normas de higiene, entre outros 
protocolos.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
6.1) Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
6.2) 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.
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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.

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 Saúde – MÉDICO - 
PNEUMOLOGISTA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois pontos e vinte 
e cinco centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 
60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
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 Saúde – MÉDICO 
- PNEUMOLOGISTA, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de 
acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
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 11 (fevereiro) de  2021.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) 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
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 realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 1 deste capítulo.
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) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XII.

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (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 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;
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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 residiu nos últimos 05 (cinco) anos, com o 
nome atualizado;
p) Certidão de Distribuição de Ações Criminais online (prazo de 5 dias para emissão), do(s) Estado(s) em 
que residiu nos últimos 05 (cinco) anos, com o nome atualizado;
q) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
r) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
s) 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 
da Graduação em Medicina, devidamente registrado no órgão competente – MEC e Residência Médica em 
Pneumologia concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Pneumologia 
reconhecida pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) ou Título de Especialista 
em Pneumologia concedido pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), bem como 
Registro no Conselho Regional de Medicina – CRM, estando em dia com sua anuidade comprovando estar 
regular para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no 
Capítulo 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 estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 3260/2019.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - PNEUMOLOGISTA
Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos os 
serviços de saúde. 1-Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos procedimentos 
emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais rápido possível 
o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte adequado do 
paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante de eventuais 
necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico emergencial no 
local (primário). Zelar pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento. Realizar exames 
clínicos e solicitar exames especializados. Interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica 
e conduta nos atendimentos realizados. Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de 
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever e aplicar medicamentos. Fazer 
acompanhamento do quadro do paciente. Solicitar transferências, internações e cirurgias. Indicar médico 
especialista para acompanhar o caso, etc. Prestar atendimento médico em Unidades Ambulatoriais Básicas 
ou Especializadas, mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso de Pronto Atendimento. 
Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, etc). Realizar exame clínico. Coletar 
materiais e secreções. Solicitar exames, quando julgar necessário. Interpretar exames. Estabelecer a 
hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos realizados. Orientar e prescrever o uso de medicação. 
Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. Fazer o acompanhamento do quadro do paciente. 
Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicações. Marcar 
retorno, encaminhar para exames, especialistas, internações ou dar alta. Zelar pelo uso correto dos materiais 
utilizados. Evitar contaminação com materiais perfurocortantes. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos 
médicos utilizados. Solicitar materiais, quando necessário. Atentar-se para o processo de higienização dos 
materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais Órgãos. Orientar pacientes 
e familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos realizados. Orientar os 
familiares, profissionais e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, posologia, reações 
adversas, etc. Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para o caso. Realizar 
encaminhamentos para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica. Notificar a 
vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos ou demais 
produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Realizar perícias e procedimentos 
administrativos relativos à área Médica. Elaborar prontuários e laudos médicos. Emitir receitas. Elaborar 
protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir pareceres e declarações. Fornecer atestados 
quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Realizar perícias. Implementar ações para promoção 
da saúde. Prescrever medidas higiênicas. Avaliar e adequar o calendário vacinal dos pacientes. Promover 
campanhas de saúde. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades 
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Estudar novos procedimentos médicos. 
Realizar pesquisas. Participar de comitês ou comissões que se relacionam com a área médica. Realizar 
ou supervisionar, analisar e interpretar exames de imagem. Supervisionar a realização de exames de 
imagens, observando a técnica de execução para assegurar sua nitidez e durabilidade. Analisar imagens, 
utilizando tecnologia adequada para elaborar o relatório elucidativo, fornecendo o laudo das imagens 
analisadas. Elaborar rotinas para preparo de pacientes, observando a natureza do exame a ser realizado a 
fim de prevenir complicações e intercorrências. Desenvolver ações na área de Saúde Coletiva (Vigilância 
Epidemiológica, Sanitária e Ambiental). Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações 
de vigilância epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definido normas internas, 
sempre com embasamento em Normas Legais e Técnicas emanadas do Ministério da Saúde, da Secretaria 
Estadual de Saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de Bauru, 
incluindo-se as Unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância 
epidemiológica e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica 
na tomada imediata de medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em 
todos os casos que se fizer necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam 
potencialmente representar riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar 
boletins periódicos. Analisar e investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no Município de 
Bauru, a partir das Declarações de Óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos Cartórios, 
Instituto Médico Legal, Delegacias de Polícia, Hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, 
investigar, conferir e analisar dados referentes aos Sistemas de Informação: SIM (Sistema de Mortalidade), 
SINAN (Sistema de Notificação de Doenças e Agravos), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos). Realizar 
visitas hospitalares, em serviços de saúde, em presídios, em domicílio e em outras instituições, sempre 
que se fizer necessário, para o pleno desenvolvimento das ações citadas; Compor a equipe de vigilância 
epidemiológica para inspeção em serviços de saúde, sempre que se fizer necessário, em especial aqueles 
que desenvolvem atividades de imunização, exercendo atividade como Autoridade Sanitária. Compor 
equipe técnica e de fiscalização na área de vigilância sanitária e ambiental, atuando conforme legislação 
vigente. Compor equipes de fiscalização em serviços de saúde de quaisquer complexidades, conforme o 
nível de delegação de competência ao município e leis do Sistema Único de Saúde - SUS; Buscar assessoria 
técnica junto à Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer 
necessário.  Assessorar tecnicamente todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e dos serviços 
de saúde, públicos e privados de Bauru, no desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e 
de imunização, bem como para tomada de medidas pertinentes. Executar atividades especializadas 
relacionadas à morte natural e à perícia para fins Jurídico-Legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes 
e lesões corporais). Executar necropsias. Executar exames clínicos, de laboratório, radiológico e outros. 
Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença básica. Orientar familiares, no 
caso de morte por doença infectocontagiosa, para que tomem as medidas preventivas cabíveis. Orientar os 
pais de recém-nascidos acometidos por transtornos genéticos a procurarem um aconselhamento genético 
eficiente. Fornecer informações para possibilitar o estabelecimento de dados epidemiológicos essenciais a 
fim de se adotar políticas de saúde pública concernente à realidade. Identificar eventuais casos de morte 
não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o Instituto Médico Legal para 
exame pericial obrigatório. Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando o fortalecimento e 
a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de práticas para a formação no âmbito do SUS. 
Eventualmente auxilia em outras atividades afins.
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Asma 
2. Circulação pulmonar – tromboembolismo pulmonar e hipertensão pulmonar 
3. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
4. Doenças Pulmonares Intersticiais
5. Doenças respiratórias do sono 
6. Derrames Pleurais
7. Função Pulmonar: Espirometria
8. Insuficiência respiratória 
9. Micoses Pulmonares
10. Oxigenoterapia Domiciliar
11. Pneumonia
12. Pneumopatias ocupacionais
13. Tabagismo
14. Tuberculose
15. Tosse crônica
16. Supurações pulmonares

Bibliografia
1. Medicina Interna de Harisson - 2 Volumes - 18ª Ed. 2013. São Paulo. Mcgraw-hill Interamericana. 
2. Cecil - Tratado de Medicina Interna - 2 Vols -24.a edição. Elsevier 2014. São Paulo. 
4. Consensos e Tratados da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.
5. Consensos e Diretrizes internacionais.

LEGISLAÇÃO SUS
Políticas de Saúde e Formação Político Institucional do SUS 
1.CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In Brasil. Ministério da Saúde 
Gestão Municipal de Saúde: textos básicos. Rio de Janeiro: Brasil. Ministério da Saúde, 2001. (p.285-304). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gestao_municipal_de_saude.pdf

SUS e suas principais Legislações
1.BRASIL. 1988. Constituição da República Federativa do BRASIL: promulgada em 05 de outubro de 
1988. São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Título VIII. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990. 
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html
5. BRASIL. Decreto nº. 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 
1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
6. BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm

Gestão do SUS, Atenção à Saúde e Saúde Suplementar
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2488/GM, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde(PACS). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
2. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar– Brasília: CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf
3. MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010.
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf

Gestão do SUS e do Cuidado
1.BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização 
como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério 
da Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde).
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde –3. ed. – Brasília: Ministério 
da Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7). Disponível 
em: http://www.conselho.saude.pr.gov.br/arquivos/File/Conferencias/10%20CES/politica_nacional_
promocao_saude_3ed.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: Ministério da Saúde, 
2009. 64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde).
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf

 ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 

Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1. paraplegia 
2. paraparesia 
3. monoplegia 
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)
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ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
14/11/2020 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
17/11/2020 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
19/11/2020 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
23/11/2020 Abertura das Inscrições
04/01/2021 Encerramento das Inscrições

23 e 24/11/2020 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

26/11/2020 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

23/11/2020 a 
04/01/2021

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

23/11/2020 a 
22/01/2021 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

16/01/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial 
e Vaga de Deficiente

16/01/2021 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
19/01/2021 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
23/01/2021 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
24/01/2021 Previsão da Realização Prova Objetiva
26/01/2021 Previsão de Divulgação do Gabarito
11/02/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
13/02/2021 Previsão de Classificação Final
25/02/2021 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 14 de novembro de 2020.
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO – RETOMADA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 
ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA (EDITAL 12/2020)

Comunicamos a retomada do Concurso Público para o cargo de Especialista em Saúde – Médico – 
Ginecologista/Obstetra (Edital 12/2020) que havia sido suspenso por meio do Comunicado publicado no 
Diário Oficial do dia 19/03/2020, após a Publicação do Edital de Abertura. 
Edital de Abertura de Inscrição – O Edital de Abertura de Inscrição 12/2020 será republicado em 
14/11/2020, contendo além das informações do cargo, o novo cronograma.

Bauru, 14 de novembro de 2020.
A Comissão.

REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO 
DE ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA - EDITAL 

12/2020, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19.

EDITAL Nº 12/2020
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 SAÚDE – MÉDICO – 
GINECOLOGISTA/OBSTETRA, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público 
reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e 
alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal 
de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores) e 
demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
William Davila Delgallo, Maria Helena Borgato e sob a coordenação de Walquiria Colla de Abreu 
Bastos e Giedri Cristina Bispo Sanchez sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 863/2020, 
obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 

e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de janeiro de 2021.
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
antes do início da mesma.
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.
13. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.

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

Cargo Vaga
(s)

*Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Saúde – MÉDICO – 
GINECOLOGISTA/

OBSTETRA

01

Conclusão da 
Graduação 

em Medicina 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM/
SP) e Residência 

Médica ou 
Título de 

Especialista em 
Ginecologia/
Obstetrícia

R$ 4.539,73 R$ 500,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

Notas:
*Comprovação de conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida especialidade 
médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de Residência Médica/
Ministério da Educação ou Especialização ou Título de Especialista na referida especialidade médica de 
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.200/19.
Jornada Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal 6.564/14, as jornadas de trabalho dos profissionais 
da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
“I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana.” (NR) (Lei Municipal nº 6564/14).
Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal nº 6.564/14 e alterações posteriores.
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 1.513,09 de jornada suplementar. (33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 2.723,84 de jornada suplementar. (60%)
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 4.539,73 de jornada suplementar. (100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 6.355,62 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 7.566,37 de jornada suplementar. (166,67%)
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.621,59 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, R$ 810,80.
O cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, 
com anuência e termo de compromisso do servidor.

CAPÍTULO III – 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 08 
(oito) de dezembro de 2020 ate às 16h do dia 04 (quatro) de janeiro de 2021, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – MÉDICO 
– GINECOLOGISTA/OBSTETRA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
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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 04 (quatro) de janeiro de 2021, 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 III, 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 08 (oito) e 9 (nove) de dezembro 
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 III. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-se disponível 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
4.1) É obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos em 
razão da pandemia COVID-19 quanto ao atendimento ao público com restrições, manter distanciamento 
social, evitar aglomeração, uso de máscara, normas de higiene, entre outros protocolos.
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 12 (doze) de dezembro 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 III, Item 2.7.

11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 08 (oito) de dezembro de 2020 a 04 (quatro) de janeiro de 2021.
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 janeiro de 2021.
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 08 (oito) de dezembro de 
2020 a 21 (vinte e um) de janeiro de 2021 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e dois) 
de janeiro de 2021.
1.1.2) É obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos em 
razão da pandemia COVID-19 quanto ao atendimento ao público com restrições, manter distanciamento 
social, evitar aglomeração, uso de máscara, normas de higiene, entre outros protocolos.
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 22 (vinte e dois) de janeiro de 2021. 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.
3.1) O acompanhante deve fazer uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos 
específicos em razão da pandemia COVID-19 quanto ao atendimento ao público com restrições, manter 
distanciamento social, evitar aglomeração, uso de máscara, normas de higiene, entre outros protocolos.
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.
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7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 08 (oito) de dezembro de 2020 a 04 (quatro) de 
janeiro de 2021.
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 janeiro de 2021.
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 
Saúde –

MÉDICO -  
GINECOLOGISTA/

OBSTETRA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10

Análise de 
Títulos Apresentação de 

Títulos
- 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO – 
GINECOLOGISTA/OBSTETRA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos 
abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de janeiro de 2021, será composta por 40 (quarenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os 
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na 
data, local e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início, em sala indicada pela 
Coordenação do Concurso;
c) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias autenticadas em Cartório;

f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do título.
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capítulo I, item 8 deste 
edital;
j) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 863/2020;
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

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

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

4,0 
pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Mestrado, em qualquer área 
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente. 3,0 

pontos
3,0 

pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de especialização - lato sensu/
Residência/Aprimoramento, com carga horária mínima de 

360 horas/aula ou Título de Especialista em qualquer área 
médica (exceto o exigido no pré-requisito), devidamente 

reconhecido pelo órgão competente. 1,0 ponto 3,0 
pontos

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

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de janeiro de 2021.
2. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, na respectiva data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário 
Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
4.2) É obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos 
em razão da pandemia COVID-19 quanto ao atendimento ao público com restrições, manter 
distanciamento social, evitar aglomeração, uso de máscara, normas de higiene, entre outros 
protocolos.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
6.1) Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
6.2) 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.
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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.

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 Saúde – MÉDICO 
– GINECOLOGISTA/OBSTETRA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois 
pontos e vinte e cinco centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, 
no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
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 Saúde – MÉDICO 
- GINECOLOGISTA/OBSTETRA, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do 
número de acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise 
de Títulos.
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 11 (onze) de fevereiro de 2021.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) 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
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 realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
3.1) Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 1 deste capítulo.
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) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XII.

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (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;
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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 da Graduação em Medicina, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e Residência 
Médica em Ginecologia/Obstetrícia concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título 
de Especialista em Ginecologia/Obstetrícia reconhecido pelo órgão competente, bem como Registro no 
Conselho Regional de Medicina – CRM/SP, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular 
para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo 
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 estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 863/2020.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

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

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Ginecologia Básica
2. Obstetrícia Básica
3. Pré-Natal
4. Endocrinologia da Reprodução
5. Complicações médicas durante a gravidez
6. Ética em Ginecologia e Obstetrícia
7. Humanização da gravidez, parto e puerpério
8. Doenças benignas e malignas das mamas
9. Diagnóstico por imagem
10. Anticoncepção
11. Oncologia ginecológica
12. Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS
13. Gravidez na Adolescência
14. Climatério
 
Bibliografia
1. Revistas SOGESP anos de 2013 até 2017.
2. Ministério da Saúde – 2015 – Secretaria de Vigilância em Saúde – Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais – Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com 
Infecções Sexualmente Transmissíveis.
3. Ministério da Saúde -2016 – Diretrizes brasileiras para o rastreamento do Câncer do colo do útero. 
INCA.
4. Manuais de orientações – FEBRASGO – 2016 e 2017.
5. Protocolos Assistenciais Clínica Obstétrica - FMUSP 2016 - Zugaib M, Bittar RE, Francisco RPV.
6. Rotinas em Obstetrícia – Freitas F, Martins Costa SR, Ramos JGL, Magalhães.
7. Obstetrícia Fundamental – Montenegro CAB, Rezende Filho, J. Rezende
8. Zugaib Obstetrícia – Zugaib M, Francisco RPV.
9. Trombofilias – Baptista FS, Oliveira ALML.
10. Lúpus e gravidez – Brenol JCT, Xavier RM, Brenol CV, Monticielo OA.
11. Tratado de Ginecologia – Berek JS, ed. Berek e Novak.
12. Rotinas em Ginecologia – Freitas F, Menke CH, Rivoire WA, Passos EPI.
13. Recomendações SOGESP – Volumes 1 e 2.

LEGISLAÇÃO SUS 
1. NOTA TÉCNICA Nº 9/2020-COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS. Recomendações para 
o Trabalho de Parto, Parto e Puerpério durante a Pandemia da COVID-19. Disponível em 
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/SEI_MS-0014382931-Nota-
Tecnica_9.4.2020_parto.pdf

Políticas de Saúde e Formação Político Institucional do SUS 
1.CUNHA, J.P.P. et CUNHA R.E. Sistema Único de Saúde. Princípios In Brasil. Ministério da Saúde 
Gestão Municipal de Saúde: textos básicos. Rio de Janeiro: Brasil. Ministério da Saúde, 2001. (p.285-304). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gestao_municipal_de_saude.pdf

SUS e suas principais Legislações
1.BRASIL. 1988. Constituição da República Federativa do BRASIL: promulgada em 05 de outubro de 
1988. São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Título VIII. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990. 
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html
5. BRASIL. Decreto nº. 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº. 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
6. BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm
 
Gestão do SUS, Atenção à Saúde e Saúde Suplementar
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2488/GM, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde(PACS). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
2. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar– Brasília: CONASS, 2011. 

148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf
3. MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010.
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf

Gestão do SUS e do Cuidado
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização.
Cadernos HumanizaSUS. Formação e Intervenção. Série B Textos Básicos de Saúde, v.1. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2010. http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_humanizaSUS.pdf
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde –3. ed. – Brasília: Ministério 
da Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7). Disponível 
em: http://www.conselho.saude.pr.gov.br/arquivos/File/Conferencias/10%20CES/politica_nacional_
promocao_saude_3ed.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: Ministério da Saúde, 
2009. 64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde).
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ____________________________________________, portador(a) do número 
de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1. paraplegia 
2. paraparesia 
3. monoplegia 
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 
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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
14/11/2020 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
24/11/2020 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
05/12/2020 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
08/12/2020 Abertura das Inscrições
04/01/2021 Encerramento das Inscrições

08 e 09/12/2020 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

12/12/2020 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

08/12/2020 a 
04/01/2021

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

08/12/2020 a 
22/01/2021 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

16/01/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial 
e Vaga de Deficiente

16/01/2021 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
19/01/2021 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
23/01/2021 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
24/01/2021 Previsão da Realização Prova Objetiva de Entrega de Títulos
26/01/2021 Previsão de Divulgação do Gabarito
11/02/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
13/02/2021 Previsão de Classificação Final
25/02/2021 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 14 de novembro de 2020.

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO – RETOMADA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 
ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – RADIOLOGISTA (EDITAL 13/2020) 

Comunicamos a retomada do Concurso Público para o cargo de Especialista em Saúde – Médico – 
Radiologista (Edital 13/2020) que havia sido suspenso por meio do Comunicado publicado no Diário 
Oficial do dia 19/03/2020, após a Publicação do Edital de Abertura.
Edital de Abertura de Inscrição – O Edital de Abertura de Inscrição 13/2020 será republicado em 
14/11/2020, contendo além das informações do cargo, o novo cronograma.

Bauru, 14 de novembro de 2020.
A Comissão.

REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO 
DE ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – RADIOLOGISTA - EDITAL 13/2020, EM RAZÃO 
DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19.

EDITAL Nº 13/2020
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 SAÚDE – MÉDICO 
– RADIOLOGISTA, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á 
pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações 
posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 

Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da 
Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores) e demais disposições 
legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
André Bertolini Camarinha, Solange Gallan Vila e sob a coordenação de Mariana Félix Bueno Belone 
e Luiz Gustavo de Oliveira sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 864/2020, obedecidas as 
normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de janeiro de 2021.
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
antes do início da mesma.
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.
13. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.

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

Cargo Vaga
(s)

*Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Saúde – MÉDICO 

- RADIOLOGISTA
01

Conclusão da 
Graduação 

em Medicina 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM) 
e Residência 
Médica em 
Radiologia 
ou Título de 

Especialista em 
Radiologia

R$ 4.539,73 R$ 500,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

Notas:
*Comprovação de conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida especialidade 
médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de Residência Médica/
Ministério da Educação ou Especialização ou Título de Especialista na referida especialidade médica de 
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.200/19.
Jornada Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal nº 6.564/14, as jornadas de trabalho dos 
profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana. (NR) (Lei Municipal nº 6.564/14)
Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal nº 6.564/14 e alterações posteriores.
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 1.513,09 de jornada suplementar. (33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 2.723,84 de jornada suplementar. (60%)
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 4.539,73 de jornada suplementar. (100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 6.355,62 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 7.566,37 de jornada suplementar. (166,67%)
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.621,59 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, R$ 810,80.
O cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, 
com anuência e termo de compromisso do servidor.



16 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 14 DE NOVEMBRO DE 2.020

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 08 
(oito) de dezembro de 2020 ate às 16h do dia 04 (quatro) de janeiro de 2021, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – MÉDICO 
- RADIOLOGISTA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 16h do dia 04 (quatro) de janeiro de 2021, 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 III, 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 nos dias 08 (oito) e 09 (nove)  
de dezembro 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 III. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
4.1) É obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos em 
razão da pandemia COVID-19 quanto ao atendimento ao público com restrições, manter distanciamento 
social, evitar aglomeração, uso de máscara, normas de higiene, entre outros protocolos.
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 12 (doze) de dezembro 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 III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 08 (oito) de dezembro de 2020 a 04 (quatro) de janeiro de 2021.
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 janeiro de 2021.
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 08 (oito) de dezembro 
de 2020 a 04 (quatro) de fevereiro de 2021 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 05 (cinco) de 
fevereiro de 2021.
1.1.1) É obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos em 
razão da pandemia COVID-19 quanto ao atendimento ao público com restrições, manter distanciamento 
social, evitar aglomeração, uso de máscara, normas de higiene, entre outros protocolos.
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 05 (cinco) de fevereiro de 2021. 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.
3.1) O acompanhante deve fazer uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos 
específicos em razão da pandemia COVID-19 quanto ao atendimento ao público com restrições, manter 
distanciamento social, evitar aglomeração, uso de máscara, normas de higiene, entre outros protocolos.
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.
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7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de no período de 08 (oito) de dezembro de 2020 a 04 
(quatro) de janeiro de 2021.
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 janeiro de 2021.
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 
Saúde –

MÉDICO -  
RADIOLOGISTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10

Análise 
de Títulos Apresentação de 

Títulos
- 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO - 
RADIOLOGISTA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 07 (sete) de fevereiro de 2021, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na 
data, local e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início, em sala indicada pela 
Coordenação do Concurso;
c) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias autenticadas em Cartório;
f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do título.
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capítulo I, item 8 deste 
edital;
j) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 864/2020;
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

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

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

4,0 
pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Mestrado, em qualquer área 
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente. 3,0 

pontos
3,0 

pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de especialização - lato sensu/
Residência/Aprimoramento, com carga horária mínima de 

360 horas/aula ou Título de Especialista em qualquer área 
médica (exceto o exigido no pré-requisito), devidamente 

reconhecido pelo órgão competente. 1,0 ponto 3,0 
pontos

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

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de janeiro de 2021.
2. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, na respectiva data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário 
Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
4.2) É obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos 
em razão da pandemia COVID-19 quanto ao atendimento ao público com restrições, manter 
distanciamento social, evitar aglomeração, uso de máscara, normas de higiene, entre outros 
protocolos.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
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6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
6.1) Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
6.2) 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.

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 Saúde – MÉDICO 
- RADIOLOGISTA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois pontos e vinte 
e cinco centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 
60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
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 Saúde – MÉDICO 
- RADIOLOGISTA, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos 
do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
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 11 (onze) de fevereiro de 2021.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) 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 realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
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) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XII.

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

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



19DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 14 DE NOVEMBRO DE 2.020

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 
da Graduação em Medicina, devidamente registrado no órgão competente – MEC e Residência Médica em 
Radiologia reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou Título de Especialista 
em Radiologia concedido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por imagem – CBR e pela 
Associação Médica Brasileira - AMB, bem como Registro no Conselho Regional de Medicina – CRM, 
estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular para o exercício da profissão) e os documentos 
necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo 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 estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 864/2020.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

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

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Radiologia geral.
2. Mamografia
3. Neurorradiologia
4. Diagnostico por imagem em cabeça e pescoço
5. Diagnostico por imagem no tórax (pulmão e mediastino)
6. Diagnostico por imagem abdominal
7. Diagnostico por imagem músculo-esqueletica
8. Diagnostico por imagem da pelve masculina
9. Diagnostico por imagem da pelve feminina
10. Ultrassonografia geral.
11. Ultrassonografia de extremidades com Doppler.
12. Ultrassonografia músculo esquelética.
13. Ultrassonografia obstétrica com Doppler.
14. Riscos no uso da radiação ionizante
15. Física das radiações ionizantes
16. Sequências e protocolos de ressonância nuclear magnética
17. Aplicações e funcionamento dos aparelhos de ultrassonografia
18. Diagnostico por imagem em oncologia e protocolos de estadiamento.
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Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
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Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html
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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). 
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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
14/11/2020 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
24/11/2020 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
05/12/2020 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
08/12/2020 Abertura das Inscrições
04/01/2021 Encerramento das Inscrições

08 e 09/12/2020 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

12/12/2020 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

08/12/2020 a 
04/01/2021

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

08/12/2020 a 
05/02/2021 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

16/01/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial 
e Vaga de Deficiente

16/01/2021 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
26/01/2021 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
06/02/2021 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
07/02/2021 Previsão da Realização Prova Objetiva de Entrega de Títulos
09/02/2021 Previsão de Divulgação do Gabarito
11/02/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
02/03/2021 Previsão de Classificação Final
11/03/2021 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 14 de novembro de 2020.

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO – RETOMADA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 
ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – PSIQUIATRA (EDITAL 14/2020) 

Comunicamos a retomada do Concurso Público para o cargo de Especialista em Saúde – Médico – 
Psiquiatra (Edital 14/2020) que havia sido suspenso por meio do Comunicado publicado no Diário Oficial 
do dia 19/03/2020, após a Publicação do Edital de Abertura.
Edital de Abertura de Inscrição – O Edital de Abertura de Inscrição 14/2020 será republicado em 
14/11/2020, contendo além das informações do cargo, o novo cronograma.

Bauru, 14 de novembro de 2020.
A Comissão.

REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO 
DE ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – PSIQUIATRA - EDITAL 14/2020, EM RAZÃO DA 
SUSPENSÃO DOS PRAZOS DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19.

EDITAL Nº 14/2020
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 SAÚDE – MÉDICO – PSIQUIATRA, 
descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico 
Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações 
posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde 
(Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores 
Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Marcus Vinicius Franco, Fabricio Bertoli Gimenes, Maria Helena de Abreu e sob a coordenação de 
Mônica Cristina Pereira Santana e Luiz Gustavo de Oliveira sendo todos os membros nomeados pela 
Portaria nº 865/2020, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de janeiro de 2021.
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
antes do início da mesma.
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.
13. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.

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

Cargo Vaga
(s)

*Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Saúde 

– MÉDICO - 
PSIQUIATRA

01

Conclusão da 
Graduação em 

Medicina, Registro 
no Conselho Regional 
de Medicina (CRM) e 
Residência Médica em 
Psiquiatria ou Título 
de Especialista em 

Psiquiatria

R$ 4.539,73 R$ 500,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

Notas:
*Comprovação de conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida especialidade 
médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de Residência Médica/
Ministério da Educação ou Especialização ou Título de Especialista na referida especialidade médica de 
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.200/19.
Jornada Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal nº 6.564/14, as jornadas de trabalho dos 
profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana. (NR) (Lei Municipal nº 6.564/14)
Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
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(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal nº 6.564/14 e alterações posteriores.
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 1.513,09 de jornada suplementar. (33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 2.723,84 de jornada suplementar. (60%)
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 4.539,73 de jornada suplementar. (100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 6.355,62 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 7.566,37 de jornada suplementar. (166,67%)
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.621,59 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, R$ 810,80.
O cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, 
com anuência e termo de compromisso do servidor.

CAPÍTULO III – 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 08 
(oito) de dezembro de 2020 ate às 16h do dia 04 (quatro) de janeiro de 2021, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – MÉDICO 
- PSIQUIATRA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 16h do dia 04 (quatro) de janeiro de 2021, 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 III, 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 8 (oito) e 9 (nove) de dezembro 
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 III. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-se disponível 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
4.1) É obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos em 
razão da pandemia COVID-19 quanto ao atendimento ao público com restrições, manter distanciamento 
social, evitar aglomeração, uso de máscara, normas de higiene, entre outros protocolos.
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 12 (doze) de dezembro 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 III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 08 (oito) de dezembro de 2020 a 04 (quatro) de janeiro de 2021.
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 janeiro de 2021.
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 08 (oito) de dezembro 
de 2020 a 04 (quatro) de fevereiro de 2021 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 05 (cinco) de 
fevereiro de 2021.
1.1.1) É obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos em 
razão da pandemia COVID-19 quanto ao atendimento ao público com restrições, manter distanciamento 
social, evitar aglomeração, uso de máscara, normas de higiene, entre outros protocolos.
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@
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bauru.sp.gov.br até às 16h do dia 05 (cinco) de fevereiro de 2021. 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.
3.1) O acompanhante deve fazer uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos 
específicos em razão da pandemia COVID-19 quanto ao atendimento ao público com restrições, manter 
distanciamento social, evitar aglomeração, uso de máscara, normas de higiene, entre outros protocolos.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa.
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 08 (oito) de dezembro de 2020 a 04 (quatro) de 
janeiro de 2021.
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 janeiro de 2021.

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 
Saúde –

MÉDICO -   
PSIQUIATRA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10

Análise de 
Títulos Apresentação de 

Títulos
- 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
- PSIQUIATRA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 07 (sete) de fevereiro de 2021, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na 
data, local e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início, em sala indicada pela 
Coordenação do Concurso;
c) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias autenticadas em Cartório;
f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do título.
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capítulo I, item 8 deste 
edital;
j) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 865/2020;
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

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

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

4,0 
pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Mestrado, em qualquer área 
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente. 3,0 

pontos
3,0 

pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de especialização - lato sensu/
Residência/Aprimoramento, com carga horária mínima de 

360 horas/aula ou Título de Especialista em qualquer área 
médica (exceto o exigido no pré-requisito), devidamente 

reconhecido pelo órgão competente. 1,0 ponto 3,0 
pontos

l) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
m) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
n) A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados;
o) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
p) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
q) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.
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CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de janeiro de 2021.
2. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, na respectiva data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário 
Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
4.2) É obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos 
em razão da pandemia COVID-19 quanto ao atendimento ao público com restrições, manter 
distanciamento social, evitar aglomeração, uso de máscara, normas de higiene, entre outros 
protocolos.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
6.1) Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
6.2) 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.

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 Saúde – MÉDICO - 
PSIQUIATRA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois pontos e vinte e cinco 
centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
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 Saúde – MÉDICO 
- PSIQUIATRA, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do 
candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
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 11 (onze) de fevereiro de 2021.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) 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
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 realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 1 deste capítulo.
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) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
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recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XII.

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (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 
da Graduação em Medicina, devidamente registrado no órgão competente – MEC e Residência Médica em 

Psiquiatria ou Título de Especialista em Psiquiatria concedido pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria,  bem 
como Registro no Conselho Regional de Medicina – CRM, estando em dia com sua anuidade comprovando 
estar regular para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados 
no Capítulo 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 estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 865/2020.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - PSIQUIATRA
Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos 
os serviços de saúde. Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos procedimentos 
emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais rápido possível 
o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte adequado do 
paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante de eventuais 
necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico emergencial no 
local (primário). Zelar pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento. Realizar exames 
clínicos e solicitar exames especializados. Interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica 
e conduta nos atendimentos realizados. Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de 
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever e aplicar medicamentos. Fazer 
acompanhamento do quadro do paciente. Solicitar transferências, internações e cirurgias. Indicar médico 
especialista para acompanhar o caso, etc. Prestar atendimento médico em Unidades Ambulatoriais Básicas 
ou Especializadas, mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso de Pronto Atendimento. 
Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, etc). Realizar exame clínico. Coletar 
materiais e secreções. Solicitar exames, quando julgar necessário. Interpretar exames. Estabelecer a 
hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos realizados. Orientar e prescrever o uso de medicação. 
Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. Fazer o acompanhamento do quadro do paciente. 
Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicações. Marcar 
retorno, encaminhar para exames, especialistas, internações ou dar alta. Zelar pelo uso correto dos materiais 
utilizados. Evitar contaminação com materiais perfurocortantes. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos 
médicos utilizados. Solicitar materiais, quando necessário. Atentar-se para o processo de higienização dos 
materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais Órgãos. Orientar pacientes 
e familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos realizados. Orientar os 
familiares, profissionais e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, posologia, reações 
adversas, etc. Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para o caso. Realizar 
encaminhamentos para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica. Notificar a 
vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos ou demais 



26 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 14 DE NOVEMBRO DE 2.020

produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Realizar perícias e procedimentos 
administrativos relativos à área Médica. Elaborar prontuários e laudos médicos. Emitir receitas. Elaborar 
protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir pareceres e declarações. Fornecer atestados 
quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Realizar perícias. Implementar ações para promoção 
da saúde. Prescrever medidas higiênicas. Avaliar e adequar o calendário vacinal dos pacientes. Promover 
campanhas de saúde. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades 
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Estudar novos procedimentos médicos. 
Realizar pesquisas. Participar de comitês ou comissões que se relacionam com a área médica. Realizar 
ou supervisionar, analisar e interpretar exames de imagem. Supervisionar a realização de exames de 
imagens, observando a técnica de execução para assegurar sua nitidez e durabilidade. Analisar imagens, 
utilizando tecnologia adequada para elaborar o relatório elucidativo, fornecendo o laudo das imagens 
analisadas. Elaborar rotinas para preparo de pacientes, observando a natureza do exame a ser realizado a 
fim de prevenir complicações e intercorrências. Desenvolver ações na área de Saúde Coletiva (Vigilância 
Epidemiológica, Sanitária e Ambiental). Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações 
de vigilância epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definido normas internas, 
sempre com embasamento em Normas Legais e Técnicas emanadas do Ministério da Saúde, da Secretaria 
Estadual de Saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de Bauru, 
incluindo-se as Unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância 
epidemiológica e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica 
na tomada imediata de medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em 
todos os casos que se fizer necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam 
potencialmente representar riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar 
boletins periódicos. Analisar e investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no Município de 
Bauru, a partir das Declarações de Óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos Cartórios, 
Instituto Médico Legal, Delegacias de Polícia, Hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, 
investigar, conferir e analisar dados referentes aos Sistemas de Informação: SIM (Sistema de Mortalidade), 
SINAN (Sistema de Notificação de Doenças e Agravos), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos). Realizar 
visitas hospitalares, em serviços de saúde, em presídios, em domicílio e em outras instituições, sempre 
que se fizer necessário, para o pleno desenvolvimento das ações citadas; Compor a equipe de vigilância 
epidemiológica para inspeção em serviços de saúde, sempre que se fizer necessário, em especial aqueles 
que desenvolvem atividades de imunização, exercendo atividade como Autoridade Sanitária. Compor 
equipe técnica e de fiscalização na área de vigilância sanitária e ambiental, atuando conforme legislação 
vigente. Compor equipes de fiscalização em serviços de saúde de quaisquer complexidades, conforme o 
nível de delegação de competência ao município e leis do Sistema Único de Saúde - SUS; Buscar assessoria 
técnica junto à Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer 
necessário.  Assessorar tecnicamente todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e dos serviços 
de saúde, públicos e privados de Bauru, no desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e 
de imunização, bem como para tomada de medidas pertinentes. Executar atividades especializadas 
relacionadas à morte natural e à perícia para fins Jurídico-Legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes 
e lesões corporais). Executar necropsias. Executar exames clínicos, de laboratório, radiológico e outros. 
Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença básica. Orientar familiares, no 
caso de morte por doença infectocontagiosa, para que tomem as medidas preventivas cabíveis. Orientar os 
pais de recém-nascidos acometidos por transtornos genéticos a procurarem um aconselhamento genético 
eficiente. Fornecer informações para possibilitar o estabelecimento de dados epidemiológicos essenciais a 
fim de se adotar políticas de saúde pública concernente à realidade. Identificar eventuais casos de morte 
não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o Instituto Médico Legal para 
exame pericial obrigatório. Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando o fortalecimento e 
a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de práticas para a formação no âmbito do SUS. 
Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Bibliografia
1. ASSUMPÇÃO Jr., F.; KUCZYNSKI E. - Tratado de Psiquiatria da Infância e Adolescência, 1ª. ed. 
Atheneu, 2003.
2. Classificação de Transtornos Mentais e do Comportamento da CID-10. Porto Alegre, Artes Médicas, 
1993.
3. CREMESP/AMB. Usuários de Substâncias Psicoativas – Abordagem, Diagnóstico e Tratamento, 
2ª.ed.  2003. Disponível em: http://www.cremesp.org.br/library/modulos/publicacoes/pdf/substancias_
psicoativas_2.pdf 
4. DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. 2ª. Ed., Artmed, 
2008.
5. DSM-V.  Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. 5ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2014.
6. KAPLAN & SADOCK – Compêndio de psiquiatria. Ed. Artes Médicas, 2016 (11º ed.). 
7. Ministério da Saúde. Saúde Mental no SUS – Centros de Atenção Psicossocial e Unidades de Acolhimento 
como Lugares da Atenção Psicossocial nos Territórios, 2015. Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/centros_atencao_psicossocial_unidades_acolhimento.pdf 
8. CFM/ABP.  Suicídio, informando para prevenir ,2014. Disponível em  http://www.flip3d.com.br/web/
pub/cfm/index9/?numero=14   
9. LARANJEIRA, Ronaldo e col. Dependência química - Prevenção, tratamento e Políticas públicas, 2º 
ed., Artmed,2018.

LEGISLAÇÃO SUS

I - SUS: legislação, formação e fundamentos das políticas de saúde no Brasil
1. BRASIL, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 
1988. São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Título VIII. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
 
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm 
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8142.htm
4. Sistema Único de Saúde (SUS): estrutura, princípios e como funciona. Disponível em: https://antigo.

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

II - Administração, planejamento e gestão em saúde. modelos de atenção e gestão do cuidado em 
saúde.
1. MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2436/GM de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em: http://www.foa.unesp.br/home/pos/ppgops/
portaria-n-2436.pdf  OU http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/09/2017&jorn
al=1&pagina=68&totalArquivos=120
3. BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização 
como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério 
da Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde) Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/humanizasus_2004.pdf
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Acolhimento à demanda espontânea. – 1. ed.; 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 56 p. : 
il. – (Cadernos de Atenção Básica; n. 28, V. 1) Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
acolhimento_demanda_espontanea_cab28v1.pdf
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
clinica_ampliada_compartilhada.pdf
6. O que muda com as Portarias de Consolidação que sistematizam as 749 portarias editadas pelo Gabinete 
do Ministro da Saúde. Disponível em: https://antigo.saude.gov.br/legislacao-da-saude/o-que-muda-com-a-
consolidacao
7. Portaria de Consolidação Nº 2, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as 
políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html.
8. Portaria de Consolidação Nº 3 Consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde. 
Disponivel em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/Matriz-3-
Redes.html.
9. Portaria Nº 3.588, de 21 de dezembro de 2017 Altera as Portarias de Consolidação no 3 e nº 6, de 
28 de setembro de 2017, para dispor sobre a Rede de Atenção Psicossocial, e dá outras providências. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt3588_22_12_2017.html
10. Portaria de Consolidação Nº 4 Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas 
do Sistema Único de Saúde. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/
MatrizesConsolidacao/Matriz-4-Sistemas.html
11. Portaria de Consolidação Nº 5 Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde 
do Sistema Único de Saúde. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/
prc0005_03_10_2017.html  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/
Matriz-5-Programas.html; 
12. Portaria de Consolidação Nº 6 de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre o 
financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do 
Sistema Único de Saúde. Disponível em: http://svs.aids.gov.br/dantps/cgiae/vigilancia-do-obito/servico-
verificacao-obito/portaria-consolidacao-6-28092017.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1. paraplegia 
2. paraparesia 
3. monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
11. ostomia 
12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 
14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
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- 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
14/11/2020 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
24/11/2020 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
05/11/2020 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
08/12/2020 Abertura das Inscrições
04/01/2021 Encerramento das Inscrições

08 e 09/12/2020 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

12/12/2020 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

08/12/2020 a 
04/01/2021

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

08/12//2020 a 
05/02/2021 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

16/01/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial 
e Vaga de Deficiente

16/01/2021 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
26/01/2021 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
06/02/2021 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
07/02/2021 Previsão da Realização Prova Objetiva de Entrega de Títulos
09/02/2021 Previsão de Divulgação do Gabarito
11/02/2020 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
02/03/2021 Previsão de Classificação Final
11/03/2021 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 14 de janeiro de 2020

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 2754/2020: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3333, a PORTARIA N.º 2741/2020 que nomeou o (a) Sr(a) ANDRESSA CAMILO 
PEREIRA, portador(a) do RG nº 434203075, classificação 100º lugar, no cargo efetivo de “ASSISTENTE 
EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - SERVENTE DE LIMPEZA”, edital 
12/2016, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA .

PORTARIA Nº 2755/2020: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3333, a PORTARIA N.º 2739/2020 que nomeou o (a) Sr(a) EDNEI ANTONIO 
LUNA , portador(a) do RG nº 267076903, classificação 5º lugar, no cargo efetivo de “AUXILIAR EM 
CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - SERVENTE DE PEDREIRO”, edital 18/2017, EM 
RAZÃO DE DESISTÊNCIA .

PORTARIA Nº 2756/2020: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3333, a PORTARIA N.º 2556/2020 que nomeou o (a) Sr(a) ANTONIO CARLOS 
TRAVAGLI, portador(a) do RG nº 8431205, classificação 77º lugar, no cargo efetivo de “AUXILIAR 
EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL”, edital 08/2017, 
DECURSO DE PRAZO.

PORTARIA Nº 2757/2020: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito no 
Diário Oficial nº 3333, a PORTARIA N.º 2720/2020 que nomeou o (a) Sr(a) IRIS ABRAO, portador(a) do 
RG nº 439089116, classificação 10º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E 
SOCIAL – AUXILIAR DE BIBLIOTECA”, edital 21/2017, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA .

PORTARIA Nº 2758/2020: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3333, a PORTARIA N.º 2732/2020 que nomeou o (a) Sr(a) ANDRE LUIS BISPO, 
portador(a) do RG nº 233495083, classificação 16º lugar, no cargo efetivo de “ESPECIALISTA DE 
GOVERNO - PROCURADOR JURÍDICO”, edital 01/2018 VUNESP, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA 
.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão entrar em 
contato no Departamento de Recursos Humanos no dia e horário indicado.
A Diretora do Departamento de Recursos Humanos, em conformidade com o disposto na lei municipal 
7.109 de 12 de setembro de 2018, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, expede.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2759/2020: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - SERVENTE DE 
LIMPEZA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3333 após o cumprimento 
das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MAIRA 
VENTURA BORGES XAVIER portador(a) do RG n 325890961, em virtude do(a) mesmo (a) haver 
se classificado em 101º lugar, no concurso público para ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - SERVENTE DE LIMPEZA, edital nº 12/2016 para exercer as 
funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 32351207 /32351081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br atendendo as determinações do Decreto nº 14.656/2020 artigo 8º. Ligar em 16/11/2020 às 08h30min ou 
mandar e-mail.

Observação: Nomeação motivada por REPOSIÇÃO, de acordo com o Decreto 14298/2019 Artigo 7º. 

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2760/2020: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - SERVENTE DE PEDREIRO, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3333 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) VALMIR JOSE DA SILVA  
portador(a) do RG n 302577014, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 06º lugar, no 
concurso público para AUXILIAR EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - SERVENTE 
DE PEDREIRO, edital nº 18/2017 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 32351207 /32351081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.br 
atendendo as determinações do Decreto nº 14.656/2020 artigo 8º. Ligar em 16/11/2020 às 09h ou mandar 
e-mail.

Observação: Nomeação motivada por REPOSIÇÃO, de acordo com o Decreto 14298/2019 Artigo 7º. 

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2761/2020: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de AUXILIAR 
EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3333 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) FABIANO CARNEIRO portador(a) do RG 
n 27779710X, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 81º lugar, no concurso público para 
AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, 
edital nº 08/2017 para exercer as funções do cargo.
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O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 32351207 /32351081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br atendendo as determinações do Decreto nº 14.656/2020 artigo 8º. Ligar em 16/11/2020 às 09h30min ou 
mandar e-mail.

Observação: Nomeação motivada por REPOSIÇÃO, de acordo com o Decreto 14298/2019 Artigo 7º. 

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2762/2020: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AUXILIAR DE BIBLIOTECA, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3333 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MONIQUE CRISTINA ROSA AFFONSO 
DE BRITO portador(a) do RG n 433046508, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 11º 
lugar, no concurso público para AGENTE ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA, edital nº 21/2017 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 32351207 /32351081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.br 
atendendo as determinações do Decreto nº 14.656/2020 artigo 8º. Ligar em 16/11/2020 às 10h ou mandar 
e-mail.

Observação: Nomeação motivada por REPOSIÇÃO, de acordo com o Decreto 14298/2019 Artigo 7º. 

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2763/2020: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA DE GOVERNO – PROCURADOR JURÍDICO, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 3333 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 
30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) FABIANA FERNANDES DE GODOY portador(a) do RG 
n 588244831, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 17º lugar, no concurso público para 
ESPECIALISTA DE GOVERNO – PROCURADOR JURÍDICO, edital nº 01/2018- VUNESP para 
exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 32351207 /32351081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br atendendo as determinações do Decreto nº 14.656/2020 artigo 8º. Ligar em 16/11/2020 às 10h30min ou 
mandar e-mail.

Observação: Nomeação motivada por REPOSIÇÃO, de acordo com o Decreto 14298/2019 Artigo 7º. 

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. RG e CPF (com nome atualizado e menos de 10 anos de emissão);
2. Certidão de casamento (atualizada e legível);
3. Certidão da Justiça Eleitoral que comprove que está QUITE, ao qual pode ser retirada no 
link abaixo: (http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral);
4. CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado);
5. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado), ao qual pode ser retirado 
no link abaixo: (https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp);
6. Comprovante de endereço atual;
7. Extrato do PIS/PASEP, com nome atualizado, verificar junto a CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL ou BANCO DO BRASIL, se existe o cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, 
caso exista dois números deverá solicitar a regularização para um único número. É importante que 
todos os dados cadastrais do candidato estejam atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL) ou PASEP (BANCO DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do 
documento junto ao Recursos Humanos desta Prefeitura, para evitar problemas futuros; 
8. Comprovação de regularidade com o serviço militar (reservista e/ou equivalente);
9. Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
10. Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o 
nome atualizado;
11. Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido (SAJ PG5 e SIVEC), 
com o nome atualizado;
12. Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
13. Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
14. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos e/ou se deficiente de qualquer idade;
15. CPF de filhos até 21 anos, se deficiente, de qualquer idade e, se estudante, até 24 anos;
16. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
17. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados);
18. Declaração ou certidão negativa de débitos para os cargos que possuem registros em seus respectivos 
conselhos;
19. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem acumulação (para 
fins de análise do acúmulo e/ou compatibilidade de horários);

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

COMUNICADO

Prezados (as) Servidores (as)

A Secretaria Municipal da Administração – neste ato representada pela Escola de Gestão Pública 
Municipal, comunica a retomada dos cursos/palestras de capacitação e aperfeiçoamento pela Plataforma 
EAD (Moodle).
As inscrições efetuadas anteriormente a suspensão ficam mantidas, seguindo novo cronograma de datas. 
As demais atividades realizadas pela EGP permanecem suspensas temporariamente, em virtude das 
restrições das ações de governo em período eleitoral. 
Ressaltamos que nossa tarefa em ser melhor continua. Parafraseando o pensador Alvin Toffler: 
“O analfabeto do século 21 não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não 
consegue aprender, desaprender e reaprender”.
Continuamos juntos nessa caminhada de aperfeiçoamento. 
  

EGP/DRH

Parabéns, Servidor!
Para comemorar o dia do Servidor Público convidamos todos a participarem da Programação da X Semana 
do Servidor que esse ano apresenta o tema “Aprender a Aprender: Superando os Desafios e Construindo 
Novos Caminhos.

A Escola de Gestão Pública, sempre pensando na formação e capacitação do servidor realiza sua primeira 
Semana do Servidor virtual, pela Plataforma EAD no Moodle.
A programação inclui palestras e apresentações artísticas para uma reflexão do momento que vivemos e de 
qual a melhor maneira para aprender a aprender agora.  
O objetivo principal da Semana do Servidor é proporcionar momentos de aprendizagem, para que você 
servidor possa adquirir novos conhecimentos, desenvolver técnicas e utilizá-las em seu trabalho, fortalecer 
sua empatia e respeito pelo outro, continuar no caminho do autoconhecimento e assim ser o protagonista 
de sua história.
Inscrevam-se pelo site bauru.sp.gov.br/escoladegoverno à partir de 16 de novembro, e confiram os ciclos 
de palestras e atrações artísticas, preparados especialmente para vocês, Servidores Públicos Municipais de 
Bauru.

CICLO 1 DE PALESTRAS (VIA EGPM)
UM NOVO OLHAR PARA O PAPEL DO GESTOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
LEIA CORDEIRO
Doutora em Administração, Mestra em Marketing e Gestão Empresarial. Graduada em Serviço e em 
Administração de Empresas. Pós-graduação em Treinamento em Recursos Humanos e em Metodologia 
do Ensino Superior.

AS EMOÇÕES E A LINGUAGEM DO CORPO
FERNANDA FERRARI
Psicóloga especialista em Clínica (USP), Formada em: Hipnoterapia Ericksoniana (Instituto de Hipnoterapia 
Ericksoniana), Constelação Familiar Sistêmica (IAP), Mestre em Antropologia Socio-cultural (UFGD), 
Terapeuta Integrativa Quântica.

ESTRESSE E ANSIEDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO
IASMIN SANTOS DE OLIVEIRA
Bacharel em Psicologia (UniSagrado). Psicóloga clínica em Terapia Cognitivo Comportamental. Pós-
graduanda em Neuropsicologia pela Ampliatta.

PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - “POR QUE SE CALAR, SE O FALAR É TÃO IMPORTANTE?”
LUCIANA ZOMBINI HANDA
Advogada e Psicóloga com aprimoramento em psicologia clínica (FAEF). Pós graduada em Arteterapia, 
Pós graduanda e psicoterapia em intervenção de crise e prevenção ao suicídio.

CICLO 2 DE PALESTRAS (VIA EGPM)
DESENVOLVIMENTO PESSOAL ATRAVÉS DO AUTOCONHECIMENTO
TAMIRIS DE CÁSSIA BATISTA
Psicóloga clínica com a abordagem Rogeriana (ACP). Pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas, 
atua também com foco na saúde mental do trabalhador, desenvolvendo programas de qualidade de vida.

RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO
ALEXANDRA RUIZ SCREMIN
Formada em Psicologia e MBA em Gestão Estratégica de Pessoas (UniSagrado). Atua com foco no 
planejamento, gestão de carreira e de cargos e salários.

LIDANDO COM AS EMOÇÕES
REJANE VILAS BOAS
Psicóloga Clínica, especialista em Terapia de casais e famílias, também em Psicologia da saúde e 
psicossomática, Practitioner em Programação Neurolinguística, Psicoeducadora parental, Professora de 
Educação Socioemocional na Escola Da Inteligência.

O AUTOCONHECIMENTO COMO INSTRUMENTO PARA A AUTOGESTÃO PESSOAL E 
PROFISSIONAL
ZENIR ALVES PASCUTTI
Psicóloga clínica, especialista em Clínica Psicanalítica, Logoteoria Aplicada à Educação e Avaliação 
Psicológica. Professora na UniFil. Orientadora Profissional, Pesquisadora em instrumentos de Avaliação 
Psicológica.

CICLO 3 DE PALESTRAS (VIA EGPM)
COMO MANTER BONS RELACIONAMENTOS NO AMBIENTE PROFISSIONAL
JANAÍNA CORRÊA
Coach. Especialista em Professional & Self Coach, Analista Comportamental (IBC), Administradora de 
Empresas (ITE) e especialista em Gerenciamento de Projetos (FGV).

SÃO TANTAS EMOÇÕES: A IMPORTÂNCIA DA REGULAÇÃO EMOCIONAL PARA O AMBIENTE 
DE TRABALHO
TARIANE FRANCIELE BASTOS PEREIRA
Psicóloga, Mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem (UNESP). Docente em cursos de 
pós-graduação e como psicóloga clínica. Recebeu o Prêmio Jovem Pesquisador pelo Congress on Brain, 
Behavior and Emotions e Menção Honrosa pelo Centro de Promoção de Qualidade de Vida.

APRENDER A APRENDER: UMA POSTURA REQUERIDA NA ERA DO CONHECIMENTO
JOSÉ MUNHOZ FERNANDES
Graduado em Administração de Empresas (UNIMAR) e Tecnologia de Gerência (UNESP). Mestre em 
Administração (UFSC), área de concentração: Políticas e Gestão Institucional. Doutorando em Educação 
Escolar (UNESP).

SAÚDE E ADOECIMENTO MENTAL NO CONTEXTO DO TRABALHO
BIANCA LIMA E RAIMUNDO MARACAÍPE
Bianca: Graduada em Psicologia (Unisagrado), Atuante na área clínica. Psicanalista em formação pelo 
Instituto Superos.
Raimundo: Graduado em Psicologia (Unisagrado). Atualmente é residente no Programa de Saúde Mental 
(FAMEMA), com atuação na rede de saúde pública da cidade.

CICLO 4 DE PALESTRAS (VIA EGPM)
AS TRANSIÇÕES DE VIDA E AS CRISES NA VIDA
MAYRA AIELLO
Psicóloga, formada pela UNESP-Bauru. Atua na área há 11 anos em São Paulo - SP, transitou pela área 
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corporativa e desde 2013 atua como Psicóloga Perinatal e Parental. É co-idealizadora das Doulas de 
Adoção do Brasil.

DIFERENÇAS ENTRE TRISTEZA E DEPRESSÃO E SEUS REFLEXOS NO AMBIENTE DE 
TRABALHO
TALITA SALVALAGIO MARTIGNANI
Formação em Psicologia (UNIP). Especialista em Psicologia Clínica e em Terapia de família e casal (PUC). 
Neuropsicóloga (USP). Pós-graduação em Práticas Coloborativas Dialógicas pelo Houston Galveston 
Institute Texas.

AUTOCONHECIMENTO E LIDANDO COM AS EMOÇÕES
ANA CLAUDIA CAPELLO
Psicóloga (Unisagrado), tem como foco a mudança de comportamentos limitantes, autoconhecimento e 
saúde emocional. Atualmente, além do curso de especialização em TCC, trabalha na Prefeitura de Agudos 
no departamento de recrutamento e seleção, e no atendimento clínico.

ENVOLVIMENTO E COMPROMETIMENTO
ALESSANDRA OKADA
Empreendedora no ramo de alimentação e eventos. Na maior parte do tempo é dedicada à educação 
empreendedora. Ganhadora da empresa CRIA. É também ZIN member (Zumba Instructor Network).

CICLO 5 DE PALESTRAS (VIA EGPM)
MINDFULNESS: PRINCÍPIOS BÁSICOS E PRÁTICA
YNAIÊ SOARES
Formada em Psicologia (UNESP), Mestre em Serviço Social pela Mannheim University of Applied 
Sciences e Doutoranda em Psicologia Organizacional e do Trabalho pela TU Dortmund University. Atua 
no campo de desenvolvimento organizacional e pessoal e na área de promoção de saúde em ambientes 
profissionais.

GOOD TO GO! AS HABILIDADES EXIGIDAS DO PROFISSIONAL DO FUTURO
MARCELO BUENO
Formado em jornalismo, pós-graduado em gestão de conteúdo pela Universidade Metodista. É sócio e 
gestor de Mídias Sociais na Agência Vnew e organizador do Blogando. Indicado entre os finalistas do 
Prêmio da ABCOMM na categoria Profissional de Mídias Sociais.

COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA E A SUA IMPORTÂNCIA NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
LUCIENE MELO
Graduada em Direito e Mestranda em Mediação e Resolução de Conflitos (Fundação Universitária 
Iberoamerica - Espanha). Atua no desenvolvimento de projetos como facilitadora e trainer nas áreas de 
Empreendedorismo,  Negociação Cooperativa e Gestão de Conflitos.

PROJETO DE VIDA
LIVIA CORDEIRO AMORIM BACCHI
É psicóloga, consultora de RH, Gerente de Gestão de Pessoas e Comunicação Corporativana empresa NS 
Group e Diretora de Relação com Associados da ABRH Regional Centro-Oeste Paulista. Tem o objetivo 
de auxiliar as pessoas a atingirem o equilíbrio e bem-estar pessoal e profissional.

CICLO 6 DE PALESTRAS (VIA EGPM)
IMPORTÂNCIA DO AUTOCONHECIMENTO PARA O EQUILIBRIO ENTRE AS DIVERSAS 
ÁREAS DA VIDA
ELAINE MEDEIROS
Psicóloga, Master Coach, Especialista em Carreira e Educadora Corporativa na Rede Mulheres que decidem. 
Consultora em Gestão de Pessoas, Avaliação de potencial, Assessment , Entrevistas por competências. 

COMO NOSSAS EMOÇÕES PODEM AFETAR A QUALIDADE DE VIDA
MARIA IVANIA ALVES RODRIGUES
Psicóloga Clínica e Organizacional, Mentoring e Coaching de Alta Performance. Reprogramadora Mental. 
Especialista em Inteligência Emocional, criadora do Método Gênesis a causa Raiz, desafio 30 Dias de Cura 
da Autoestima, Treinamento de Alto impacto despertando Gigantes.

PROATIVIDADE NO SÉC. XXI
PRISCILA VASCONCELOS RIBEIRO
Formada em Logística, com mais de 16 anos de experiência no setor Industrial. Formações: Professional & 
Self Coach, Professional Life Coach, Professional Leader Coach, Analista Comportamental (IBC).

QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO
GABRIELA BEATRIZ MONTEIRO
Psicóloga especialista em Psicologia Positiva e em Terapia Cognitiva Comportamental, Desenvolvimento 
pessoal e autoconhecimento para mulheres. Master Coach (SBC) e certificada pelos treinamentos de 
Antony Robbins. Trainer formada pelo Blair Singer Sucess Resource.

CICLO 7 DE PALESTRAS (VIA EGPM)
CRIATIVIDADE EM AÇÃO: COMO TER IDEIAS PRÁTICAS E INOVADORAS.
DÉBORA SCARDINE DA SILVA PISTORI
Graduada em Administração, MBA em GEP, Mª eng. Produção. Atua na docência em cursos de Graduação 
e Pós-Graduação, Consultora, Coach e Orientadora da Empresa Jr do Unisagrado.

SAÚDE MENTAL E EQUIDADE DE GÊNERO NAS RELAÇÕES FAMILIARES EM TEMPOS DE 
PANDEMIA
JANAINA ARTIOLI JOÃO PEDRO
Formada em Psicologia (Unisagrado); Psicóloga atuante na área Clínica; Mestranda e pesquisadora do 
Programa de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem (FC - Unesp).

ESTUDO E FINANÇAS: SONHOS E REALIDADE 
WANDER CAVALCANTE GARCIA
Graduado em Administração e em Ciências Contábeis (ITE), Especialista em Gestão Empresarial 
(ITE) e em Planejamento e Gestão Tributária de Empresas (FECAP). Mestre em Ciência e Tecnologia 
Ambiental (Unisagrado), aluno especial no Doutorado em Controladoria e Contabilidade (USP). Professor 
e Coordenador na Unisagrado e Contador na Prefeitura de Pederneiras.

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS
Jazz – Fábio Merlim
Street Dance – Filipe Junqueira
Piano – Paulo Maia
Saxofone - Thiago Barreta
Artes Circenses – Tatiana Santiago
Capoeira e Berimbau – Mestre Baianinho/ Isadora e Luan
Saxofone – Ana Rosa Pirola Bezerra
Saxofone – Vitor Pirola Bezerra
Canto – Ana Rosa Pirola Bezerra
Trompete – Alex Fernandes
Apresentação – Laércio C. Sartori e Marta Isabel Faria

II FORUM EAD: “APRENDER, DESAPRENDER E REAPRENDER: TEMPO DE 
MUDANÇA”.

 
Ementa: Evento que marca a Abertura das Ações do segundo semestre da EGP-Bauru/2020. Tem como 
objetivo principal a apresentação do tema, título do Fórum e o planejamento a ser realizado neste semestre. 
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,  abordaremos 
o planejamento como essencial a execução do trabalho e alguns aspectos da liderança no serviço público 
de qualidade.
 
Informativo: Este curso será realizado na modalidade a distancia, via internet (EAD), utilizando a 
plataforma MOODLE. Os horários especificados no campo data(s) constam apenas para administração 
do Sistema EGP, considerando ser um curso Ead você fará o seu horário. 
ATENÇÃO! 
1 - Efetivar sua inscrição no(s) curso(s) e palestra(s) no sistema da EGP pelo link: https://sites.bauru.
sp.gov.br/escoladegoverno/
2 - Se você for servidor(a) com acesso no http://intranet2.bauru.sp.gov.br/ deverá acessar o link: 
https://egpm.bauru.sp.gov.br/, clicar em “Acessar” (localizado no canto direito superior da tela), 
após no campo “identificação de usário” informar  seu login de acesso do intranet e no campo 
“Senha” inserir a que você utiliza para acessar o intranet.
 Neste primeiro acesso, você não conseguirá acessar nenhum curso, pois será apenas para fins de 
registro de usuário, ou seja, cadastro na plataforma Moodle.
3. Caso você não tenha acesso ao http://intranet2.bauru.sp.gov.br/, sugerimos que veja com sua 
chefia imediata se é possível solicitar esse acesso junto a equipe de TI, mas em caso negativo será 
indispensável que você tenha um e-mail válido (preferencialmente que não seja hotmail), que 
deverá ser informado à EGP pelo e-mail: escoladegoverno@bauru.sp.gov.br, no máximo em até 48 
horas após a   inscrição no sistema da EGP, para que seja feito seu cadastro na plataforma moodle 
internamente.
Após a efetivação do cadastro pela Equipe da EGP (feito internamente), você receberá no seu e-mail, 
o usuário e senha para acessar a plataforma moodle.
 
 A(S) PALESTRA(S) E CURSO(S) QUE FOR(EM) REALIZADO(S) FORA DO HORÁRIO 
DE TRABALHO, NÃO NECESSITA(M) DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA, 
ENTRETANTO VOCÊ DEVERÁ COMUNICAR ESSA SITUAÇÃO PARA A EGP, ENVIANDO 
UM E-MAIL PARA ESCOLADEGOVERNO@BAURU.SP.GOV.BR
 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. 
 
Inscrições: das 08h do dia 10/08/2020 às 17h do dia 06/11/2020 
 
Data e horário do curso: 16/11 às 23h59 até 16/12 às 23h59 
Carga horária: 03 horas 
 Vagas: 100 
Local: modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a plataforma MOODLE. O curso ficará 
disponível por 30 dias a contar da data de seu início.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.
 
Palestrantes: 
 
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.

Inscrições: das 08h do dia 10/08/2020 às 17h do dia 06/11/2020, 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.

MINICURSO EAD - TRABALHO REMOTO OU TELETRABALHO: COMO ME ADAPTAR A 
ESTA MODALIDADE DE TRABALHO?

 
Ementa: O Trabalho Remoto tornou-se uma nova realidade para boa parte da população brasileira a partir 
do momento em que foi sugerida como medida trabalhista de enfrentamento ao Estado de Calamidade 
a partir da decretação da Medida Provisória 927 pelo Governo Federal. Diante disso, faz-se necessário 
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compreender esta modalidade de trabalho. A partir deste minicurso, o servidor deverá estar apto a entender 
o conceito e a definição de Trabalho Remoto ou Teletrabalho, as suas características e particularidades, bem 
como o que a legislação prevê nestes casos. Além disso, este minicurso pretende elucidar os benefícios e 
desafios decorrentes desta modalidade de trabalho e principalmente, oferecer passos e estratégias para 
facilitar a adaptação do servidor a esta forma de trabalho. O método preconiza a leitura de um texto 
complementar, uma aula gravada pela professora, complementada por um vídeo ilustrativo disponível em 
plataforma pública (youtube), finalizado com uma atividade de verificação de aprendizagem (questionário).
 
 
Informativo: Este curso será realizado na modalidade a distancia, via internet (EAD), utilizando a 
plataforma MOODLE. Os horários especificados no campo data(s) constam apenas para administração 
do Sistema EGP, considerando ser um curso Ead você fará o seu horário. 
 
ATENÇÃO! 
1 - Efetivar sua inscrição no(s) curso(s) e palestra(s) no sistema da EGP pelo link: https://sites.bauru.
sp.gov.br/escoladegoverno/
2 - Se você for servidor(a) com acesso no http://intranet2.bauru.sp.gov.br/ deverá acessar o link: 
https://egpm.bauru.sp.gov.br/, clicar em “Acessar” (localizado no canto direito superior da tela), 
após no campo “identificação de usário” informar  seu login de acesso do intranet e no campo 
“Senha” inserir a que você utiliza para acessar o intranet.
 Neste primeiro acesso, você não conseguirá acessar nenhum curso, pois será apenas para fins de 
registro de usuário, ou seja, cadastro na plataforma Moodle.
3. Caso você não tenha acesso ao http://intranet2.bauru.sp.gov.br/, sugerimos que veja com sua 
chefia imediata se é possível solicitar esse acesso junto a equipe de TI, mas em caso negativo será 
indispensável que você tenha um e-mail válido (preferencialmente que não seja hotmail), que 
deverá ser informado à EGP pelo e-mail: escoladegoverno@bauru.sp.gov.br, no máximo em até 48 
horas após a   inscrição no sistema da EGP, para que seja feito seu cadastro na plataforma moodle 
internamente.
Após a efetivação do cadastro pela Equipe da EGP (feito internamente), você receberá no seu e-mail, 
o usuário e senha para acessar a plataforma moodle.
 
 A(S) PALESTRA(S) E CURSO(S) QUE FOR(EM) REALIZADO(S) FORA DO HORÁRIO 
DE TRABALHO, NÃO NECESSITA(M) DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA, 
ENTRETANTO VOCÊ DEVERÁ COMUNICAR ESSA SITUAÇÃO PARA A EGP, ENVIANDO 
UM E-MAIL PARA ESCOLADEGOVERNO@BAURU.SP.GOV.BR
 
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. 
 
Inscrições: das 08h do dia 10/08/2020 às 17h do dia 06/11/2020
Data e horário do curso: 16/11 às 23h59 até 16/12 às 23h59
Carga horária: 02h
Vagas: 100
Local: modalidade a distância via internet (EAD), utilizando a plataforma MOODLE.
O curso ficará disponível por 30 dias a contar da data de seu início.
 
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.
  
Palestrante:
Nuria Priscila Valentini Borro
Psicóloga Formada na UNESP, Mestre em Ciências da Saúde pela USP. Especialista em Gestão Estratégica 
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.

Inscrições: das 08h do dia 10/08/2020 às 17h do dia 06/11/2020, 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 EAD: “LÍNGUA PORTUGUESA - A NOVA ORTOGRAFIA”
 

Ementa: O curso de Língua Portuguesa “A Nova Ortografia” abordará os seguintes assuntos: 
Módulo I: 
Aula I – apresentará discussões sobre: trema, acentuação e a nova composição do alfabeto. 
Aula II – quando deverá fazer uso do hífen. 
Aula III – quando não devemos usar o hífen
Aula IV – sua hora do teste (atividade avaliativa). 
 
Informativo: Este curso será realizado na modalidade a distancia, via internet (EAD), utilizando a 
plataforma MOODLE. Os horários especificados no campo data(s) constam apenas para administração 
do Sistema EGP, considerando ser um curso Ead você fará o seu horário. 
 
ATENÇÃO! 
1 - Efetivar sua inscrição no(s) curso(s) e palestra(s) no sistema da EGP pelo link: https://sites.bauru.
sp.gov.br/escoladegoverno/
2 - Se você for servidor(a) com acesso no http://intranet2.bauru.sp.gov.br/ deverá acessar o link: 
https://egpm.bauru.sp.gov.br/, clicar em “Acessar” (localizado no canto direito superior da tela), 
após no campo “identificação de usário” informar  seu login de acesso do intranet e no campo 

“Senha” inserir a que você utiliza para acessar o intranet.
Neste primeiro acesso, você não conseguirá acessar nenhum curso, pois será apenas para fins de 
registro de usuário, ou seja, cadastro na plataforma Moodle.
3. Caso você não tenha acesso ao http://intranet2.bauru.sp.gov.br/, sugerimos que veja com sua 
chefia imediata se é possível solicitar esse acesso junto a equipe de TI, mas em caso negativo será 
indispensável que você tenha um e-mail válido (preferencialmente que não seja hotmail), que 
deverá ser informado à EGP pelo e-mail: escoladegoverno@bauru.sp.gov.br, no máximo em até 48 
horas após a   inscrição no sistema da EGP, para que seja feito seu cadastro na plataforma moodle 
internamente.
Após a efetivação do cadastro pela Equipe da EGP (feito internamente), você receberá no seu e-mail, 
o usuário e senha para acessar a plataforma moodle.
 
 A(S) PALESTRA(S) E CURSO(S) QUE FOR(EM) REALIZADO(S) FORA DO HORÁRIO 
DE TRABALHO, NÃO NECESSITA(M) DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA, 
ENTRETANTO VOCÊ DEVERÁ COMUNICAR ESSA SITUAÇÃO PARA A EGP, ENVIANDO 
UM E-MAIL PARA ESCOLADEGOVERNO@BAURU.SP.GOV.BR
 
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. 
 
Inscrições: das 08h do dia 10/08/2020 às 17h do dia 06/11/2020
Data e horário do curso: 16/11 às 23h59 até 16/12 às 23h59
Carga horária: 04 horas
Vagas: 100 
Local: modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a plataforma MOODLE. O curso ficará 
disponível por 30 dias a contar da data de seu inicio. 
 
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.
  
Palestrante: Josiane Gomes de Moraes 
Possui formação Técnica em RH pela ETEC, Graduada em Letras – Português pela Universidade 
UNISAGRADO, Pós Graduada em Gestão Pública, Servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Bauru 
atualmente ocupando a função de Diretora da Divisão de Concurso do DRH. 
 
Inscrições: das 08h do dia 10/08/2020 às 17h do dia 06/11/2020, 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 EAD: “DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA”
 

Ementa: Serão abordados os seguintes assuntos: A importância da mudança. Revisão dos paradigmas. 
Análise da percepção. Reflexão sobre competências. Os hábitos eficazes para lideranças. Conceitos de 
liderança. Métodos de influência. Comunicação e trabalho em equipe.
 
Informativo: Este curso será realizado na modalidade a distancia, via internet (EAD), utilizando a 
plataforma MOODLE. Os horários especificados no campo data(s) constam apenas para administração 
do Sistema EGP, considerando ser um curso Ead você fará o seu horário. 
 
ATENÇÃO! 
1 - Efetivar sua inscrição no(s) curso(s) e palestra(s) no sistema da EGP pelo link: https://sites.bauru.
sp.gov.br/escoladegoverno/
2 - Se você for servidor(a) com acesso no http://intranet2.bauru.sp.gov.br/ deverá acessar o link: 
https://egpm.bauru.sp.gov.br/, clicar em “Acessar” (localizado no canto direito superior da tela), 
após no campo “identificação de usário” informar  seu login de acesso do intranet e no campo 
“Senha” inserir a que você utiliza para acessar o intranet.
 Neste primeiro acesso, você não conseguirá acessar nenhum curso, pois será apenas para fins de 
registro de usuário, ou seja, cadastro na plataforma Moodle.
3. Caso você não tenha acesso ao http://intranet2.bauru.sp.gov.br/, sugerimos que veja com sua 
chefia imediata se é possível solicitar esse acesso junto a equipe de TI, mas em caso negativo será 
indispensável que você tenha um e-mail válido (preferencialmente que não seja hotmail), que 
deverá ser informado à EGP pelo e-mail: escoladegoverno@bauru.sp.gov.br, no máximo em até 48 
horas após a   inscrição no sistema da EGP, para que seja feito seu cadastro na plataforma moodle 
internamente.
Após a efetivação do cadastro pela Equipe da EGP (feito internamente), você receberá no seu e-mail, 
o usuário e senha para acessar a plataforma moodle.
 
A(S) PALESTRA(S) E CURSO(S) QUE FOR(EM) REALIZADO(S) FORA DO HORÁRIO 
DE TRABALHO, NÃO NECESSITA(M) DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA, 
ENTRETANTO VOCÊ DEVERÁ COMUNICAR ESSA SITUAÇÃO PARA A EGP, ENVIANDO 
UM E-MAIL PARA ESCOLADEGOVERNO@BAURU.SP.GOV.BR
  
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.
 
Inscrições: das 08h do dia 10/08/2020 às 17h do dia 06/11/2020
Data e horário do curso: 16/11 às 23h59 até 16/12 às 23h59
Carga horária: 16 horas
Vagas: 100 
Local: modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a plataforma MOODLE. O curso ficará 
disponível por 30 dias a contar da data de seu início. 
 
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.
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Palestrante: 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.

Inscrições: das 08h do dia 10/08/2020 às 17h do dia 06/11/2020, 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.

MINICURSO EAD: “ATENDIMENTO HUMANIZADO E DE QUALIDADE: 
DESENVOLVENDO ESTRATÉGIAS PARA REALIZAR UM BOM ATENDIMENTO”.

Ementa: Um dos maiores desafios no ambiente organizacional é o atendimento ao usuário (cidadão de 
um modo geral) e à equipe interna. Este minicurso tem a iniciativa do governo Municipal, através da EGP, 
que visa ampliar a capacitação dos servidores, buscando alcançar a qualidade de atendimento no Serviço 
Público, a fim de que este serviço seja desenvolvido com maior eficiência e eficácia, agregando benefícios 
significativos para o Usuário/Cidadão, para o servidor, equipes de trabalho e para a Organização de forma 
geral. O método conta de uma aula gravada pelas palestrantes, seguida de dois vídeos ilustrativos, sendo 
um de bom atendimento e outro de atendimento ruim, e na sequência uma reflexão final. Para verificação 
de aprendizagem o treinando deverá responder à questão formulada pelas palestrantes.
 
Informativo: Este curso será realizado na modalidade a distancia, via internet (EAD), utilizando a 
plataforma MOODLE. . Os horários especificados no campo data(s) constam apenas para administração 
do Sistema EGP, considerando ser um curso Ead você fará o seu horário. 
ATENÇÃO! 
1 - Efetivar sua inscrição no(s) curso(s) e palestra(s) no sistema da EGP pelo link: https://sites.bauru.
sp.gov.br/escoladegoverno/
2 - Se você for servidor(a) com acesso no http://intranet2.bauru.sp.gov.br/ deverá acessar o link: 
https://egpm.bauru.sp.gov.br/, clicar em “Acessar” (localizado no canto direito superior da tela), 
após no campo “identificação de usário” informar  seu login de acesso do intranet e no campo 
“Senha” inserir a que você utiliza para acessar o intranet.
Neste primeiro acesso, você não conseguirá acessar nenhum curso, pois será apenas para fins de 
registro de usuário, ou seja, cadastro na plataforma Moodle.
3. Caso você não tenha acesso ao http://intranet2.bauru.sp.gov.br/, sugerimos que veja com sua 
chefia imediata se é possível solicitar esse acesso junto a equipe de TI, mas em caso negativo será 
indispensável que você tenha um e-mail válido (preferencialmente que não seja hotmail), que 
deverá ser informado à EGP pelo e-mail: escoladegoverno@bauru.sp.gov.br, no máximo em até 48 
horas após a   inscrição no sistema da EGP, para que seja feito seu cadastro na plataforma moodle 
internamente.
Após a efetivação do cadastro pela Equipe da EGP (feito internamente), você receberá no seu e-mail, 
o usuário e senha para acessar a plataforma moodle.

A(S) PALESTRA(S) E CURSO(S) QUE FOR(EM) REALIZADO(S) FORA DO HORÁRIO 
DE TRABALHO, NÃO NECESSITA(M) DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA, 
ENTRETANTO VOCÊ DEVERÁ COMUNICAR ESSA SITUAÇÃO PARA A EGP, ENVIANDO 
UM E-MAIL PARA ESCOLADEGOVERNO@BAURU.SP.GOV.BR
 
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. 
 
Inscrições: das 08h do dia 10/08/2020 às 17h do dia 06/11/2020
Data e horário do curso: 16/11 às 23h59 até 16/12 às 23h59
Carga horária: 02h
Vagas: 100
Local: modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a plataforma MOODLE. O curso ficará 
disponível por 30 dias a contar da data de seu início.
 
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.
  
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.

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.

Inscrições: das 08h do dia 10/08/2020 às 17h do dia 06/11/2020, 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.

MINICURSO EAD - COMPREENDENDO MELHOR O STRESS: FATORES 
DESENCADEANTES E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO.

 
Ementa: O Stress é parte integrante e inerente à convivência em sociedade e ao ambiente organizacional. 
Potencializado pelo nosso cenário atual de pandemia, faz-se necessário conhecer melhor este fenômeno. 
A partir deste minicurso, o servidor deverá estar apto a entender o conceito e a origem do stress, além 
de conseguir identificar os principais fatores desencadeantes deste fenômeno em seu dia a dia. Além 
disso, aprenderá sobre as fases do processo de stress, bem como características de cada fase, de forma 
que é esperado que consiga avaliar se atualmente enquadra-se em alguma destas fases. Neste sentido, este 
minicurso  pretende oferecer estratégias de prevenção e de intervenção, evitando o desenvolvimento de 
psicopatologias desencadeadas pelo processo de stress. O método preconiza a leitura de um texto prévio, 
uma aula gravada pela professora, complementada por um vídeo ilustrativo disponível em plataforma 
pública (youtube), finalizado com uma atividade de verificação de aprendizagem (questionário).
 
Informativo: Este curso será realizado na modalidade a distancia, via internet (EAD), utilizando a 
plataforma MOODLE. Os horários especificados no campo data(s) abaixo constam apenas para 
administração do Sistema EGP, considerando ser um curso Ead você fará o seu horário. 
 
ATENÇÃO! 
1 - Efetivar sua inscrição no(s) curso(s) e palestra(s) no sistema da EGP pelo link: https://sites.bauru.
sp.gov.br/escoladegoverno/
2 - Se você for servidor(a) com acesso no http://intranet2.bauru.sp.gov.br/ deverá acessar o link: 
https://egpm.bauru.sp.gov.br/, clicar em “Acessar” (localizado no canto direito superior da tela), 
após no campo “identificação de usário” informar  seu login de acesso do intranet e no campo 
“Senha” inserir a que você utiliza para acessar o intranet.
 Neste primeiro acesso, você não conseguirá acessar nenhum curso, pois será apenas para fins de 
registro de usuário, ou seja, cadastro na plataforma Moodle.
3. Caso você não tenha acesso ao http://intranet2.bauru.sp.gov.br/, sugerimos que veja com sua 
chefia imediata se é possível solicitar esse acesso junto a equipe de TI, mas em caso negativo será 
indispensável que você tenha um e-mail válido (preferencialmente que não seja hotmail), que 
deverá ser informado à EGP pelo e-mail: escoladegoverno@bauru.sp.gov.br, no máximo em até 48 
horas após a   inscrição no sistema da EGP, para que seja feito seu cadastro na plataforma moodle 
internamente.
Após a efetivação do cadastro pela Equipe da EGP (feito internamente), você receberá no seu e-mail, 
o usuário e senha para acessar a plataforma moodle.
 
 A(S) PALESTRA(S) E CURSO(S) QUE FOR(EM) REALIZADO(S) FORA DO HORÁRIO 
DE TRABALHO, NÃO NECESSITA(M) DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA, 
ENTRETANTO VOCÊ DEVERÁ COMUNICAR ESSA SITUAÇÃO PARA A EGP, ENVIANDO 
UM E-MAIL PARA ESCOLADEGOVERNO@BAURU.SP.GOV.BR
 
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. 
 
Inscrições: das 08h do dia 10/08/2020 às 17h do dia 06/11/2020
Data e horário do curso: 16/11 às 23h59 até 16/12 às 23h59
Carga horária: 02h
Vagas: 100
Local: Modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a plataforma MOODLE. O curso ficará 
disponível por 30 dias a contar da data de seu início.
 
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.

Palestrante:
Nuria Priscila Valentini Borro
Psicóloga Formada na UNESP, Mestre em Ciências da Saúde pela USP. Especialista em Gestão Estratégica 
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.

Inscrições: das 08h do dia 10/08/2020 às 17h do dia 06/11/2020, 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 EAD - “A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS NOS 
CONTEXTOS DE TRABALHO A PARTIR DE COMPORTAMENTOS HABILIDOSOS E 

ASSERTIVOS DOS GESTORES PARA O EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS”
 
      Ementa: Discutir sobre a importância de ações estratégicas de gestão de pessoas nos contextos de trabalho, 
fomentando reflexões sobre gestão estratégica, bem como, instrumentalizar, apresentar e discutir algumas 
políticas e práticas atuais. Sensibilizar os gestores sobre a importância de assumirem a responsabilidade 
de fazer gestão de pessoas nos setores onde atuam a partir de comportamentos habilidosos e assertivos 
junto aos seus liderados. Sensibilizar sobre a importância do comportamento socialmente habilidoso no 
trabalho, favorecendo interações profissionais e pessoais assertivas e adequadas, contribuindo assim para 
um ambiente saudável e produtivo de trabalho. 
 
Informativo: Este curso será realizado na modalidade a distancia, via internet (EAD), utilizando a 
plataforma MOODLE. Os horários especificados no campo data(s) constam apenas para administração 
do Sistema EGP, considerando ser um curso Ead você fará o seu horário. 
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ATENÇÃO! 
1 - Efetivar sua inscrição no(s) curso(s) e palestra(s) no sistema da EGP pelo link: https://sites.bauru.
sp.gov.br/escoladegoverno/
2 - Se você for servidor(a) com acesso no http://intranet2.bauru.sp.gov.br/ deverá acessar o link: 
https://egpm.bauru.sp.gov.br/, clicar em “Acessar” (localizado no canto direito superior da tela), 
após no campo “identificação de usário” informar  seu login de acesso do intranet e no campo 
“Senha” inserir a que você utiliza para acessar o intranet.
 Neste primeiro acesso, você não conseguirá acessar nenhum curso, pois será apenas para fins de 
registro de usuário, ou seja, cadastro na plataforma Moodle.
3. Caso você não tenha acesso ao http://intranet2.bauru.sp.gov.br/, sugerimos que veja com sua 
chefia imediata se é possível solicitar esse acesso junto a equipe de TI, mas em caso negativo será 
indispensável que você tenha um e-mail válido (preferencialmente que não seja hotmail), que 
deverá ser informado à EGP pelo e-mail: escoladegoverno@bauru.sp.gov.br, no máximo em até 48 
horas após a   inscrição no sistema da EGP, para que seja feito seu cadastro na plataforma moodle 
internamente.
Após a efetivação do cadastro pela Equipe da EGP (feito internamente), você receberá no seu e-mail, 
o usuário e senha para acessar a plataforma moodle.
A(S) PALESTRA(S) E CURSO(S) QUE FOR(EM) REALIZADO(S) FORA DO HORÁRIO 
DE TRABALHO, NÃO NECESSITA(M) DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA, 
ENTRETANTO VOCÊ DEVERÁ COMUNICAR ESSA SITUAÇÃO PARA A EGP, ENVIANDO 
UM E-MAIL PARA ESCOLADEGOVERNO@BAURU.SP.GOV.BR
 
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. 

Inscrições: das 08h do dia 10/08/2020 às 17h do dia 06/11/2020
Data e horário do curso: 16/11 às 23h59 até 16/12 às 23h59
Carga horária: 08h
Vagas: 100
Local: modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a plataforma MOODLE. O curso ficará 
disponível por 30 dias a contar da data de seu inicio.  
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.
  
Palestrantes: 
 Edward Goulart Jr.
Psicólogo, Doutor em Psicologia. Professor do Departamento de Psicologia - Unesp-Bauru. Atua na área 
da Psicologia Organizacional e do Trabalho. Supervisiona estágios na área de POT e ministra diferentes 
disciplinas na área.  Coordena o Laboratório de Psicologia Organizacional e do Trabalho (LaborPot) e o 
curso de Especialização   “Gestão Estratégica de Pessoas e Psicologia Organizacional e do Trabalho” É 
membro pesquisador do Grupo de Pesquisa CNPq/Unesp “Psicologia Organizacional e do Trabalho”, linha 
de pesquisa: Indivíduo, contextos, processos e intervenções organizacionais. É membro tutor do Projeto 
PET-Saúde Interprofissionalidades, vinculado a Secretaria de Gestão, Trabalho e Educação em Saúde 
(SGTES) do Ministério da Saúde - Projeto Unesp-Bauru.
 
André Rodrigues dos Santos Souza
Assistente Social - Residência    Multiprofissional em Saúde: Síndromes e Anomalias Craniofaciais -   
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - Centrinho (HRAC-USP)  -  Assistente Social do 
CAPS-Álcool e outras drogas II de Bauru - Preceptor do Grupo 5 - PET/Saúde Interprofissionalidade - 
Unesp
 
Lara Cardoso Buson
Graduanda em Psicologia pela UNESP/Bauru. Estagiária em Clínica Psicanalítica: Psicoterapia e Psicanálise 
com Adolescentes e em Orientação Profissional. Participa do Programa de Educação Interprofissional em 
Saúde - PET, grupo 5, como bolsista pesquisadora. 

Inscrições: das 08h do dia 10/08/2020 às 17h do dia 06/11/2020, 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 EAD - “CAPACITAÇÃO PARA GESTORES/SUPERVISORES DE ESTÁGIO”

Ementa: O papel do estagiário; reflexões sobre a legislação vigente; o papel do supervisor; informações 
importantes, tais como carga horária, supervisor, recesso, frequência, dentre outras.
 
Informativo: Este curso será realizado na modalidade a distancia, via internet (EAD), utilizando a 
plataforma MOODLE. Os horários especificados no campo data(s) constam apenas para administração 
do Sistema EGP, considerando ser um curso Ead você fará o seu horário. 
 
ATENÇÃO! 
1 - Efetivar sua inscrição no(s) curso(s) e palestra(s) no sistema da EGP pelo link: https://sites.bauru.
sp.gov.br/escoladegoverno/
2 - Se você for servidor(a) com acesso no http://intranet2.bauru.sp.gov.br/ deverá acessar o link: 
https://egpm.bauru.sp.gov.br/, clicar em “Acessar” (localizado no canto direito superior da tela), 
após no campo “identificação de usário” informar  seu login de acesso do intranet e no campo 
“Senha” inserir a que você utiliza para acessar o intranet.
 Neste primeiro acesso, você não conseguirá acessar nenhum curso, pois será apenas para fins de 
registro de usuário, ou seja, cadastro na plataforma Moodle.
3. Caso você não tenha acesso ao http://intranet2.bauru.sp.gov.br/, sugerimos que veja com sua 
chefia imediata se é possível solicitar esse acesso junto a equipe de TI, mas em caso negativo será 
indispensável que você tenha um e-mail válido (preferencialmente que não seja hotmail), que 
deverá ser informado à EGP pelo e-mail: escoladegoverno@bauru.sp.gov.br, no máximo em até 48 
horas após a   inscrição no sistema da EGP, para que seja feito seu cadastro na plataforma moodle 
internamente.

Após a efetivação do cadastro pela Equipe da EGP (feito internamente), você receberá no seu e-mail, 
o usuário e senha para acessar a plataforma moodle.
 
 A(S) PALESTRA(S) E CURSO(S) QUE FOR(EM) REALIZADO(S) FORA DO HORÁRIO 
DE TRABALHO, NÃO NECESSITA(M) DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA, 
ENTRETANTO VOCÊ DEVERÁ COMUNICAR ESSA SITUAÇÃO PARA A EGP, ENVIANDO 
UM E-MAIL PARA ESCOLADEGOVERNO@BAURU.SP.GOV.BR
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. 
 
Inscrições: das 08h do dia 10/08/2020 às 17h do dia 06/11/2020
Data e horário: 16/11 às 23h59 até 16/12 às 23h59
Carga horária: 02h
Vagas: 100
Local: modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a plataforma MOODLE. O curso ficará 
disponível por 30 dias a contar da data de seu início. 
 
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.
 
Palestrantes:
MARIANA FÉLIX BUENO BELONE
Graduada em Psicologia - USC – Bauru
Pós Graduada em Gestão de Pessoas com Ênfase em Estratégia- FGV
Pós Graduada em Gestão Pública – Faculdade Signorelli
Servidora da SMA da PMB.

Inscrições: das 08h do dia 10/08/2020 às 17h do dia 06/11/2020, 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 EAD - POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO
 

Ementa: Apresentar a Política Nacional de Humanização e sensibilizar sobre sua importância nos processos 
de trabalho para a efetivação dos princípios do SUS por meio da valorização dos sujeitos implicados no 
processo de produção de saúde: cidadãos, gestores, trabalhadores e relações sociais no trabalho. Na prática, 
os resultados desejáveis são a atenção ao atendimento acolhedor e resolutivo, a implantação de modelo de 
atenção com responsabilização e vínculo, garantia dos direitos dos cidadãos, a valorização do trabalho na 
saúde e a gestão participativa nos serviços.
 
Informativo: Esta palestra será realizada na modalidade a distancia, via internet (EAD), utilizando a 
plataforma MOODLE. Os horários especificados no campo data(s) constam apenas para administração 
do Sistema EGP, considerando ser um curso Ead você fará o seu horário. 
 
ATENÇÃO! 
1 - Efetivar sua inscrição no(s) curso(s) e palestra(s) no sistema da EGP pelo link: https://sites.bauru.
sp.gov.br/escoladegoverno/
2 - Se você for servidor(a) com acesso no http://intranet2.bauru.sp.gov.br/ deverá acessar o link: 
https://egpm.bauru.sp.gov.br/, clicar em “Acessar” (localizado no canto direito superior da tela), 
após no campo “identificação de usário” informar  seu login de acesso do intranet e no campo 
“Senha” inserir a que você utiliza para acessar o intranet.
Neste primeiro acesso, você não conseguirá acessar nenhum curso, pois será apenas para fins de 
registro de usuário, ou seja, cadastro na plataforma Moodle.
3. Caso você não tenha acesso ao http://intranet2.bauru.sp.gov.br/, sugerimos que veja com sua 
chefia imediata se é possível solicitar esse acesso junto a equipe de TI, mas em caso negativo será 
indispensável que você tenha um e-mail válido (preferencialmente que não seja hotmail), que 
deverá ser informado à EGP pelo e-mail: escoladegoverno@bauru.sp.gov.br, no máximo em até 48 
horas após a   inscrição no sistema da EGP, para que seja feito seu cadastro na plataforma moodle 
internamente.
Após a efetivação do cadastro pela Equipe da EGP (feito internamente), você receberá no seu e-mail, 
o usuário e senha para acessar a plataforma moodle.

A(S) PALESTRA(S) E CURSO(S) QUE FOR(EM) REALIZADO(S) FORA DO HORÁRIO 
DE TRABALHO, NÃO NECESSITA(M) DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA, 
ENTRETANTO VOCÊ DEVERÁ COMUNICAR ESSA SITUAÇÃO PARA A EGP, ENVIANDO 
UM E-MAIL PARA ESCOLADEGOVERNO@BAURU.SP.GOV.BR
 
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 no 
cargo de médico do trabalho enquadrado na lei 5975/10. 
 
Inscrições: das 08h do dia 10/08/2020 às 17h do dia 06/11/2020
Data e horário do curso: 16/11 às 23h59 até 16/12 às 23h59
Carga horária: 02h
Vagas: 100
Local: modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a plataforma MOODLE. O curso ficará 
disponível por 30 dias a contar da data de seu início. 
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.
  
Palestrantes: 
André Rodrigues dos Santos Souza
Assistente Social - Residência Multiprofissional em Saúde: Síndromes e Anomalias Craniofaciais - Hospital 
de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - Centrinho (HRAC-USP)  -  Assistente Social do CAPS-
Álcool e outras drogas II de Bauru - Preceptor do Grupo 5 - PET/Saúde Interprofissionalidade – Unesp
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Lara Cardoso Buson
Graduanda em Psicologia pela UNESP/Bauru. Estagiária em Clínica Psicanalítica: Psicoterapia e Psicanálise 
com Adolescentes e em Orientação Profissional. Participa do Programa de Educação Interprofissional em 
Saúde - PET, grupo 5, como bolsista pesquisadora. 

Inscrições: das 08h do dia 10/08/2020 às 17h do dia 06/11/2020, 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.

Secretaria das 
Administrações Regionais

Levi Momesso
Secretário

LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
Sede da Secretaria de Administrações Regionais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fone: 3203-1890
Atendimento das 7h as 16h - de segunda a sexta-feira

Subprefeitura de Tibiriçá
Rua Figueira de Mello , 3-75 – Distrito de Tibiriçá

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

O Secretário Municipal de Administrações Regionais – SEAR, no uso de suas atribuições, conforme Lei 
Municipal nº 7.104/2018, Decreto Municipal nº 14.172/2019, Decreto Municipal nº 14.143/2019 e Edital 
de Notificação nº 01/2019, NOTIFICA Vossas Senhorias da existência de auto(s) de infração lavrado(s) 
em seu nome, por fiscais municipais, com a imposição de multa. Em caso de discordância, é possível a 
apresentação de recurso contra o auto de infração e a multa, no prazo de 15 (quinze) dias desta notificação 
(art. 4º, do Decreto Municipal nº 14.172/2019). Em caso de concordância ou ausência de manifestação no 
prazo referido, o autuado fica desde já notificado para realizar o seu pagamento, a ser feito na rede bancária. 
O notificado poderá ter acesso ao processo administrativo referente à notificação e apresentar o recurso no 
Poupatempo, Protocolo Geral da Prefeitura.

IMÓVEL
SETOR

QUADRA
LOTE

PROPRIETÁRIO
CPF/CNPJ

ENDEREÇO, 
DIA E HORA DA 
CONSTATAÇÃO

Se encontra 
com vegetação 
ultrapassando 

0,50m (cinquenta 
centímetros), art. 

2°, LM 7.104/2018

Se encontra 
com a vegetação 

da calçada 
ultrapassando 

0,30m, art. 2°, LM 
7.104/2018

Se encontra 
servindo como 

depósito de 
lixo, entulhos 

e materiais 
inservíveis, 
art. 2°, LM 
7.104/2018

FISCAL 
RESPONSÁVEL  

MATRÍCULA

41817012 Waldeluir Rocha, 
023.XXX.XXX-53

Rua Victor 
Ceron, 0-0 – L12, 

21/09/2020, 09:30h
X X ECCLP28838

20264022
Rogério Clabizo 
Souto, 137.XXX.

XXX-92

Rua Guido 
Zambonato, 0-0, 

21/09/2020, 11:00h
X X X RFB29591

NOTIFICAÇÃO – A Prefeitura Municipal de Bauru, em conformidade com a Lei Municipal nº 7.104, 
de 10 de agosto de 2018, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 14.172, de 18 de fevereiro de 2019, 
NOTIFICA os proprietários dos imóveis relacionados para que, NO PRAZO DE 15 DIAS A PARTIR 
DESTA DATA, promovam a limpeza dos imóveis, de acordo com o que foi constatado durante a 
fiscalização, conforme apontado na tabela anexa. Esta NOTIFICAÇÃO, através do Diário Oficial de 
Bauru, é decorrente da IMPOSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL, prevista no § 2º, art. 4º 
da referida lei. Após o atendimento às solicitações, os proprietários, compromissários ou possuidores, a 

qualquer título, deverão comprovar a limpeza do local. Para tanto, deverão dirigir-se ao POUPATEMPO, 
PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA, apresentando as fotos do local já limpo. ATENÇÃO, caso 
não regularize a situação no prazo legal de 15 (quinze) dias, será autuado e ser-lhe-á imposta multa, 
ficando o município, nos termos do disposto no artigo 7º desta lei, autorizado a proceder à limpeza.

IMÓVEL
SETOR

QUADRA
LOTE

PROPRIETÁRIO
CPF/CNPJ

ENDEREÇO, 
DIA E HORA DA 
CONSTATAÇÃO

Se encontra 
com vegetação 
ultrapassando 

0,50m (cinquenta 
centímetros), 
art. 2°, LM 
7.104/2018

Se encontra 
com a vegetação 

da calçada 
ultrapassando 
0,30m, art. 2°, 

LM 7.104/2018

Se encontra 
servindo como 

depósito de 
lixo, entulhos 

e materiais 
inservíveis, 
art. 2°, LM 
7.104/2018

FISCAL 
RESPONSÁVEL

MATRÍCULA

20278002
Espólio de Enoel 

Andalo, 157.XXX.
XXX-68

Rua Gustavo 
Maciel, 0-0 – LB 
Q16, 22/09/2020, 

11:40h

X RFB29591

20449012
Severino Dias 

Paião, 414.XXX.
XXX-15

Rua Barra Bonita, 
0-0 – LL Q43, 

21/10/2020, 11:05h
X RFB29591

Secretaria do Bem-Estar Social
José Carlos Augusto Fernandes

Secretário

EXTRATOS
TERMO DE FOMENTO Nº 2.227/20 - PROCESSO Nº 138.516/19 – ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL PARCEIRA: CASA DA ESPERANÇA - OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Fomento a 
transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento do “Projeto  Rompendo Barreiras” 
conforme projeto apresentado e aprovado pela Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de acordo com o Plano de Trabalho constante no 
anexo II - VALOR TOTAL: R$ 28.982,00 - PRAZO: 11/09/2020 a 31/12/2020 – ASSINATURA: 
11/09/20.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.228/20 - PROCESSO Nº 138.544/19 – ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL PARCEIRA: CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - OBJETO: Constitui objeto deste 
Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento do “Projeto 
Informática para todos”, conforme projeto apresentado e aprovado pela Secretaria Municipal do Bem 
Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de acordo com o Plano de 
Trabalho constante no anexo II. - VALOR TOTAL: R$ 41.508,00 - PRAZO: 11/09/2020 a 28/02/2021 – 
ASSINATURA: 11/09/20.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.229/20 - PROCESSO Nº 138.544/19 – ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL PARCEIRA: CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA – CEVAC - OBJETO: Constitui 
objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento do 
“Projeto  Doce Refeição Saudável”, conforme projeto apresentado e aprovado pela Secretaria Municipal 
do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de acordo com o 
Plano de Trabalho constante no anexo II. - VALOR TOTAL: R$ 105.571,00 - PRAZO: 11/09/2020 a 
31/12/2020 – ASSINATURA: 11/09/20.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.230/20 - PROCESSO Nº 20.051/20 – ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO 
(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIAL ANIBAL DIFRANCIA - OBJETO: Constitui 
objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento 
do “Projeto Reestruturação dos banheiros”, conforme projeto apresentado e aprovado pela Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de acordo 
com o Plano de Trabalho constante no anexo II- VALOR TOTAL: R$ 35.400,00 - PRAZO: 11/08/2020 
a 28/02/2021 – ASSINATURA: 11/09/20.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.231/20 - PROCESSO Nº 138.665/19 – ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL PARCEIRA: FUNDAÇÃO TOLEDO - FUNDATO - OBJETO: Constitui objeto deste Termo 
de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento do “Projeto Reforma 
dos banheiros para crianças e adolescentes usuários”, conforme projeto apresentado e aprovado pela 
Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
e de acordo com o Plano de Trabalho constante no anexo II. - VALOR TOTAL: R$ 59.501,81 - PRAZO: 
11/09/2020 a 28/02/2021 – ASSINATURA: 11/09/20.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.232/20 - PROCESSO Nº 138.683/19 – ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL PARCEIRA: INSTITUTO PROFISSIONAL DE REABILITAÇÃO SOCIAL 1º DE AGOSTO 
- IPRESPA - OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros 
destinados ao desenvolvimento do “Projeto Cozinha do Futuro”, conforme projeto apresentado e 
aprovado pela Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e de acordo com o Plano de Trabalho constante no anexo II - VALOR TOTAL: R$ 
5.800,00 - PRAZO: 11/09/2020 a 28/02/2021 – ASSINATURA: 11/09/20.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.233/20 - PROCESSO Nº 138.683/19 – ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL PARCEIRA: INSTITUTO PROFISSIONAL DE REABILITAÇÃO SOCIAL 1º DE AGOSTO 
- IPRESPA - OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros 
destinados ao desenvolvimento do “Projeto  Cozinha do Futuro”, conforme projeto apresentado e 
aprovado pela Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e de acordo com o Plano de Trabalho constante no anexo II - VALOR TOTAL: R$ 
37.060,00 - PRAZO: 11/09/2020 a 28/02/2021 – ASSINATURA: 11/09/20.
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TERMO DE FOMENTO Nº 2.234/20 - PROCESSO Nº 41.445/20 – ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO 
(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: RECRIAR PROJETOS SOCIAIS - OBJETO: Constitui objeto deste Termo De Fomento 
a transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento do “Projeto e brincadeira é coisa 
séria”, conforme projeto apresentado e aprovado pela Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de acordo com o Plano de Trabalho constante no 
anexo II - VALOR TOTAL: R$ 18.414,70 - PRAZO: 11/09/2020 a 30/04/2021 – ASSINATURA: 
11/09/20.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.235/20 - PROCESSO Nº 41.445/20 – ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL PARCEIRA: CRECHE BERÇARIO DOUTOR LEOCADIO CORREA - OBJETO: Constitui 
objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento do 
“Projeto  Esporte e brincadeira é coisa séria” conforme projeto apresentado e aprovado pela Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de acordo 
com o Plano de Trabalho constante no anexo II - VALOR TOTAL: R$ 151.911,72 - PRAZO: 11/09/2020 
a 30/04/2021 – ASSINATURA: 11/09/20.

TERMO DE FOMENTO Nº 2.236/20 - PROCESSO Nº 138.704/19 – ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO 
(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC - OBJETO: Constitui objeto deste Termo 
de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento do “Projeto  Espaço 
Desenvolver – Sala Multiuso”, conforme projeto apresentado e aprovado pela Secretaria Municipal do 
Bem Estar Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de acordo com o Plano 
de Trabalho constante no anexo II - VALOR TOTAL: R$ 48.300,00 - PRAZO: 11/09/2020 a 28/02/2021 
– ASSINATURA: 11/09/20.

Secretaria de Cultura
Luiz Ricardo Ferreira

Secretário 
PORTARIA Nº 53/2020

O Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições, comunica o novo cronograma do Edital 
04/2020 Ações de Difusão Cultural de Bauru - Lei Aldir Blanc, que sofreu alteração nos prazos, a fim de 
garantir a adequada avaliação do expressivo número de propostas (273 inscritos) e a entrega integral da 
documentação dos selecionados.
Publicação do Edital: 29/10/2020
Inscrição das propostas: 30/10 a 10/11/2020
Análise e seleção das propostas: 12 a 17/11/2020
Comunicação aos selecionados, via fone e e-mail, para envio dos documentos: 18 e 19/11
Envio da documentação dos selecionados via e-mail: 18/11 até às 8h do dia 23/11/2020
Divulgação do resultado final: 26/11/2020
Entrega do pen drive: 30/11 a 04/12/2020
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 13 de novembro de 2020.

LUIZ RICARDO FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,

Turismo e Renda
Rafael Nunes Rosalin
Secretário - Interino

EXTRATO

PROCESSO - 112.881/2020
PARCERIA SEM ÔNUS AO MUNICÍPIO – MUNICÍPIO DE BAURU X IMPEERIUM DIGITAL. 
OBJETO: IMPEERIUM DIGITAL apresentou manifestação de interesse em viabilizar um projeto de 
capacitação digital aos pequenos empreendedores locais com atividades teóricas e práticas conforme 
descrito no Termo.   
Sedecon irá divulgar e compartilhar os ativos e bens oferecidos ao espaço virtual, com os empreendedores 
atendidos pela Casa do Empreendedor.
PRAZO ESTIMADO:1 (UM) ano. 
VALOR ESTIMADO: R$ 6.388,00 (seis mil, trezentos e oitenta e oito reais).
ASSINATURA: 05/11/2020, conforme art.16 do Decreto Municipal nº 13.828/18.

Secretaria de Esportes e Lazer
Alexandre Augusto de Mattos Zwicker 

Secretário

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.047/20 - PROCESSO Nº 46.628/12 - LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE BAURU - 
LOCADORA: SEGANTIN ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA / P.p. PAULO KAZUO SHODA 
IMÓVEIS - OBJETO: O presente contrato tem como objeto a locação do imóvel situado na Rua Wenceslau 
Braz, nº 12-69, nesta cidade de Bauru/SP, de propriedade da LOCADORA. 2.1. A presente locação visa 
atender finalidade pública, não residencial, sendo o imóvel locado utilizado única e exclusivamente para 
abrigar as escolinhas de tênis de mesa, vinculadas à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - PRAZO: 24 
meses – VALOR TOTAL: R$ 79.200,00 – 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: 26/10/20.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES
C O N V O C A Ç Ã O

Conforme art. 34 do Regimento Interno do Conselho Municipal de Contribuintes, Decreto nº 10.484/2007, 
informamos a quem de interesse, sobre a realização da OCTOGÉSIMA OITAVA AUDIÊNCIA DE 
JULGAMENTO deste Conselho, que acontecerá no DIA DEZOITO DE NOVEMBRO DE DOIS 
MIL E VINTE, AS NOVE HORAS, no Auditório da Caixa Econômica Federal, situado na Avenida 
Getúlio Vargas nº 20-105, 3º andar, nesta cidade. 
Seguem abaixo os processos a serem julgados:

 
Processo nº 88.978/2.019 (57.910/2.019)
Interessado: Fernanda Vieira E Villas Boas
Assunto: Revisão de enquadramento tributário – Tributos mobiliários
Conselheiro Relator: Fernando Mailson de Souza Bordini

Processo nº 49.922/2.018 (60.740/2.014)
Interessado: Abramides Administração Patrimonial Ltda
Assunto: Não incidência de ITBI na integralização do capital
Conselheiro Relator: José Francisco Lemos Volpe

Processo nº 58.797/2.019 (70.408/2.018)
Interessado: Guarinon & Longo Desenvolvimento de Programas de Computadores Ltda - ME
Assunto: Auto de infração - ISS
Conselheira Relatora: Tatiana Barboza Petroni Lima de Souza

Notificamos, por determinação constante no Artigo 223 do Decreto Municipal nº 10.645/09, que após 
a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial do Município, fica vedado a qualquer das 
partes a juntada de novos documentos ou alegação de fatos novos, em relação aos recursos constantes 
daquela. 

Bauru, 11 de Novembro de 2.020.
Cleuber Carlos dos Santos

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES
Presidente

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

PROCESSOS DEFERIDOS
122.517/2020 Luzia de Fatima Marque Paula; 123.486/2020 Arle Treinamento e Cursos Gerenciais Ltda – 
ME; 19.610/2020 Valdemar Alves Santana; 22.699/2020 Eric Negri Goulart; 22.713/2020 Wesley Flaubert 
Batista Reis; 130.945/2020 3° Tabelião de Notas de Bauru; 130.950/2020 3° Tabelião de Notas de Bauru;

PROCESSOS INDEFERIDOS
34.620/2020 Ana Beatriz de Souza Moraes; 78.443/2020 Flavia Maria Ribeiro; 69.722/2020 Maria da 
Conceição Nascimento; 108.666/2020 Alessandra Martins Riccardi; 

PROCESSOS DEFERIDOS PARCIALMENTE
128.830/2020 Sonia Regina Machado Barboza;

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.

153292/19 - Renata Mirian Sacardo
123338/20 - Elza Luizao Mariani
188674/19 - Thais Helena Ferguson Cesar
7131/20 - Antonio Carlos Da Silva Barros
143653/19 - Marcia De Medeiros
143653/19 - Ornezina Tassino
39197/17 - Armando Santini
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14719/18 - Irineu Isquierdo Cordova
110176/19 - Tania Mara De Albuquerque Teritan
105457/19 - Maria De Lourdes Daineze
93536/19 - Jose Zito De Jesus Mendes
127685/19 - Companhia De Habitacao Popular De Bauru-Cohab
185448/19 - Espolio De Nelson Salmen Filho
119768/19 - Espolio De Silvio Ferreira Da Silva
119768/19 - Waldir Tertuliano Netto
119768/19 - Nercilio Claudino Da Rocha
185121/19 - Espolio De Maria Salome Dos Passos
177990/19 - Vale Do Igapo Empreendimentos Ltda
118478/19 - Ricardo Alves Da Silva
185414/19 - Marli Aparecida Cardoso Carminato
185414/19 - Sebastiao Miguel Miranda
116330/19 - Martim Silva
188644/19 - Thais Helena Ferguson Cesar
114147/20 - Joao Bosco Serra Costa
109410/19 - Antonio Vitorino Dos Santos
188690/19 - Thais Helena Ferguson Cesar
5377/20 - Luiz Roberto Simoes Da Silva
185457/19 - Rudney Rodrigues Carmona
3335/20 - Espolio De Sebastiao Antonio Bueno Brandao
90652/19 - Gino Paulucci Junior
185437/19 - Rosemeire Gomes Dos Santos Rosa
140717/19 - Marcio Raimundo Da Silva
3176/18 - Ricardo Akio Isogai
116155/19 - Luiz Carlos Tragante
116155/19 - Isaac Angelo Custodio
7149/20 - Valiane Branco Folkis
74505/19 - Maria Luiza Copi Morale
185751/19 - Quinta Ranieri Empreendimentos Imobiliarios Ltda
6643/20 - Neuza Maria R Christianini
185429/19 - Espolio De Celio Goncalves
179286/19 - Wellington Francis Nabas
43096/18 - Jose Ricardo Campos Battistutta
179377/19 - Iracy Maria De Souza
179377/19 - Lourival Ramos
6697/20 - Mauro Passos
78493/19 - Vale Do Igapo Empreendimentos Ltda
46593/17 - Adriana Goularte
185328/19 - Thiago Augusto Olivier
102538/19 - Paulo Donizetti Do Prado
88424/19 - Izilda Luzia Andriao
75158/19 - Dioclecio Alves De Souza
46737/18 - Marcio Antonio Tonim Colim
116126/19 - Espolio De Carlos Jose Iunes
128352/19 - Maria Aparecida Peres De Carvalho
173538/19 - Valdeci Goncalves
3775/20 - Graciela Lanzetti Alves
185248/19 - Valquiria Aparecida Goncalves Pereira
154435/19 - Aparecida Luiz Carvalho Silva
128029/19 - Jose Aparecido Pereira Garcia
28819/19 - Odete Felismino
47032/18 - Armando Paes Nogueira Junior
185140/19 - Joao Vicente Bobri Ribas
3400/20 - Aparecida Regina De Oliveira Silva
46918/18 - Espolio De Maria Pereira De Figueiredo
3347/20 - Leandro Nunes Maria
3347/20 - Luiz Roberto Maria
4690/20 - Celio Amaral
7557/20 - Joel Alves
185330/19 - Rodrigo Inforzato Pauletti
119435/19 - Edivaldo Alves Ferreira
6040/20 - Domingos Fatori
31206/19 - Cristiane Industria E Comercio Limitada
185292/19 - Isabel De Souza Lopes
176360/19 - Joaquim Araujo Souza
88395/19 - Vera Lucia Martins
102814/19 - Divamar De Paula Leite
119081/19 - Cristiane Industria E Comercio Limitada
185165/19 - Marcos Henrique Martins Ortiz
106439/19 - Andreza Garcia
172223/19 - Espolio De Joao Batista De Lima
46166/18 - Companhia De Habitacao Popular De Bauru-Cohab
6651/20 - Valdecir Aparecido De Arruda
4783/20 - Companhia De Habitacao Popular De Bauru-Cohab
43724/18 - Ari Ragonezi
122620/19 - Genildo Aparecido Belentani
122620/19 - Jose Luiz Garcia
29660/19 - Ademir Soares De Moraes
188732/19 - Magali Da Silva
2916/20 - Benedita Donizetti De Oliveira
112170/20 - Espolio De Waldemar Mensalieri
122728/20 - Ana Paula De Oliveira Lima
185304/19 - Espolio De Manoel Fermino Do Nascimento
107016/19 - Espolio De Paulo Gabriel
117491/20 - Laercio Ricardi Caprioli
2849/20 - Maurinho Marques De Oliveira
108063/19 - Antonio B Dos Santos Filho

7300/18 - Espolio De Aparecido Miguel
185324/19 - Companhia De Habitacao Popular De Bauru-Cohab
7932/20 - Iracy Vieira Catalano
19104/17 - Companhia De Habitacao Popular De Bauru-Cohab

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.

186742/19 - Nelson Ribeiro Da Silva
176244/19 - Jose William Benessutte
119738/20 - Julio Alexandre Dias Representacao Me
20488/17 - Marcos Roberto De Souza Cardoso Me
71631/19 - Mario Balistieri Sobrinho
176391/19 - Maria Catarina Benetti
79553/15 - Americo Frutuoso Quaggio
46735/18 - Marcio Antonio Tonim Colim
71627/19 - Mario Balistieri Sobrinho
76047/18 - Simoes Servicos Medicos Ltda
106528/19 - Claudineia Muniz Lopes Faria Bauru Me
73993/19 - Seghers Alexander Constantino Bauru Me
8236/20 - Paulo Gradella Engenharia E Consultoria Ltda Me
27117/17 - Noemi Cristina Ferreira
162975/19 - Antonio Carlos Good Lima Mendes
110864/20 - Joao Paulo Issa
107399/19 - Tavechio & Moura Representacoes Comerciais Ltda
7536/20 - Ana Paula Da Fonseca Fernandes
7529/20 - Sandra Aparecida Ellaro
95085/19 - Monica Garcia De Sousa Me
109717/20 - Edilene Cristina Gomes Zambonaro
110965/20 - Tabatta Micheli Goncalves Kawanami
139508/19 - Roberta Chaves De Toledo

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DIRETORA: REGIANE MORGADO

PROCESSO FORNECEDOR DOCUMENTO VALOR

62807/2017 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS - APE 811 R$         203.563,67

62807/2017 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS - APE 812 R$           54.000,00

10967/2016 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS - APE 813 R$           75.563,60

26875/2014 HIDROAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 
EIRELI 174 R$         154.054,65

178804/2019 INDÚSTRIA E COMÉRCIO  DE PRODUTOS 
DE LIMPEZA MACATUBA LTDA 20247 R$             1.232,50

75575/2019 INOVAMED COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA 112560 R$             7.607,52

102029/2019 INOVAMED COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA 112721 R$             1.169,74

84733/2019 MED HOUSE IND. E COMÉRCIO DE PRDS  
CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 187462 R$           20.573,55

101300/2019 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 743451 R$                504,00
84733/2019 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 43947 R$                640,00

13550/2020 NDS DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA 339401 R$           15.359,50

34745/2020 NDS DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA 340061 R$             1.388,64

34767/2020 NDS DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA 339997 R$             8.266,00

8859/2019 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA 
ESCRITÓRIO EIRELI 3188 R$                929,12

8859/2019 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA 
ESCRITÓRIO EIRELI 3184 R$                720,00

131057/2019 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA 
ESCRITÓRIO EIRELI 3187 R$                955,02

8859/2019 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA 
ESCRITÓRIO EIRELI 3186 R$                864,00

42417/2020 REDE DE ASSITÊNCIA 
SÓCIOEDUCACIONAL CRISTÃ - RASC OUTUBRO R$           16.924,08

42417/2020 REDE DE ASSITÊNCIA 
SÓCIOEDUCACIONAL CRISTÃ - RASC 13 SALÁRIO R$           12.916,32

53946/2018 SORRI - BAURU 697 R$         203.563,67
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53946/2018 SORRI - BAURU 696 R$           54.000,00
10968/2016 SORRI - BAURU 699 R$           82.333,40
53946/2018 SORRI - BAURU 698 R$           82.517,60

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

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

Fica autorizada a substituição de 01 (uma) árvore da espécie Sibipiruna localizada na Rua Bandeirantes, 
nº 12-43 - Centro, pois apresenta risco de queda. Deverá ser substituída por 01 árvore de pequeno porte. 
Conforme Processo nº 131835/2020.

Fica autorizada a substituição de 01 (uma) árvore da espécie Chapéu-de-sol localizada na Rua Angelo Mieli 
esquina com a Rua Manoel Lopes Neves, pois encontra-se seca/morta. Deverá ser substituída por 01 árvore 
de médio porte. Conforme Processo nº 123136/2020 protocolado pela Coordenadoria de Defesa Civil.

PROCESSO: 125482/2020
INTERESSADO: Cicero Cardoso de Souza
ENDEREÇO: Rua Benedito da Silva, nº 7-48 – Núcleo Edmundo Coube
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Chapéu-de-sol, localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 119693/2020
INTERESSADO: Vinicius José Silva
ENDEREÇO: Rua vinte e nove de Outubro, nº 1-36 – Vila Brunhari
ESPÉCIES DEFERIDAS: 01 árvore da espécie Monguba localizada à esquerda e 01 árvore da espécie 
Ficus localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de médio porte

PROCESSO: 121580/2020
INTERESSADO: Glauber Balderramas
ENDEREÇO: Rua Conselheiro Antonio Prado, nº 2-80 - Centro
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada a direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 119894/2020
INTERESSADA: Ana Carolina de Oliveira Pacheco
ENDEREÇO: Rua Constituição, 3-39 - Centro
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Canelinha, localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S):

PROCESSO: 121216/2020
INTERESSADA: Ana Paula de Souza Neres Maedo
ENDEREÇO: Travessa Luiz Castanho de Almeida, nº 1-39 – Vila Nova Santa Clara
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Oiti, localizada ao centro do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

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

PROCESSO: 129822/2020
INTERESSADO: Amilton Lopes Pinto
ENDEREÇO: Avenida Orlando Ranieri, nº 1-31 – Jardim Marambá
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna localizada à direita do imóvel (divisa da calçada)
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna localizada à esquerda do imóvel (árvore maior)
AÇÃO RECOMENDADA:
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

Secretaria de Obras
Sidnei Rodrigues

Secretário

EXTRATOS
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.101/18 - PROCESSO Nº 61.667/17 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: AMAZÔNIA AMBIENTAL – CONSERVAÇÃO, 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - OBJETO: As partes resolvem alterar o item 1.3 da Cláusula 
Primeira do contrato, para acrescer mais 12 (doze) meses ao prazo de vigência, passando a ter a seguinte 
redação: “1.3. O contrato terá vigência por 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de publicação do 
extrato do contrato no Diário Oficial do Município, que veicula as terças-feiras, quintas-feiras e sábados, 
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podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.” 2. Por via 
de consequência, acrescem ao valor do contrato a importância de R$ 238.999,92 (duzentos e trinta e oito 
mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), passando o valor total de R$ 477.999,84 
(quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) para 
R$ 716.999,76 (setecentos e dezesseis mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos) 
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 pela prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira a 
importância mensal de R$ 9.958,33 (nove mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) 
por veículo, totalizando R$ 716.999,76 (setecentos e dezesseis mil, novecentos e noventa e nove reais 
e setenta e seis centavos) que será suportado pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da 
Secretaria Municipal de Obras.” - ASSINATURA: 23/10/20.

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

RESOLUÇÃO 04/2020
Arqtª Letícia Rocco Kirchner, Secretária Municipal de Planejamento, no uso de suas, atribuições 
legais, CONSIDERANDO:
A - Que o estabelecimento ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA,  CNPJ: 29.977.275/0001-61, 
onde desenvolve as atividades de “BAR, CONGENERES E DISCK BEBIDAS”, denominado 
CONVENIÊNCIA ALTAS HORAS, situado à Rua Felipe Olive, Nº 03-10, Jd. Vânia Maria - Bauru-SP, 
irregularmente, visto não Possuir Alvará de funcionamento;
B -  Que a empresa mesmo após ciência pessoal em 29/07/2020 sob a Notificação Nº 29.330 para providenciar 
o Alvará de Funcionamento, não providenciou o Licenciamento do estabelecimento, conforme consulta no 
sistema Via rápido, bem como permaneceram as reclamações do local;
C - Que o local é alvo de denúncias e reclamações no Ministério Público, conforme processo 
43.0715.0003556/2020 e processo Administrativo 109377/2020.
Determina a INTERDIÇÃO DAS ATIVIDADES, sito à Rua Felipe Olive, Nº 03-10 - Jd. Vânia Maria 
- Bauru-SP, para as atividades de “BAR, CONGENERES E DISCK BEBIDAS”, dando ciência 
ao responsável que, havendo descumprimento da presente resolução, serão adotadas sanções 
administrativas e judiciais cabíveis. Cumpra-se.

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - VIRTUAL
A Secretaria de Planejamento, em atendimento ao que lhe cabe no dispositivo do Artigo 11, § 1º da Lei 
6626 de 18 de fevereiro de 2015, vem tornar público: 
A DINÂMICA DE BAURU, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., em 
consonância com as atribuições que lhes confere o Artigo 11 da Lei 6.626 de 18 de fevereiro de 2015 do 
Município de Bauru, convida a comunidade em geral, membros dos Conselhos Municipais de Habitação e do 
Conselho do Município de Bauru e demais autoridades municipais para participarem da Audiência Pública 
sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança do EDIFÍCIO DE USO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 
VERTICAL, denominado PARQUE MIRANDELA localizado à Rua Aristídes Barbosa Carvalho, Esquina 
com as Ruas Prof. Durval Guedes de Azevedo e Dr. Sérvio Tulio Carrijo Coube -Vila Nova Cidade 
Universitária, Bauru/SP, empreendimento composto por 01 (uma) torre, com térreo mais 15 (quinze) 
pavimentos, totalizando 128 (cento e vinte e oito) apartamentos.
A audiência ocorrerá no dia 26 de novembro de 2020, a partir das 18 horas, por meio do YouTube, através 
do link: https://youtu.be/InyT6fbvCh0, ou no Canal da Dinâmica no YouTube https://www.youtube.com/c/
ConstrutoraDinâmica. O Estudo de Impacto de Vizinhança do referido empreendimento ficará disponível 
para sugestões públicas através do e-mail parcelamentosolo_ddn@bauru.sp.gov.br e consultas no link: 
https://issuu.com/construtoradinamica7/docs/mirandela-eiv-r01, até o dia 03 de dezembro de 2020.

Secretaria de Saúde
Sérgio Henrique Antonio

Secretário
PORTARIA SMS N.º 186/2020

Sérgio Henrique Antonio, Secretário de Saúde do Município de Bauru, fazendo uso das suas atribuições 
legais, e considerando:
1. A municipalização de atividades de Vigilância Sanitária, conferida pela Secretaria de Estado de Saúde;
2. As Leis nº. 3832 de 30/12/94, 4620/00 e suas alterações;
3. Decreto 7532 de 21/12/95 que regulamenta a Lei 3832 de 30/12/94.
Designa, os servidores abaixo relacionados, Autoridades Sanitárias, para autuarem conforme disposto do 
artigo 163 itens I, II, III e IV da Lei nº 3832 de 30 de dezembro de 1994.

Nº NOME RG CATEGORIA 
PROFISSIONAL CARGO/FUNÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1 Sérgio Henrique Antonio 13.501.961-
8 Médico Secretário Municipal

2 Carolina Bianchini Trentim 32.279.624-
6 Enfermeira Diretora de Divisão

3 Flávia Rejane da Silva 
Carvalho

44.341.962-
0 Enfermeira Diretora de Divisão

4 Thiago Grossi Rocha 34.976.902-
3 Enfermeira Diretora de Divisão

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA

1 Luiz Ricardo Paes de Barros 
Cortez 15.248.726 Médico Veterinário Diretor de 

Departamento

2 Mario Ramos de Paula e Silva 10.556.265-
8 Médico Veterinário

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1 Andressa Pelissari Zambolin 
Sabino

16.405.819-
9 Cirurgião Dentista Diretora de Divisão

2 Alessandra de Aguiar Silva 25.539.200-
X Agente de Saneamento

3 Alexandre Manfrinato do 
Carmo

22.646.675-
9 Farmacêutico Chefe de Seção

4 Ana Cláudia Farias Balaminut 20.558.701-
X Agente de Saneamento

5 Ana Paula Di Flora Hory 27.631.582-
0 Cirurgião Dentista Chefe de seção

6 Ana Paula Nardo Silva 18.814.222-
8 Nutricionista Encarregado

7 Ana Stella Achôa Barros 16.828.857-
6 Cirurgião Dentista

8 André Wilian Gusson 43.908.992-
X Agente de Saneamento

9 Andrea Aparecida Pinto Zulian 41.463.636-
3 Agente de Saneamento

10 Andréia Cristina Thomaz 34.530.870-
0 Agente de Saneamento

11 Cibele de Fátima Rodrigues 
Ribeiro 7.462.677-2 Agente de Saneamento

12 Claudinei Araújo Coelho 21.278.852-
8 Agente de Saneamento

13 Carlos Eduardo Grande 47.755.273-
0 Engenheiro

14 Déborah Aguiar Rodrigues 
Hipólito

52.075.155-
3 Agente de Saneamento

15 Érica Cristina de Oliveira 
Campos

22.646.584-
6 Agente de Saneamento Chefe de seção

16 Fernando Toledo de Oliveira 23.880.766-
6 Cirurgião Dentista

17 Gisele Aparecida Alves Corral 
dos Santos

44.436.812-
7 Enfermeira

18 Johnny Roberto Hansen 41.776.370-
0 Agente de Saneamento

19 Juliana Freitas Lino de Souza 26.821.232-
6 Agente de Saneamento

20 Luci Trigo 8.677.307-0 Agente de Saneamento

21 Luis Gustavo Baldon 30.301.346-
1 Agente de Saneamento

22 Luzia Angélica Gusson 
Antonelli

30.318.589-
2 Agente de Saneamento

23 Maria Angelica Nunes 29.315.894-
0 Agente de Saneamento Encarregado

24 Maria Aparecida de Oliveira 
Lima

17.187.470-
5 Agente de Saneamento

25 Matheus Sarom Queiroz 
Tomaz

50.422.098-
6 Agente de Saneamento

26 Mauricio Cesar Higa da Silva 19.751.064-
4 Agente de Saneamento

27 Mayra Silveira Rosa Foloni 43.502.109-
6 Enfermeiro

28 Natally Bergozine Barbosa 48.928.082-
1 Agente de Saneamento

29 Nathalia Maria Salvadeo 
Fernandes Parizoto

32.885.554-
6 Bióloga Encarregado

30 Neida Isaura Ferreira da Cunha 11.225.939-
X Agente de Saneamento

31 Nereu Daltin Junior 14.562.922-
3 Farmacêutico

32 Patricia Madureira Rodriguez 
Barbosa

34.532.369-
5 Agente de Saneamento

33 Priscila Martyniak Toledo 
Mizuno 18.477153-5 Enfermeiro

34 Rayra de Carvalho Costa Cesar 
Pinto

43.576.734-
3 Agente de Saneamento

35 Rosana Keila Carrozza 
Tamarozi Ferreira

52.154.622-
9 Farmacêutico

36 Telma Aparecida de Oliveira 14.323.666-
0 Agente de Saneamento

37 Valter Nelson Gargioni 16.726.049 Agente de Saneamento
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38 Vanda de Conti Dias 7.858.378-0 Agente de Saneamento

39 Zenaide Damaceno Silva 18.216.698-
3 Agente de Saneamento

NOME RG CATEGORIA 
PROFISSIONAL CARGO/FUNÇÃO

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

1 Roldão Antônio Puci Neto 30.168.623-
3 Agente de Saneamento Diretor de Divisão

2 Alessandra Licursi da Silva 28.550.233-
5 Agente de Saneamento Encarregado

3 Alfredo Melo de Godoy 22.417.104-
5 Agente de Saneamento

4 Ana Paula Souza Sementille 41.989.000-
9 Agente de Saneamento

5 Ana Rita Martins 20.307.023 Agente de Saneamento

6 Bento Benedicto Fermino 
Júnior

13.913.477-
3 Agente de Saneamento

7 Bruno Duarte de Souza 46.660.760-
0 Agente de Saneamento

8 Bruno Fernando Moreira 46.252.039-
0 Agente de Saneamento

9 Carlos Pereira da Silva 17.448.586 Agente de Saneamento

10 Célia Regina Pimentel Pereira 3.598.655-3 Agente de Saneamento

11 Cláudia Aparecida Lopes 
Camargo

14.323.495-
X Agente de Saneamento Encarregado

12 Cláudia Bellini 23.359.240-
4 Agente de Saneamento Encarregado

13 Claudia Cilene Barbosa 
Gomieri 15.272.835 Médico Veterinário

14 Cleonice da Silva 24.760.493-
8 Agente de Saneamento

15 Daniel Godoy Tarcinalli 26.190.606-
8 Agente de Saneamento

16 Dirceu Mosquette Júnior 13.343.355-
9 Agente de Saneamento Encarregado

17 Dorival Tessari 10.620.774 Agente de Saneamento Encarregado

18 Edna Carmem Corrêa Luna 
Padilha 17.448.771 Agente de Saneamento

19 Edvaldo Licursi 25.058.720-
8 Agente de Saneamento Encarregado

20 Fabiana Aparecida Figueiredo 27.779.657-
X Agente de Saneamento

21 Fernanda Garcia Namen 29.440.226-
3 Agente de Saneamento Chefe de Seção

22 Francisco Xavier de Moura 12.921.023-
7 Agente de Saneamento Encarregado

23 Gerson Vitorino dos Santos 11.225.474-
3 Agente de Saneamento

24 Gisele Maria Zanda 14.808.710-
3 Agente de Saneamento

25 Jefferson dos Santos Augusto 20.927-
195-4 Agente de Saneamento

26 José Rodrigues Gonçalves 
Neto 10.346.836 Médico Veterinário

27 Josué de Oliveira Lima 22.646.801-
X Agente de Saneamento Encarregado

28 Júlio César Cardoso 19.425.786-
1 Agente de Saneamento

29 Keilla Yone Gonçalves Fileto 17.188.143-
6 Agente de Saneamento

30 Kelly Cristina Jacinto Mercado 28.638.365-
2 Agente de Saneamento Encarregado

31 Leonidio Barbosa de Quadros 25.058.709-
9 Agente de Saneamento

32 Lucas Vicente Bueno 46.586.592-
6 Agente de Saneamento

33 Márcia Godoy Gebara 20.561.891 Agente de Saneamento

34 Murilo José Vendramini 
Cuoghi

43.681.092-
X Médico Veterinário

35 Paulo Sérgio de Lima Correia 20.561.916-
2 Agente de Saneamento

36 Ricardo Fernando de Souza 20.744.719-
6 Agente de Saneamento

37 Rosangela Ferreira 11.226.261-
2 Agente de Saneamento

38 Selma Lúcia Ferreira Souza 14.668.452-
7 Agente de Saneamento

39 Sheila Mara Demarqui 16.434.332 Agente de Saneamento

40 Terezinha Juliatto 17.448.494 Agente de Saneamento

Nº NOME RG CATEGORIA 
PROFISSIONAL CARGO/FUNÇÃO

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

1 Ezequiel Aparecido dos Santos 27.823692-3 Enfermeiro Diretor de Divisão

2
Ana Carolina Viranda Pereira 

Lopes
35.076.673-

3 Enfermeira Chefe de Seção

3 Cristiane Rosevelte e Silva 20.928.980-
6 Médica Sanitarista

4 Dayane Paixão Hokama 44.221.796-
1 Enfermeira

5 Drieli da Silva Valente 41.653.411-
9 Enfermeira

6 Edilene Silvana Dyonísio 
Ribeiro

19.816.920-
6 Técnica de Enfermagem

7 Iris Valentina Adami da Silva 26.767.059-
X Agente de Saneamento

8 Isabela de Goes Gagliardi
46.230.196-

5 Enfermeira

9 Luisa Moraes Batista 30.889.668-
3 Técnica de Enfermagem

10 Meire Belchior Pranuvi 16.864.138 Enfermeira

11 Natália de Fátima Paes 40.893.162-
0 Enfermeira Chefe de Seção

12 Renata Silveira Rocha 25.354.997-
8 Médica Sanitarista

13 Rita de Cássia Altino 27.998.589-
7 Enfermeira

14 Rosileny Sebastião Cornélio 30.442.149-
2 Técnica de Enfermagem

15 Simone Felipe Cardoso Santos 32.885.900-
X Auxiliar Enfermagem

16 Yoná Silva Antonio 28.638.590-
9 Auxiliar Enfermagem

Nº NOME RG CATEGORIA 
PROFISSIONAL CARGO/FUNÇÃO

DEPARTAMENTO DE UNIDADES AMBULATORIAIS

1 Paulo Roque Carlotto 6.666.811-7 Médico Diretor de 
Departamento

DIVISÃO DE UNIDADES REFERENCIAIS

2 Lucila Paula Manso Bacci 26.739.807-
4 Assistente Social Diretora de Divisão

SEÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR

3 Adriana Bernardini Antunes 
Scanavini

17.559.741-
8 Médico

4 Ana Laura Spirandeli Cruz de 
Oliveira

34.863.407-
9 Terapeuta Ocupacional Chefe de Seção

5 Ângela Margarida Costa de 
Souza

20.062.572-
X Técnico de Enfermagem

6 Cesar Augusto Mansão 18.217.250 Enfermeiro Encarregado
7 Cristiane Parisoto Masiero 18.221.283 Cirurgião Dentista

8 Gilmara Figueira 23.493.778-
6 Auxiliar de Enfermagem

9 José Henrique de Gobbi 10.346.974-
6

Técnico de Segurança do 
Trabalho

10 Paulo Gonçalves Benetti 10.471.397 Médico

11 Roseli Cristina Leme Pocay 19.197.644-
1 Fisioterapeuta

12 Roseli d’Avila Vasconcelos 20.060.710 Psicóloga
Esta portaria entrará em vigor a partir de sua data de publicação, revogando-se a disposição em contrário.

Bauru, 10 de novembro de 2020.
DR. SÉRGIO HENRIQUE ANTONIO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

PUBLICAÇÃO DE:  11.11.2020 a 13.11.2020

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
98586/2020 CRISTIANO ANTONIO SABARAENSE 22123729817
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101498/2020 VILLA RONDON RESTAURANTE LTDA
30880/2005 WAL MART BRASIL LTDA
120206/2020 DROGARIA ALTO PARAÍSO EIRELI
125339/2020 VILLA RONDON RESTAURANTE LTDA.- ME

COMUNICAÇÃODE APLICAÇÃO DE  AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
99712/2020 MATEUS FARIA DE ALMEIDA 5781/F-1
99693/2020 MATHEUS HENRIQUE DE PAULA 5783/F-1
99719/2020 ALISSOM BRUNO BARBOSA CABRAL 5779/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE 
MULTA:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
37919/2020 VANESSA AMARO MARQUES ME 1493/E-1

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 10713/2020

INTERESSADO DROGARIA CAVS EIRELI
REQUERENTE FERNANDO DOS SANTOS

CPF 300.264.418-88
CRF/SP 45397

BAIXA DE  CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 8301/2003

INTERESSADO MARIN & ZANON LTDA - ME
REQUERENTE CAROLINA GARCIA DE ALMEIDA

CPF 368.490.678-69
CRF/SP 57569

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 10713/2020

INTERESSADO DROGARIA CAVS EIRELI
REQUERENTE WESLEY RODRIGUES DA SILVA

CPF 351.909.038-42
CRF/SP 53229

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL SAÚDE
Lei Municipal 5950/2010

Torna público o resultado da análise dos requerimentos para a concessão de:

1– Progressão por Qualificação Profissional (PQP), regulamentada pela Lei Municipal 5950/2010 e 
Decretos Municipais nº 11509/2011 e 11703/2011:

PORTARIA SMS Nº 184/2020 (PQP) RETIFICAÇÃO
Port Matricula Retifica a onde se lê leia-se

184/2020 29.260 Portaria 169/2020 da classe B-08 para B-09 da classe A-08 para A-09
Considerando a data de concessão da promoção.

2-Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), regulamentada pela Lei Municipal 
5950/2010 e Decretos Municipais nº 11509/2011
PORTARIA SMS Nº 181/2020   (PQPE)

Edoc Matricula Certificado / Título Classe A partir da data:
147826/19 30.001 Ciências Biológicas C-02 para B-02 21/10/2019

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

PUBLICAÇÃO DE: 10/11/2020 a 12/11/2020

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO

103313/2020 PRISCILLA AP DOS SANTOS BERÇARIO

23159/2020 VISÃO HOSPITALAR OFTALMOLOGICO BAURU LTDA

134740/2019 MARCIO ROBERTO KAMLA FAINA

27542/2020 JUNTA DE EDUCAÇÃO DA CONVENÇÃO BATISTA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

28128/2020 CANTINHO DA VOVÓ KIDS HOTEL INFANTIL LTDA

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
24223/2020 JOÃO ROBERTO PETRILLO PADOVEZ 4353/F-1

95984/2020 DEBORA FERREIRA PEREIRA 5836/F-1
95562/2020 LENDRO BATISTA DO NASCIMENTO 5846/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO SOB PROTOCOLO 04/106/2020:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

124108/2020 MONTES E BROLEZE HOTEL E REFEIÇÃO LTDA 13668/C-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO SOB PROTOCOLO 02/453//2020:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

125538/2020 CENTRO OCULAR CARAZZATTO LTDA 13802/C-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO SOB PROTOCOLO 01/118/2020:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

126960/2020 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A 13793/C-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO SOB PROTOCOLO 01/116/2020:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

124133/2020 WALDIR RODRIGUES 126.173.448-35 13671/C-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO SOB PROTOCOLO 04/124/2020:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

123023/2020 SALUTAR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI 13523/C-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO SOB PROTOCOLO 04/125/2020:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

123058/2020 SALUTAR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI 13521/C-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO SOB PROTOCOLO 04/089/2020:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

122263/2020 IOCLIN INSTITUTO ODONTOLOGICO CLINICO DE BAURU 
LTDA-ME 037751/C-1 \

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO SOB PROTOCOLO 04/108/2020:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

124122/2020 TANIA REGINA BOEING ME 13669/C-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
31665/2020 SHARON RIBEIRO BRAGA ME 4387/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
81177/2020 DG COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME 0072/F-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
95984/2020 DEBORA FERREIRA PEREIRA 5836/F-1
95562/2020 LENDRO BATISTA DO NASCIMENTO 5846/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR 
FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA O PEDIDO:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

24167/2020 JOÃO ROBERTO PETRILLO PADOVEZ 4354/F-1

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

24204/2020 JOÃO ROBERTO PETRILLO PADOVEZ 4351/F-1

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
70157/2020 DAGMAR DA SILVA PEREIRA RESIDENCIA GERIATRICA ME 001655/F-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL – SEÇÃO DE AÇÕES DE MEIO AMBIENTE 

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
55103/2020 GCKON PARTICIPAÇÕES LTDA
44741/2020 POLIMIX CONCRETO LTDA
94102/2020 SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
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70546/2020 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO HOSPITALAR
81979/2020 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA
83019/2020 EXPRESSO DE PRATA LTDA
70129/2020 ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU
112234/2020 RODOVIÁRIO IBITINGUENSE LTDA
118685/2020 RIBEIRO CONCRETO LTDA
4784/2020 PLAJAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA

43297/2019 CEAGESP-COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO 
PAULO

181774/2019 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE BAURU LTDA

A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE BAURU DEFERIU O(S) 
SEGUINTE(S) PROCESSO(S) DE LICENÇA SANITÁRIA:
Deferido(s) de 23/10/2020 a 27/10/20020
N° CEVS: 350600301-360-000610-1-8                    DATA DE VALIDADE: 23/10/2021
PROTOCOLO: 107931/2020
DATA DO PROTOCOLO: 21/09/2020                     DATA DO DEFERIMENTO: 23/10/2020
RAZÃO SOCIAL: L.A.R.A. MARZOCHI EXTRAÇÃO DE ÁGUA
CNPJ: 14.636.944/0001-64
LOGRADOURO: RUA MANOEL DUQUE Nº 4-13
BAIRRO: JARDIM GUADALAJARA
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

N° CEVS: 350600301-360-000620-1-4                    DATA DE VALIDADE: 23/10/2021
PROTOCOLO: 94513/2020
DATA DO PROTOCOLO: 19/08/2020                     DATA DO DEFERIMENTO: 23/10/2020
RAZÃO SOCIAL: H PALUDO CHURRASCARIA – EPP
CNPJ: 20.733.090/0001-37
LOGRADOURO: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS Nº 34-25
BAIRRO: JARDIM PANORAMA
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

N° CEVS: 350600301-360-000520-1-9                    DATA DE VALIDADE: 26/10/2021
PROTOCOLO: 115140/2020
DATA DO PROTOCOLO: 06/10/2020                     DATA DO DEFERIMENTO: 26/10/2020
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PORTUGUESA DE BAURU
CNPJ: 45.011.798/0001-05
LOGRADOURO: RUA RIO BRANCO Nº 13-83
BAIRRO: CENTRO
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

N° CEVS: 350600301-360-000579-1-6                    DATA DE VALIDADE: 27/10/2021
PROTOCOLO: 119132/2020
DATA DO PROTOCOLO: 14/10/2020                     DATA DO DEFERIMENTO: 27/10/2020
RAZÃO SOCIAL: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 44.456.036/0003-11
LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO Nº 10-110
BAIRRO: PARQUE SANTA TEREZINHA
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Responsável(is) do(s) respectivo(s) estabelecimento(s) acima assume(m) cumprir a legislação vigente 
e observar as boas   práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento da licença 
sanitária emitida por esta Divisão de Vigilância Ambiental.

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

PROCESSO 6207/2018
RAZÃO 
SOCIAL UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ 44.456.036/0003-11
INTERESSADO RENE MIRANDA

CPF 31656545810
CRQ 044105779

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNERO 
ALIMENTÍCIOS

PUBLICAÇÃO DE: 12/11/2020 A 13/11/2020

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

131010/2020 PADARIA E CONFEITARIA MINUTO DO PÃO LTDA 002891/F1

130999/2020 PADARIA E CONFEITARIA MINUTO DO PÃO LTDA 002892/F1

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
184806/2019 TATIANA DANIELA URBANO NAKADAKARI ACAI 000865/F1
184767/2019 TATIANA DANIELA URBANO NAKADAKARI ACAI 000869/F1
121292/2020 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA 5665/F1

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
86711/2020 SOLON PRIETO HADBA 39539214874 5887/F1
45304/2020 FERNANDO JOSÉ PEREIRA DE FREITAS ALIMENTOS 5567/F1
41002/2020 M.R. RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI 5543/F1
105109/2020 VANESSA BERNARDINO PEDRO 32816490840 ME 5638/F1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE 
MULTA:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
97538/2020 ALISSON BRUNO BARBOSA CABRAL 3680/F1
34249/2020 GALDINO E BROLEZE REFEIÇÕES LTDA – ME 0648/F1
82207/2020 UNIÃO ALIMENTAÇÃO & SERVIÇOS TERCERIZADOS EIRELI 0646/F1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE

123435/2020 BARONI DISTRIBUIÇÃO DE COMIDAS SAUDÁVEIS 
EIRELI 60 13977/C1

123341/2020 EVERALDO ANTONIO RAPHAEL ME 45 002883/F1
123335/2020 EVERALDO ANTONIO RAPHAEL ME 45 002884/F1
125202/2020 ESTÂNCIA GRILL TOP-PRIME LTDA ME 30 002886/F1
125223/2020 ESTÂNCIA GRILL TOP-PRIME LTDA ME 30 002887/F1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
125230/2020 ESTÂNCIA GRILL TOP-PRIME LTDA - ME 002885/F1

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

PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
28078/2020 MARIA CRISTINA NEVES 07399246483 60 5542/F1
28094/2020 MARIA CRISTINA NEVES 07399246483 60 6344/F1

22616/2020 SHOPPING – ALIMENTAÇÃO, CONVENIÊNCIA E 
SERVIÇOS LTDA 60 6384/F1

18774/2020 THEODORO & PETIT LTDA 45 5637/F1

22609/2020 SHOPPING – ALIMENTAÇÃO, CONVENIÊNCIA E 
SERVIÇOS LTDA 90 26790/A1

22617/2020 SHOPPING – ALIMENTAÇÃO, CONVENIÊNCIA E 
SERVIÇOS LTDA 90 6385/F1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
33943/2020 V.S. SILVA – MAGAZINE 5634/F1

RECURSO INDEFERIDO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
111954/2019 J.V. DE OLIVEIRA LANCHONETE – ME 1165/E1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
97492/2020 YAGO DE OLIVEIRA
156687/2019 R.P. COMERCIO VAREJISTA DE CHOCOLATES EIRELI
109910/2020 LUCIANA APARECIDA DE PAULA
112101/2020 MEZZANI ALIMENTOS LTDA
85817/2020 A. D. DE ALMEIDA MARMITARIA
42752/2005 PIT PASTEL LTDA – ME
21887/2007 SO SUCO DE BAURU LTDA – ME
51139/2007 VANDERLEY FERREIRA SANTOS BAURU ME
43823/2005 FLORÊNCIO &  FLORÊNCIO DE BAURU LTDA – ME
25814/2007 PASTELARIA BATISTA DE CARVALHO LTDA – ME
21632/2007 FRANCO & BERNANDIS DE BAURU LTDA – ME
25907/2007 MARIA C.F. DOS SANTOS BAURU – ME
8448/2009 PERALTA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
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98420/2020 DIEGO HENRIQUE DE SOUSA

108626/2020 CEAGESP COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO 
PAULO

34035/2009 FARHA RESTAURANTE LTDA ME
27641/2009 LIMAS HAMBURGUER LTDA ME
25222/2010 KAZUO TANAKA E CIA LTDA ME
39293/2005 ADELSON ANTONIO LUCIANO ME
41030/2009 IVANILDE ALVES PEREIRA – ME
33082/2009 DOCE SHOW COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA ME
15431/2007 QUADRA SETE LANCHES LTDA – ME
41033/2009 ATHENA GABRIEL VAZ – ME
34554/2009 O CASARÃO LTDA
15715/2007 VALDENIR SANVEZZO ME
42136/2006 LOJAS AMERICANAS S/A
38764/2007 Q & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
35945/2009 PEIYUE E YANTAO LTDA – ME
46617/2007 IDALINA DE OLIVEIRA DE SOUZA BAURU ME
48429/2007 MARCIA APARECIDA FREGATI BAURU ME
30173/2016 FABIO LUIZ BUSCARIOLLO – ME
12719/2014 C B DE OLIVEIRA
46660/2007 PADARIA & CONFEITARIA FLORESTA DE BAURU LTDA ME
46657/2007 PANIFICADORA PÃO & FESTA LTDA
46754/2014 OLIVEIRA E CIA MINIMERCADO LTDA ME
21813/2014 VICTOR LUIZ PERDIGAO DA SILVA – ME
39362/2005 JOSÉ AUGUSTO FOGGETTI EPP
39316/2005 MOTEL DAS NAÇÕES LTDA
41669/2007 SONIA APARECIDA FREITAS DE SOUZA ME
34477/2009 PEPSICO DO BRASIL LTDA
18537/2010 CARDOSO E CARDOSO COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA
34966/2016 KASUO TANAKA E FILHOS LTDA
21886/2007 RESTAURANTE ESQUINA DO HERBIE LTDA ME
42880/2007 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA EPP
44172/2007 MIL OVOS COMERCIO DE OVOS LTDA ME
41034/2009 MÁRCIA E MARÔ RESTAURANTE LTDA
35004/2011 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
25813/2007 PASTELARIA NAKATA LTDA ME

34544/2009 FRUTO DA TERRA BAURU COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 
ME

26470/2007 ALFREDO ENÉIAS GONÇALVES D’ABRIL
42141/2006 ROBERTO IGNATIOS DE ALMEIDA BAURU ME
13061/2014 C.F.R. CAFE LTDA
6956/2006 SA MIRANDA & CIA LTDA – ME
27640/2009 HOTEL SAINT MARTIN LTDA – EPP
34113/2012 P.P.X. LANCHONETE LTDA – ME
43607/2005 ROTISSERIE BOM APETITE DE BAURU LTDA – ME
35781/2008 KHALIL OBEID & CIA LTDA
40468/2007 VITORIA REGIA HOTEL LTDA
28210/2008 C. FERNANDES & PEREIRA LTDA
21727/2007 M.L. PASQUARELLI PEIXARIA – ME
46647/2007 COMPRANDO – NACIONAIS E IMPORTADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
42683/2007 ESTAÇÃO BAURU DE ALIMENTOS LIMITADAS ME
63596/2013 NAÇÕES RESTAURANTE LTDA EPP
20259/2017 MAITAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
21864/2007 WANDERLEY ANTONIO MODOLO – EPP
39768/2005 SIMÕES E CAETANO COMERCIO E DISTR. DE BEBIDAS LTDA – ME
9266/2006 HENRIQUE TOSHIAKI MATSUOKA – ME
13181/2005 CASTILIONE &VIEIRA LTDA
2955/2011 CLAUDIANA DA SILVA ALVES BAURU ME

139944/2019 Q & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27429/2009 NOVA ESTANCIA GRIL – RESTAURANTE E CHURRASCARIA. LTDA – ME
463/2006 AIRTON JOSE CARRARO RESTAURANTE ME

28148/2009 LOPES E LOPES CATANDUVA LTDA ME
63560/2013 RESTAURANTE ALVES E TOMILHEIRO LTDA EPP
65346/2013 D. BRANCA RESTAURANTE LTDA – ME
63564/2013 CHB – RESTAURANTE LTDA – ME

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

PROCES. INTERESSADO

113474/20 RUTH HELENA DA SILVA

109371/20 GLECY ALSIRA VERGADIN

118913/20 LAERTE DE OLIVEIRA FILHO

RECUSA DE ASSINATURA  DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

131792/20 CICERA MARIA DA SILVA MARTINS FERREIRA 10804/F-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

111217/20 LAERCIO CAVAGNOLLI 6943/F-1

114719/20 ANTONIO IVO POLATO 22975/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

107707/20 JUSSARA TEREZINHA COSMO 001912/F-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

24098/20 MARIO GUILHERME CHEFEL 6837/F-1

CANCELAMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

24098/20 MARIO GUILHERME CHEFEL 3605/F-1

Seção III
Editais

AVISOS

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 461/2020 – Processo n. 64.674/2020 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 401/2020 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – PREGÃO 
SIMPLIFICADO – COVID –  Lei 13.979/2020, com as alterações introduzidas pela MP 926/2020. 
AMPLA PARTICIPAÇÃO – MODO DE DISPUTA ABERTO. Objeto: AQUISIÇÃO DE 3.093 KITS 
DE CESTA BÁSICA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO II DO EDITAL - Interessada: 
Secretaria do Bem Estar Social. Data do Recebimento das propostas: até às 14h do dia 24/11/2020. 
Abertura da Sessão: 24/11/2020 às 14h. Início das Disputas de Preço: 24/11/2020 às 15h. Informações e 
edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy 
– 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 
3235-1077 ou (14) 3235-1062 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do 
site www.licitacoes-e.com.br – Licitação nº 845174, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com 
os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 13/11/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 384/2020 - Processo n.º 82882/2019 – 
Modalidade: Convite nº 03/2020 – Tipo Menor Preço Global – AMPLA PARTICIPAÇÃO - Objeto: 
AQUISIÇÃO DE PISO LINÓLEO DUPLA FACE PARA DANÇA, MELHOR DESCRITO NOS 
ANEXOS I E III DO EDITAL – Interessado: Secretaria da Cultura. Para ser admitida ao presente 
Convite, deverá o interessado entregar na Secretaria da Administração/divisão de Licitações, sito na Praça 
das Cerejeiras, 1-59, 2º andar, Vila Noemy - CEP. 17014-500, até o horário da sessão, que será às 09hs 
do dia 27/11/2020, os envelopes a que se refere o item VII do Edital. Informações e o edital poderão ser 
obtidos até o dia 26/11/2020 no endereço acima ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira 
publicação do presente.
Bauru, 13/11/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E RESULTADO DA LICITAÇÃO - Edital 
nº 307/2020 - Processo nº 73.204/2020 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 240/2020 - Objeto: 
AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL INDUSTRIAL E MOEDOR DE CARNE SEMI-
INDUSTRIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I e III DO EDITAL - Interessado: 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – Zoológico Municipal. Notificamos aos interessados no processo 
licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi devidamente Adjudicada em 09/11/2020 
e Homologada pelo Secretário Municipal da Administração em 10/11/2020 á empresa conforme abaixo
LOTE 01 – CÓD. BEC 3542394 - CLASSE 4110 – FREEZER HORIZONTAL – EXCLUSIVO ME/
EPP.
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EMPRESA: TECNOLAR LTDA  - PROPOSTA FOLHA 141/142

ITEM UNID. QTD DESCRIÇÃO MARCA/ 
MODELO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

1 Unid. 02

FREEZER INDUSTRIAL; MODELO 
DUPLA AÇÃO (FREEZER/
REFRIGERADOR); TIPO 

HORIZONTAL; COM 02 TAMPAS 
BALANCEADAS; CAPACIDADE 
MINIMA 510 LITROS; NA COR 

BRANCA; ACABAMENTO 
EXTERNO EM CHAPA DE AÇO, 
PINTURA EPOXI; COM DRENO 
PARA DEGELO; VOLTAGEM 110 

V; PÉS COM RODÍZIOS PARA 
MOVIMENTAÇÃO; TERMOSTATO 

EXTERNO; ACOMPANHA 
CERTIFICADO DE GARANTIA DE 

NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL 
DE INSTRUÇÕES; FABRICADO 
DE ACORDO COM AS NORMAS 

VIGENTES; CLASSIFICAÇÃO 
ENERGÉTICA “A”.

CONSUL 
/ CHB53 R$ 2.885,00 R$ 

5.770,00

TOTAL: R$ 
5.770,00

Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que não houve julgamento e classificação no 
LOTE 02 – CÓD. BEC 3336859 - CLASSE 7310 – MOEDOR DE CARNE, RESTOU FRACASSADO, 
pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis.
Bauru, 13/11/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
- Edital nº 439/2020 - Processo nº 38.331/2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 247/2020 Tipo: 
Menor Preço Por Lote - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE LIVROS 
DIDÁTICOS DE LÍNGUA INGLESA, SENDO: 2.150(DOIS MIL CENTO E CINQUENTA) UN. 
PARA 1º ANO; 2.150(DOIS MIL CENTO E CINQUENTA) UN. PARA 2º ANO; 2.150(DOIS MIL 
CENTO E CINQUENTA) UN. PARA 3º ANO; 2.200(DOIS MIL E DUZENTOS) UN. PARA 4º 
ANO E 2.450(DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA) UN. PARA 5º ANO, INCLUINDO 
TREINAMENTO PARA OS PROFESSORES, ATRAVÉS DE CONTRATO. Secretaria Municipal da 
Educação - RECEBIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: Até às 9h do dia 30 de novembro de 
2.020. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 30 de novembro de 2.020, às 09h. Informações na 
Div. de Compras e Licitações, Rua Raposo Tavares 8-38, Vl. Sto. Antonio, Bauru/SP, no horário das 08h 
às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível através de download 
gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, e poderá ser acessado também através do site www.bec.sp.gov.br, 
OC: 820900801002020OC00456, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico. Bauru, 13/11/2020 – 
Davison de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações–SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital nº 431/2020 - Processo n.º 100.405/2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 365/2020 – Tipo: 
Menor Preço Por Lote - Objeto: AQUISIÇÃO DE TENDAS, TIPO PIRAMIDAL, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL  – Interessada: Secretaria Municipal da Educação. 
RECEBIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: Até o dia 30 de novembro de 2.020, até às 09h00. 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 30 de novembro de 2.020, às 09h00. Informações na Div. de 
Compras e Licitações, Rua Raposo Tavares 8-38, Vl. Sto. Antônio, Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e 
das 13h às 17h e fones (14) 3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível através de download gratuito 
no site www.bauru.sp.gov.br, e poderá ser acessado também através do site www.bec.sp.gov.br, OC: 
820900801002020OC00448, onde se realizará a sessão do pregão eletrônico. Bauru, 13/11/2020 – Davison 
de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações–SME.

NOTIFICAÇÃO DE RETOMADA DE SESSÃO - Edital nº 283/2020 - Processo n.º 112.575/19 
- Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 183/2020 – Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, MELHOR DESCRITOS NO ANEXO I 
DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Interessada: Secretaria da Educação. 
Notificamos aos interessados que houve um erro na habilitação do licitante  BRINK E D + COMERCIAL 
DE BRINQUEDOS EIRELI - ME. Visto que o mesmo havia solicitado desclassificação. Considerando 
os procedimentos regulamentares da plataforma da Bolsa Eletrônica de Compras – BEC, bem como os 
prazos obrigatórios estipulados no referido sistema, informamos aos interessados no processo licitatório em 
epígrafe que a sessão pública referente à Oferta de Compra 820900801002020OC00366 será retomada 
para prosseguimento do Lote 07. Data da Retomada da sessão: 09h do dia 24/11/2020. Abertura da 
Sessão: 09h do dia 24/11/2020. Bauru, 13/11/2020 – Davison de Lima Gimenes. – Dir da Div de Compras 
e Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital nº 406/2020 - Processo nº 40.425/20 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 325/2020 Tipo: 
Menor Preço Por Lote - pelo Sistema de Registro de Preços Objeto: AQUISIÇÃO DE 58 UNIDADES DE 
VASILHAME DE GÁS PARA COZINHA P13 E 17 UNIDADES DE P45, MELHOR DESCRITOS 
NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DE CONTRATO. Secretaria Municipal da Educação, 
Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Secretaria Municipal da Saúde. Notificamos os interessados 
no presente certame que a Adjudicação foi realizada em 09/11/2020 pela Pregoeira e a Homologação foi 
realizada em 10/11/2020 pelo Sr. Prefeito Municipal, conforme segue abaixo:

LOTE 01 – VASILHAMES DE GÁS PARA COZINHA P13 E P45 – DISPUTA AMPLA
Licitante Vencedora: LIMA GÁS DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ:. 01.231.358/0001-98

IT
QTDE 
EST. 

ANUAL
UN. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS MARCA VL. 

UNIT
VALOR 
TOTAL

01 58 UN

VASILHAME/CILINDRO DE GÁS: 
capacidade 13 kgs cilindro (botijão) 

modelo P13 capacidade de 13kg. Deverá 
atender todas as normas de segurança 

vigentes. UNIDADE: unidade

SUPERGASBRAS 131,94 7.652,52

02 17 UN

VASILHAME/CILINDRO DE GÁS: 
capacidade 45 kgs cilindro (botijão) 

modelo P45 capacidade de 45kg. Deverá 
atender todas as normas de segurança 

vigentes. UNIDADE: unidade

SUPERGASBRAS 459,31 7.808,27

TOTAL GERAL DOS LOTES – R$ 15.460,79
Bauru, 13/11/2020– Davison de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações–SME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 538/2020 – PROCESSO Nº 123.451/2019 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: FERRINI COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA ME 
– OBJETO: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 120 (CENTO E VINTE) 
MICROFONES DE MÃO SEM FIO , MELHOR DESCRITOS NO ANEXO I DO EDITAL, POR 
MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO. - Interessadas: Secretaria da 
Educação, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 554/2019, mediante emissão de 
Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço 
abaixo consignado: 
LOTE 3 –MICROFONE DE MÃO SEM FIO - COTA PRINCIPAL

It ESPECIFICAÇÕES MINIMAS UN. QTDE. EST. 
ANUAL

VALOR 
UNIT. MARCA

03 MICROFONE DE MÃO SEM FIO: Demais 
especificações no Anexo I do Edital nº 554/2019 Un. 120 R$ 833,33 SAUHF-

300D
PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 473/2019 – ASSINATURA: 29/10/2020 – 
VALIDADE: 28/10/2021. Bauru, 13/11/2020 – Davison de Lima Gimenes – Dir. da Div. de Compras e 
Licitações – SME.

AVISO DE ERRATA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - Publicação realizada no Diário Oficial de Bauru em 12/11/2020.
NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 122.298/2020– Modalidade: Pregão Eletrônico n° 364/2020 – SIMPLIFICADO COVID 19 – 
AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição 
de Insumos para enfrentamento da pandemia do COVID19
Onde se Lê:
Data de abertura prevista para 19/11/2020 às 09 horas.
Leia-se:
Data de abertura prevista para 12/11/2020 às 09 horas.
Bauru, 13/11/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações - S.M.S.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO FERSB 015/2020
A Fundação Estatal Regional de Saúde – FERSB, em razão de necessidade transitória, informa que está 
com:

 01 (uma) vaga aberta para a contratação por tempo determinado (por até 6 meses) de TÉCNICO DE 
FARMÁCIA – PEDERNEIRAS -SP,  

01 (uma) vaga aberta para a contratação por tempo determinado (por até 6 meses) de TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM – PEDERNEIRAS-SP

 Interessados devem enviar documentação obrigatória, preferencialmente, por e-mail para: seletivo.
fersb@gmail.com (ASSUNTO DO E-MAIL: FUNÇÃO PRETENDIDA E NOME COMPLETO DO 
CANDIDATO) ou presencialmente na Sede administrativa da Fundação Estatal Regional de Saúde da 
Região de Bauru, sito na Rua Gerson França, quadra 9, número 42, Centro , Bauru, cep: 17 015 -200, 
em horário comercial, das 8h às 17h, do dia  12 ao dia 20 de novembro de 2020, até às 17h. No dia 20 de 
novembro serão aceitos inscrições de e-mail encaminhados até às 17h.
- DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO 015/2020

- TÉCNICO DE FARMÁCIA:  Entregar obrigatoriamente, as seguintes cópias de documentos:
• CURRÍCULO CONTENDO: Nome Completo do candidato, CPF, RG, endereço 
completo, e-mail, telefones de contato, disponibilidade de horário para trabalho e experiências 
profissionais.
• 
CÓPIAS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
• CERTIFICADO DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO 
DE NÍVEL MÉDIO, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDA 
PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC), CERTIFICADO DE CURSO TÉCNICO DE 
FARMÁCIA.
• COMPROVAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS, OBRIGATÓRIO 
ENVIO DE CÓPIA DE CTPS OU DECLARAÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO DAS 
EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS.
• DOCUMENTO DE IDENTIDADE. 
E-mails com documentação incompleta e fora do prazo, não serão considerados na seleção, sendo 
os candidatos inabilitados.



43DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 14 DE NOVEMBRO DE 2.020

- TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Entregar obrigatoriamente, as seguintes cópias de 
documentos:
• CURRÍCULO CONTENDO: Nome Completo do candidato, CPF, RG, endereço 
completo, e-mail, telefones de contato, disponibilidade de horário para trabalho e experiências 
profissionais.
• 
CÓPIAS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
• CERTIFICADO DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO 
DE NÍVEL MÉDIO E CERTIFICADO DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE 
CURSO DE NÍVEL TÉCNICO EM ENFERMAGEM, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). 
• REGISTRO NO CONSELHO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM- SP.
• COMPROVAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS, OBRIGATÓRIO 
ENVIO DE CÓPIA DE CTPS OU DECLARAÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO DAS 
EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS.
• DOCUMENTO DE IDENTIDADE. 
E-mails com documentação incompleta e fora do prazo, não serão considerados na seleção, sendo 
os candidatos inabilitados.

E-mails com documentação incompleta e entregues fora do prazo, não serão considerados na seleção, 
sendo os candidatos inabilitados. 
A documentação completa e entregue dentro do prazo especificado será analisada por equipe técnica desta 
Fundação. Dentre os que cumprirem os requisitos mínimos, serão selecionados e convocados inicialmente 
10 candidatos de cada função para entrevista.  A convocação para entrevista será feira por e-mail e por 
publicação de relação de habilitados divulgada no link: https://www2.bauru.sp.gov.br/saude/fundacao.aspx 
, no dia 24/11/2020.

As entrevistas estão previstas para os dias 26/11/2020, e acontecerão na sede Administrativa da FERSB - 
Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru, sito na Rua Gerson França, quadra 9, número 42, 
Centro, Bauru, cep: 17 015 -200.
- Dia 26/11/2020 às 09h para candidatos da vaga de TÉCNICO DE FARMÁCIA,
- Dia 26/11/2020 às 14h para os candidatos à vaga de TÉCNICO DE ENFERMAGEM,

A relação dos candidatos habilitados após entrevista será divulgada no dia 01/12/2020 por publicação 
divulgada no link:  https://www2.bauru.sp.gov.br/saude/fundacao.aspx e em diário Oficial de Bauru.

Apenas serão encaminhados para admissão, os candidatos habilitados no processo seletivo e no Exame 
Médico Pré-admissional. Os exames médicos, de caráter eliminatório para efeito de admissão, são 
soberanos e em face deles não caberá qualquer recurso.

REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E REQUISITOS

- TÉCNICO DE FARMÁCIA
- SALÁRIO BASE PARA A FUNÇÃO: R$ 1.392,70
BENEFÍCIOS: R$ 400,00 - Vale Alimentação
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 HORAS

- TÉCNICO DE ENFERMAGEM
- SALÁRIO BASE PARA A FUNÇÃO:
CARGA HORÁRIA SEMANAL – 40 HORAS
R$ 1.929,63
BENEFÍCIOS: 400,00 VALE ALIMENTAÇÃO

A FERSB oferecerá aos candidatos admitidos através deste processo seletivo simplificado, desde que 
preenchidos os requisitos legais e obedecidas as condições estabelecidas em Normas Internas e Acordo 
Coletivo de Trabalho, além da remuneração base, os benefícios que estiverem em vigor na época da 
admissão.
ADMISSÃO
Além dos requisitos previstos acima, são requisitos básicos para admissão, na Fundação Estatal Regional 
de Saúde da Região de Bauru – FERSB: 
• Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos 
direitos políticos, nos termos do artigo 12, § 1º, da Constituição Federal;
• Estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos;
• Estar em dia com as obrigações eleitorais e, em caso de candidato do sexo masculino, também 
com os militares;
• Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo
• Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;
• Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a contratação em 
cargo/emprego público;
• Não ter outro vínculo trabalhista ou acadêmico que seja conflitante com sua função e horário de 
trabalho na FERSB;
• Não ocupar quaisquer cargos públicos, com exceção daqueles permitidos por lei, para que não 
haja acumulação ilegal de cargos, bem como não percebam aposentadoria de nenhuma entidade pública.

Bauru, 11 de novembro de 2020.
Claudia de Almeida Prado e Piccino Sgavioli

Diretora Geral

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB
Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200

Telefone: 14-3012-0883 / 14- 3010-8038
CNPJ: 20.845.437/0001-33- Email: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

https://www2.bauru.sp.gov.br/saude/fundacao.aspx

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 012/2020
CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO

NOME FUNÇÃO
TIAGO PONTES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - UBS JULIO BERTOLINI

Tendo-se em vista que se encontra na relação de aprovados do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
nº 012/2020 para provimento DA FUNÇÃO  de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE, esta convocação 
se dá para preenchimento de vaga POR TEMPO DETERMINADO de AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAUDE, na cidade de Pederneiras pelo prazo de 06 MESES. 

O prazo para comparecimento na sede administrativa da Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de 
Bauru é de 2(dois) dias úteis, sito na Rua Gerson França, 9-42, cep 17.015-200 para que seja aceita ou não a 
vaga de trabalho por tempo determinado ora oferecida, o não comparecimento no prazo máximo de 2 dias 
úteis contados do dia dessa publicação, será considerado desistente dessa função por tempo determinado. 

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – telefone: 14-3010-8038 / e-mail: 
fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
DAE

Departamento de Água e Esgoto
Eliseu Areco Neto

Presidente
Corregedoria Administrativa

Súmula de Decisão do Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru, ELISEU ARECO NETO, nos Autos do Processo Administrativo Disciplinar Ordinário 
de Portaria Nº CORREG- CORREG-01/2020, de 31/03/2020, de interesse do servidor RONALDO 
ADRIANO DE OLIVEIRA, Técnico em Segurança do Trabalho, matrícula 102.909: CONVERTER A 
PENALIDADE DE 8 DIAS DE SUSPENSÃO, exarada em 15/10/2020, EM MULTA, com fundamento 
nos arts. 27, 29 § 2º e 97 da Lei Municipal nº 3.781/94.
Bauru, 03 de novembro de 2020.

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8.666/93

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 4595/2020 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 084/2020 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de tubos de PVC rígido tipo PBA, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 30/11/2020, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 30/11/2020, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 30/11/2020, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Dhyego Palácios Bonifácio 
Pregoeiro Substituto: Thaís de Moraes Perseguim

Processo Administrativo nº 2512/2020 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preço nº 085/2020 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de peças e acessórios novos, de acordo com a 
NBR 15.296:2005 – item 2.5, para máquinas da marca JCB, com maior percentual de desconto sobre 
a tabela de peças fornecida pelo fabricante, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 01/12/2020 às 09:00 
horas.
Pregoeiro Titular: Renan Sampaio Oliveira
Pregoeiro Substituto: Gustavo Turini
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AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – DAE

Processo Administrativo nº 8002/2020 - DAE
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações, notificamos 
os interessados que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru formalizará a contratação da empresa 
MCM TRANSPORTES LTDA – EPP para locação de 03 (três) caminhões pipa de água potável, com 
capacidade mínima de 15 mil litros, conforme especificações contidas no processo em epígrafe.
Valor Total: Até R$ 113.400,00 (cento e treze mil e quatrocentos reais).
Base Legal: Art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – DAE

Processo Administrativo nº 5877/2017 - DAE
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações, notificamos os 
interessados que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru formalizará a contratação da empresa 
Jornal da Cidade de Bauru Ltda., para contratação de 02 (duas) assinaturas impressas + 01 (uma) 
assinatura digital diária do jornal, conforme especificações contidas no processo em epígrafe.
Valor Total: R$ 813,00 (oitocentos e treze reais).
Base legal: Art. 25, “caput” da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações

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

DISPONIBILIZAMOS ABAIXO:

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 044/2020

Processo Administrativo nº 7908/2018 e 6817/2019 [apenso] - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 032/2020 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de luva flexível, tê 90º e união em polipropileno e 
registro de PVC rígido, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Doal Plastic Indústria e Comércio Ltda.
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 01 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário em 
R$

01 863 Peça

Luva flexível de Polipropileno (PP) para transição de tubo de 
ferro galvanizado (fogo) ou PVC ¾” para tubo PEAD, DE 20 

mm.
Norma de referência: ABNT NBR 15.803

Marca/Modelo: Doal Plastic

R$ 4,17

Lote nº 02 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário em 
R$

01 810 Peça

Tê 90º de Polipropileno (PP), de compressão para montagem 
mecânica, com as seguintes características:

Extremidades: junta por compressão para tubos de PEAD PE80; 
garras em Poliacetal (POM) e anéis de vedação em borracha 

nitrílica.
Dimensão: DE= 20 mm (¾”).

Norma de Fabricação: ABNT – NBR 15.803.
Marca/Modelo: Doal Plastic

R$ 4,07

COTA RESERVADA:
(Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) qualificadas como tais, nos termos do art. 
3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.)
Lote nº 05 – Item nº 01: 

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário em 
R$

01 287 Peça

Luva flexível de Polipropileno (PP) para transição de tubo de 
ferro galvanizado (fogo) ou PVC ¾” para tubo PEAD, DE 20 

mm.
Norma de referência: ABNT NBR 15.803

Marca/Modelo: Doal Plastic

R$ 4,17

Lote nº 06 – Item nº 01: 

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário em 
R$

01 270 Peça

Tê 90º de Polipropileno (PP), de compressão para montagem 
mecânica, com as seguintes características:

Extremidades: junta por compressão para tubos de PEAD PE80; 
garras em Poliacetal (POM) e anéis de vedação em borracha 

nitrílica.
Dimensão: DE= 20 mm (¾”).

Norma de Fabricação: ABNT – NBR 15.803.
Marca/Modelo: Doal Plastic

R$ 4,07

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 06/08/2020

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 045/2020

Processo Administrativo nº 7908/2018 e 6817/2019 [apenso] - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 032/2020 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de luva flexível, tê 90º e união em polipropileno e 

registro de PVC rígido, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Sanemarck Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli EPP
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 03 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário em 
R$

01 15.000 Peça

Registro de PVC rígido, cor azul, com adaptador de 
compressão para montagem mecânica, fechamento tipo borboleta 

para execução de ramal predial.
Extremidades: junta mecânica para tubo de PEAD PE80 DN=20, 

garras em Poliacetal (POM) e anéis de vedação em borracha 
nitrílica; rosca macho DNR 20;

Dimensão: JM DN= 20 mm; DNR 20 mm X ¾”;
Norma de fabricação: ABNT NBR 11.306, NBR NM-ISO 7-1.

Marca/Modelo: Hifersane

R$ 3,26

COTA RESERVADA:
(Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) qualificadas como tais, nos termos do art. 
3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.)
Lote nº 08 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário em 
R$

01 5.000 Peça

União de Polipropileno (PP), de compressão para montagem 
mecânica, com as seguintes características:

Extremidades: junta por compressão para tubo de PEAD PE80; 
garras em Poliacetal (POM) e anéis de vedação em borracha 

nitrílica. 
Dimensão: DE= 20 mm (¾”).

Norma de fabricação: ABNT – NBR 15.803
Marca/Modelo: Hifersane

R$ 1,12

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 06/08/2020

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 046/2020

Processo Administrativo nº 7908/2018 e 6817/2019 [apenso] - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 032/2020 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de luva flexível, tê 90º e união em polipropileno e 
registro de PVC rígido, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Sanefour Almeida Hidráulica Ltda. ME
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 04 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

01 15.000 Peça

União de Polipropileno (PP), de compressão para montagem 
mecânica, com as seguintes características:

Extremidades: junta por compressão para tubo de PEAD PE80; 
garras em Poliacetal (POM) e anéis de vedação em borracha 

nitrílica. 
Dimensão: DE= 20 mm (¾”).

Norma de fabricação: ABNT – NBR 15.803
Marca/Modelo: Kaltex /NBR 15803 NTS 179

R$ 1,12

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 06/08/2020

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 047/2020

Processo Administrativo nº 7908/2018 e 6817/2019 [apenso] - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 032/2020 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de luva flexível, tê 90º e união em polipropileno e 
registro de PVC rígido, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Guimarães e Castro Comércio de Materiais para Saneamento Ltda. ME
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 07 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário em 
R$

01 5.000 Peça

Registro de PVC rígido, cor azul, com adaptador de 
compressão para montagem mecânica, fechamento tipo borboleta 

para execução de ramal predial.
Extremidades: junta mecânica para tubo de PEAD PE80 DN=20, 

garras em Poliacetal (POM) e anéis de vedação em borracha 
nitrílica; rosca macho DNR 20;

Dimensão: JM DN= 20 mm; DNR 20 mm X ¾”;
Norma de fabricação: ABNT NBR 11.306, NBR NM-ISO 7-1.

Marca/Modelo: ESSA

R$ 3,26

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 06/08/2020
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EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 048/2020

Processo Administrativo nº 9487/2019 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 019/2020 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Nori Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli EPP
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 01 – Itens nº 01 ao 04:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

1 412,5 Kg

Farinha de mandioca; torrada; tipo único, da mandioca torrada; 
na cor característica; isenta de sujidades, parasitas e larvas; 

acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; e suas 
condições deverão estar de acordo com a portaria RDC 263 de 22 de 

setembro de 2005; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 
Embalagens de 500 g a 5,0 kg.

Marca: Tcheto

R$ 5,00

2 75 Kg

Farinha de rosca; seca, fina, ligeiramente torrada; de cor 
amarelada; isenta de sujidades, parasitas e larvas; acondicionada 
em saco plástico transparente, atóxico; e suas condições deverão 

estar de acordo com a portaria RDC 263 de 22 de setembro de 2005; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. Embalagens de 500 

g a 5,0 kg.
Marca: Tcheto

R$ 6,50

3 45 Kg

Trigo; para quibe, integral, quebrado e torrado; isento de isento 
de sujidades, parasitas e larvas; livre de mofo e materiais terrosos; 

acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; e suas 
condições deverão estar de acordo com a legislação atual vigente; 

produto sujeito a verificação no ato da entrega.  Embalagens de 500 
g a 5,0 kg.

Marca: Nori

R$ 4,40

4 7,5 Kg

Fermento químico em pó: o produto deverá estar de acordo 
com a NTA 02 e 80 (Decreto 12.486 de 20/10/78).  Formado de 

substâncias químicas, que pela influência do calor e/ou da umidade, 
produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas 

com farinhas, amido ou féculas, aumentando-lhes o volume e 
porosidade. Não deverá apresentar sujidades, materiais terrosos, 
parasitas, larvas e matérias estranhas. Deverá se apresentar com 
aspecto, cor, odor, e sabor próprios. Embalagem primária: pote 

plástico com tampa rosca lacre ou lacre interno pós tampa, pesando 
entre 200 g e 250 g, com informações nutricionais e ingredientes, 
data de fabricação, número do lote e condições de armazenagem.

Marca: Royal

R$ 6,92

Lote nº 02 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

01 3.495 Kg

Açúcar; refinado; obtido a partir do caldo da cana de açúcar; 
com aspecto, cor e odor característicos e sabor doce; não podendo 

apresentar sujidades, parasitas e larvas; embalagem primária 
plástica atóxica devidamente lacrada; e suas condições deverão estar 
de acordo com a resolução RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, 
RDC 360/03 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação 
no ato da entrega aos proced. Adm. Determinados pela ANVISA; 

embalagem de 01 kg.
Marca: Santa Isabel

R$ 2,44

Lote nº 03 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

01 60 Kg

Feijão; branco; grupo 1 (comum), classe branco, tipo 1; constituído 
de grãos inteiros e sãos; com teor de umidade recomendada de 

até 14%; isento de matérias estranhas, impurezas, grãos mofados, 
ardidos, germinados e carunchados; embalagem primária saco 

plástico atóxico, hermeticamente fechado; e suas condições deverão 
estar de acordo com o Decreto 6268/07, instrução normativa 12/08, 

RDC 259/02, RDC 360/03; RDC 07/11 e alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega e aos proced. Adm. 

Determinados pelo mapa e ANVISA; embalagem de 01 kg a 02 kg.
Marca: Nori

R$ 9,50

Lote nº 04 – Itens nº 01 e 02:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

01 90 Kg

Azeitona em conserva; fatiada; verde; imersa em líquido; 
tamanho e coloração uniformes; em balde plástico, vedado; 

devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e 
suas condições deverão estar de acordo com a RDC 272 de 22 de 

setembro de 2005; baldes de 2,0 kg a 3,0 kg.
Marca: Colosso

R$ 19,15

02 90 Kg

Azeitona em conserva; fatiada; preta; imersa em líquido; 
tamanho e coloração uniformes; em balde plástico, vedado; 

devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e 
suas condições deverão estar de acordo com a RDC 272 de 22 de 

setembro de 2005; baldes de 2,0 kg a 3,0 kg.
Marca: Colosso

R$ 19,18

Lote nº 06 – Itens nº 01 ao 03:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

1 432 Kg

Massa alimentícia; seca para macarronada; formato espaguete; 
cor amarela; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; 

ovos e demais substâncias permitidas; nº 8; isenta de corantes 
artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%; 
acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico, e suas 

condições deverão estar de acordo com o (res. RDC 12/01 ANVISA/
MS, (res.363/05 ANVISA); produto sujeito a verificação no ato da 

entrega. Embalagem de 500 g a 1 kg.
Marca: Daroz

R$ 4,65

2 225 Kg

Massa alimentícia; seca para macarronada; formato tortilhone; 
cor amarela; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; 
ovos e demais substâncias permitidas; isenta de corantes artificiais, 

sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%; acondicionada 
em saco de plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão 
estar de acordo com o (res. RDC 12/01 ANVISA/MS), (res.363/05 

ANVISA); produto sujeito a verificação no ato da entrega. 
Embalagens de 500 g a 1 kg.

Marca: Daroz

R$ 4,80

3 243,75 Kg

Massa alimentícia; seca pré-cozida; formato lasanha; cor 
amarela; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; 
e demais substâncias permitidas; isenta de corantes artificiais, 

sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%; acondicionada 
em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão 

estar de acordo com o (Dec. 3.029, 16/04/99) e (Port. 593, 
25/08/00), ANVISA; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

Embalagens de 500 g a 1 kg.
Marca: Dona Benta

R$ 9,48

Lote nº 07 – Itens nº 01 ao 04:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

1 442,8 Kg

Extrato de tomate; simples, concentrado; produto resultante 
da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico; 

preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem 
sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentação; 
acondicionado em lata com envasamento a vácuo pesando entre 4 

kg a 4,1 kg; suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 276/05 e suas posteriores alterações; produto sujeito a 

verificação no ato da entrega.  Lata ou Bag, pesando 4 kg a 4,1 kg.
Marca: Xavante

R$ 3,75

2 172,8 Kg

Molho a base de Catchup. Composto a base de polpa e suco de 
tomate, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, admitindo no 

máximo 35% de resíduos secos, de consistência cremosa, cor, 
cheiro e sabor próprio, isento de sujidades e seus ingredientes de 
preparo em perfeito estado de conservação, acondicionado em 
galão plástico; e suas condições deverão estar de acordo com a 

resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito 
a verificação no ato da entrega. Galão de 2 kg a 4 kg.

Marca: Tcheto

R$ 4,00

3 201,6 Kg

Mostarda; composto de vinagre, óleo açúcar, sal e outras 
substâncias permitidas; de consistência cremosa, cor amarela, 

cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e seus ingredientes de 
preparo em perfeito estado de conservação; acondicionado em 
galão plástico; e suas condições deverão estar de acordo com a 

resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito 
a verificação no ato da entrega. Galão de 2 kg a 4 kg.

Marca: Tcheto

R$ 4,00

4 105 Kg

Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com 
adição de condimentos; substâncias comestíveis e sem corantes; 

de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor 
próprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em 

perfeito estado de conservação; acondicionada em galão plástico; 
hermeticamente fechado; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. Balde ou Bag de 2 kg a 4 kg.

Marca: Quero

R$ 5,16

Lote nº 08 – Itens nº 01 ao 03:
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Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

1 72 L

Molho inglês; produto preparado à base de extrato de carne; 
acrescido de vinagre, água, açúcar, caramelo, sal; cravo, canela e 
ingredientes permitidos; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; 
isento de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em frasco 

plástico; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a 

verificação no ato da entrega. Embalagem 900 ml a 5 l. 
Marca: Tcheto

R$ 6,50

2 72 L

Molho de Shoyu; obtido pela fermentação da soja cozida; 
admitindo condimentos e cereais permitidos; adição de outras 

substâncias alimentícias; na forma líquida de cor marrom escuro; 
isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado 

de conservação; acondicionado em frasco plástico transparente, 
atóxico; e com tampa inviolável e fechada; e suas condições deverão 

estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações 
posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

Embalagens de 900 ml a 5 l.
Marca: Tcheto

R$ 7,21

3 37,5 L

Molho de pimenta; composto de água, polpa de pimenta vermelha, 
vinagre, sal e especiarias genuínas e puras; de consistência líquida; 

ausência de coliformes fecais, salmonelas e seus ingredientes 
de primeira qualidade; frasco de plástico; estar de acordo com 
a NTA resolução RDC 276 de 22 de setembro de 2005 e suas 

alterações vigentes; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 
Embalagem de 900 ml a 5 l.

Marca: Tcheto

R$ 7,00

Lote nº 09 – Itens nº 01 e 02:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

01 51 Kg
Sagu; grupo tapioca; classe pérola, tipo 1, embalagem plástica com 

peso líquido de 500 g a 1 kg.
Marca: Nori

R$ 8,90

02 37,5 Kg

Canjica de milho; grupo misturada, subgrupo despeliculado, 
classe branca, tipo 1; isento de insetos, impurezas, matérias e 

odores estranhos; admitindo umidade máxima de 13% por peso; 
acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; e suas 

condições deverão estar de acordo com a portaria 109/89, RDC 
259/02,  RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; embalagem de 500 g a 5 kg.
Marca: Nori

R$ 7,90

Lote nº 14 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

01 648 Unid.

Vinagre de álcool colorido, acidez volátil em ácido acético (g/100 
ml) no mínimo 4,0, odor acético, característico de vinagre, aspecto 
líquido, límpido, cor castanho claro, isento de partículas estranhas a 
sua natureza, composição fermentada acético de álcool, conservante, 

corante caramelo e água potável, e suas condições deverão 
estar de acordo com a instrução normativa nº 36 de 14/10/1999, 
mapa, resolução RDC nº 276/05, da ANVISA, e suas posteriores 

alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega.
Marca: Belmont

R$ 1,30

Lote nº 15 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

01 594 Litro

Óleo comestível; azeite de oliva; extra virgem, acidez máxima 
0,5%, puro; isento de ranço e substâncias estranhas; validade 

mínima 10 meses a contar da entrega, em lata ou vidro; embalado 
em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 270 de 22/09/2005 e suas alterações 

posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. Latas ou 
vidro de 500 ml a 1.000 ml.

Marca: Sevilha

R$ 24,40

COTA RESERVADA:
(Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) qualificadas como tais, nos termos do art. 
3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.)
Lote nº 17 – Itens nº 01 ao 04:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

1 137,5 Kg

Farinha de mandioca; torrada; tipo único, da mandioca torrada; 
na cor característica; isenta de sujidades, parasitas e larvas; 

acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; e suas 
condições deverão estar de acordo com a portaria RDC 263 de 22 de 

setembro de 2005; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 
Embalagens de 500 g a 5,0 kg.

Marca: Tcheto

R$ 5,00

2 25 Kg

Farinha de rosca; seca, fina, ligeiramente torrada; de cor amarelada; 
isenta de sujidades, parasitas e larvas; acondicionada em saco plástico 
transparente, atóxico; e suas condições deverão estar de acordo com 

a portaria RDC 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. Embalagens de 500 g a 5,0 kg.

Marca: Tcheto

R$ 6,50

3 15 Kg

Trigo; para quibe, integral, quebrado e torrado; isento de isento 
de sujidades, parasitas e larvas; livre de mofo e materiais terrosos; 

acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; e suas 
condições deverão estar de acordo com a legislação atual vigente; 

produto sujeito a verificação no ato da entrega.  Embalagens de 500 
g a 5,0 kg.

Marca: Nori

R$ 4,40

4 2,5 Kg

Fermento químico em pó: o produto deverá estar de acordo com a 
NTA 02 e 80 (Decreto 12.486 de 20/10/78).  Formado de substâncias 

químicas, que pela influência do calor e/ou da umidade, produz 
desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com 

farinhas, amido ou féculas, aumentando-lhes o volume e porosidade. 
Não deverá apresentar sujidades, materiais terrosos, parasitas, larvas 
e matérias estranhas. Deverá se apresentar com aspecto, cor, odor, e 
sabor próprios. Embalagem primária: pote plástico com tampa rosca 
lacre ou lacre interno pós tampa, pesando entre 200 g e 250 g, com 
informações nutricionais e ingredientes, data de fabricação, número 

do lote e condições de armazenagem.
Marca: Royal

R$ 6,92

Lote nº 18 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

01 1.165 Kg

Açúcar; refinado; obtido a partir do caldo da cana de açúcar; 
com aspecto, cor e odor característicos e sabor doce; não podendo 

apresentar sujidades, parasitas e larvas; embalagem primária 
plástica atóxica devidamente lacrada; e suas condições deverão estar 
de acordo com a resolução RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, 
RDC 360/03 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação 
no ato da entrega aos proced. Adm. Determinados pela ANVISA; 

embalagem de 01 kg.
Marca: Santa Isabel

R$ 2,44

Lote nº 19 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

01 20 Kg

Feijão; branco; grupo 1 (comum), classe branco, tipo 1; constituído 
de grãos inteiros e sãos; com teor de umidade recomendada de 

até 14%; isento de matérias estranhas, impurezas, grãos mofados, 
ardidos, germinados e carunchados; embalagem primária saco 

plástico atóxico, hermeticamente fechado; e suas condições deverão 
estar de acordo com o Decreto 6268/07, instrução normativa 12/08, 

RDC 259/02, RDC 360/03; RDC 07/11 e alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega e aos proced. Adm. 

Determinados pelo mapa e ANVISA; embalagem de 01 kg a 02 kg.
Marca: Nori

R$ 9,50

Lote nº 20 – Itens nº 01 e 02:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

01 30 Kg

Azeitona em conserva; fatiada; verde; imersa em líquido; 
tamanho e coloração uniformes; em balde plástico, vedado; 

devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e 
suas condições deverão estar de acordo com a RDC 272 de 22 de 

setembro de 2005; baldes de 2,0 kg a 3,0 kg.
Marca: Colosso

R$ 19,15

02 30 Kg

Azeitona em conserva; fatiada; preta; imersa em líquido; 
tamanho e coloração uniformes; em balde plástico, vedado; 

devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e 
suas condições deverão estar de acordo com a RDC 272 de 22 de 

setembro de 2005; baldes de 2,0 kg a 3,0 kg.
Marca: Colosso

R$ 19,18

Lote nº 21 – Itens nº 01 ao 05:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

1 18 Kg

Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 
25%, embalado em caixa cartonada; e suas condições deverão estar 

de acordo com a Portaria MA-146, de 07/03/96 e sua posteriores 
alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

Embalagem Tetra Pak de 200 g a 1,0 kg.
Marca: Piracanjuba

R$ 17,00
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2 15 Kg

Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose 
(tradicional); de consistência cremosa e textura homogênea; 

acondicionado em caixa cartonada; resolução RDC 259 de 20 de 
setembro de 2002 e suas posteriores alterações; produto sujeito a 

verificação no ato da entrega. Embalagem Tetra Pak ou Bag de 395 
g a 5,0 kg.

Marca: Piracanjuba

R$ 14,50

3 7,5 L

Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do 
endosperma de coco; procedente de frutos sãos e maduros; isento de 
sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; 
suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 

de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; em frascos 
de vidro ou plástico; embalagem de 200 ml a 1 l.

Marca: Menina

R$ 17,00

4 12 Kg

Goiabada em barra, tradicional, embalagem de 500 g a 1 kg; 
sendo Tetra Pak integra sem marcas de umidade e bolor, ou lata 

íntegra, sem amassado, estufado e ferrugem ou plástico atóxico, e 
suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 
de 22 de setembro de 2005 e sua alterações posteriores; produto 

sujeito a verificação no ato da entrega.
Marca: Xavante

R$ 7,00

5 2,5 Kg

Coco branco; ralado fino, desidratado, sem açúcar; amêndoas de 
coco puro; obtido por processo tecnológico adequado; isento de 

impurezas, sujidades e ranço; em embalagem plástica apropriada; 
suas condições deverão estar de acordo com resolução RDC 272 
de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto 

sujeito a verificação no ato da entrega. Embalagem de 500 g a 1 kg.
Marca: Nori

R$ 28,00

Lote nº 23 – Itens nº 01 ao 04:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

1 147,6 Kg

Extrato de tomate; simples, concentrado; produto resultante 
da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico; 

preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem 
sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentação; 
acondicionado em lata com envasamento a vácuo pesando entre 4 

kg a 4,1 kg; suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 276/05 e suas posteriores alterações; produto sujeito a 

verificação no ato da entrega.  Lata ou Bag, pesando 4 kg a 4,1 kg.
Marca: Xavante

R$ 3,75

2 57,6 Kg

Molho a base de Catchup. Composto a base de polpa e suco de 
tomate, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, admitindo no 

máximo 35% de resíduos secos, de consistência cremosa, cor, 
cheiro e sabor próprio, isento de sujidades e seus ingredientes de 
preparo em perfeito estado de conservação, acondicionado em 
galão plástico; e suas condições deverão estar de acordo com a 

resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito 
a verificação no ato da entrega. Galão de 2 kg a 4 kg.

Marca: Tcheto

R$ 4,00

3 67,2 Kg

Mostarda; composto de vinagre, óleo açúcar, sal e outras 
substâncias permitidas; de consistência cremosa, cor amarela, 

cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e seus ingredientes de 
preparo em perfeito estado de conservação; acondicionado em 
galão plástico; e suas condições deverão estar de acordo com a 

resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito 
a verificação no ato da entrega. Galão de 2 kg a 4 kg.

Marca: Tcheto

R$ 4,00

4 35 Kg

Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com 
adição de condimentos; substâncias comestíveis e sem corantes; 

de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor 
próprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em 

perfeito estado de conservação; acondicionada em galão plástico; 
hermeticamente fechado; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. Balde ou Bag de 2 kg a 4 kg.

Marca: Quero

R$ 5,16

Lote nº 25 – Itens nº 01 e 02:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

01 17 Kg
Sagu; grupo tapioca; classe pérola, tipo 1, embalagem plástica com 

peso líquido de 500 g a 1 kg.
Marca: Nori

R$ 8,90

02 12,5 Kg

Canjica de milho; grupo misturada, subgrupo despeliculado, 
classe branca, tipo 1; isento de insetos, impurezas, matérias e 

odores estranhos; admitindo umidade máxima de 13% por peso; 
acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; e suas 

condições deverão estar de acordo com a portaria 109/89, RDC 
259/02,  RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto sujeito a 

verificação no ato da entrega; embalagem de 500 g a 5 kg.
Marca: Nori

R$ 7,90

Lote nº 30 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

01 216 Unid.

Vinagre de álcool colorido, acidez volátil em ácido acético (g/100 
ml) no mínimo 4,0, odor acético, característico de vinagre, aspecto 
líquido, límpido, cor castanho claro, isento de partículas estranhas a 
sua natureza, composição fermentada acético de álcool, conservante, 

corante caramelo e água potável, e suas condições deverão 
estar de acordo com a instrução normativa nº 36 de 14/10/1999, 
mapa, resolução RDC nº 276/05, da ANVISA, e suas posteriores 

alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega.
Marca: Belmont

R$ 1,30

Lote nº 31 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

01 198 Litro

Óleo comestível; azeite de oliva; extra virgem, acidez máxima 
0,5%, puro; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 
10 meses a contar da entrega, em lata ou vidro; embalado em caixa 
de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com 
a resolução RDC 270 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; 

produto sujeito a verificação no ato da entrega. Latas ou vidro de 500 
ml a 1.000 ml.

Marca: Sevilha

R$ 
24,40

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 10/08/2020

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/2020

Processo Administrativo nº 9487/2019 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 019/2020 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Supermercado Morada do Sol Eireli EPP
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 05 – Itens nº 01 ao 05:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

1 54 Kg

Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 
25%, embalado em caixa cartonada; e suas condições deverão estar 

de acordo com a Portaria MA-146, de 07/03/96 e sua posteriores 
alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

Embalagem Tetra Pak de 200 g a 1,0 kg.
Marca: Italac

R$ 
17,00

2 45 Kg

Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose 
(tradicional); de consistência cremosa e textura homogênea; 

acondicionado em caixa cartonada; resolução RDC 259 de 20 de 
setembro de 2002 e suas posteriores alterações; produto sujeito a 

verificação no ato da entrega. Embalagem Tetra Pak ou Bag de 395 g 
a 5,0 kg.

Marca: Itambé

R$ 
14,50

3 22,5 L

Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do 
endosperma de coco; procedente de frutos sãos e maduros; isento de 
sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; 

suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 
22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; em frascos de 

vidro ou plástico; embalagem de 200 ml a 1 l.
Marca: Vita Coco

R$ 
17,00

4 36 Kg

Goiabada em barra, tradicional, embalagem de 500 g a 1 kg; sendo 
Tetra Pak integra sem marcas de umidade e bolor, ou lata íntegra, sem 
amassado, estufado e ferrugem ou plástico atóxico, e suas condições 
deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro 
de 2005 e sua alterações posteriores; produto sujeito a verificação no 

ato da entrega.
Marca: Val

R$ 7,00

5 7,5 Kg

Coco branco; ralado fino, desidratado, sem açúcar; amêndoas de 
coco puro; obtido por processo tecnológico adequado; isento de 

impurezas, sujidades e ranço; em embalagem plástica apropriada; 
suas condições deverão estar de acordo com resolução RDC 272 de 

22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito 
a verificação no ato da entrega. Embalagem de 500 g a 1 kg.

Marca: Ducoco

R$ 
28,00

Lote nº 12 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

01 15 Kg

Uva passa preta, sem sementes: uva passa; preta, sem semente; 
isenta de fermentações e manchas; apresentando umidade máxima de 

25%; embalagem primária saco plástico atóxico e hermeticamente 
fechado; e suas condições deverão estar de acordo com a RDC 
272/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 14/14 e 

alterações posteriores; embalagem de 200 g a 01 kg.
Marca: Morada

R$ 
30,00
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Lote nº 13 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário em 
R$

01 30 Unid.

Adoçante dietético líquido, composto de sacarina sódico 
(ciclamato de sódio), frasco de 100 ml, e suas condições deverão 

estar de acordo com resolução RDC 271/05 ANVISA.
Marca: Lowçucar

R$ 2,00

Lote nº 16 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

01 3.150 Unid.

Óleo vegetal de soja: refinado 100% natural, comestível, deverá 
ser isento de ranço e outras características indesejáveis, deverá 

apresentar teores de vitamina E, 0% de gorduras trans. Embalagem 
primária: Tipo pet de 900 ml; intacta, resistente, transparente, 
atóxicos, sem amassamento e vazamento, data de fabricação e 

validade indelével. Embalagem secundária: embalado em caixa 
de papelão reforçada e resistente, constando data de fabricação 
e validade, número do lote contendo 20 frascos. Deverá estar de 

acordo com a resolução RDC 270/05, RDC 259/02, RDC 360/03 e 
alterações posteriores.

Marca: Cocamar

R$ 4,40

COTA RESERVADA:
(Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) qualificadas como tais, nos termos do art. 
3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.)
Lote nº 22 – Itens nº 01 ao 03:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

1 144 Kg

Massa alimentícia; seca para macarronada; formato espaguete; 
cor amarela; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; 

ovos e demais substâncias permitidas; nº 8; isenta de corantes 
artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%; 
acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico, e suas 

condições deverão estar de acordo com o (res. RDC 12/01 ANVISA/
MS, (res.363/05 ANVISA); produto sujeito a verificação no ato da 

entrega. Embalagem de 500 g a 1 kg.
Marca: Flor de Lis

R$ 4,65

2 75 Kg

Massa alimentícia; seca para macarronada; formato tortilhone; 
cor amarela; obtida pelo amassamento da farinha de trigo 

especial; ovos e demais substâncias permitidas; isenta de corantes 
artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%; 
acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico, e suas 

condições deverão estar de acordo com o (res. RDC 12/01 ANVISA/
MS), (res.363/05 ANVISA); produto sujeito a verificação no ato da 

entrega. Embalagens de 500 g a 1 kg.
Marca: Adria

R$ 4,80

3 81,25 Kg

Massa alimentícia; seca pré-cozida; formato lasanha; cor 
amarela; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; 
e demais substâncias permitidas; isenta de corantes artificiais, 

sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%; 
acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, e suas 

condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, 16/04/99) e 
(Port. 593, 25/08/00), ANVISA; produto sujeito a verificação no ato 

da entrega. Embalagens de 500 g a 1 kg.
Marca: Adria

R$ 9,48

Lote nº 24 – Itens nº 01 ao 03:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

1 24 L

Molho inglês; produto preparado à base de extrato de carne; 
acrescido de vinagre, água, açúcar, caramelo, sal; cravo, canela e 
ingredientes permitidos; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; 
isento de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em frasco 

plástico; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a 

verificação no ato da entrega. Embalagem 900 ml a 5 l. 
Marca: Cepera

R$ 5,23

2 24 L

Molho de Shoyu; obtido pela fermentação da soja cozida; admitindo 
condimentos e cereais permitidos; adição de outras substâncias 
alimentícias; na forma líquida de cor marrom escuro; isento de 
sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de 

conservação; acondicionado em frasco plástico transparente, atóxico; 
e com tampa inviolável e fechada; e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; 
produto sujeito a verificação no ato da entrega. Embalagens de 900 

ml a 5 l.
Marca: Cepera

R$ 6,41

3 12,5 L

Molho de pimenta; composto de água, polpa de pimenta vermelha, 
vinagre, sal e especiarias genuínas e puras; de consistência líquida; 

ausência de coliformes fecais, salmonelas e seus ingredientes de 
primeira qualidade; frasco de plástico; estar de acordo com a NTA 
resolução RDC 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações 

vigentes; produto sujeito a verificação no ato da entrega. Embalagem 
de 900 ml a 5 l.

Marca: Arrifama

R$ 6,44

Lote nº 28 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

01 5 Kg

Uva passa preta, sem sementes: uva passa; preta, sem semente; 
isenta de fermentações e manchas; apresentando umidade 

máxima de 25%; embalagem primária saco plástico atóxico e 
hermeticamente fechado; e suas condições deverão estar de acordo 
com a RDC 272/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 

14/14 e alterações posteriores; embalagem de 200 g a 01 kg.
Marca: Morada

R$ 30,00

Lote nº 29 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário em 
R$

01 10 Unid.

Adoçante dietético líquido, composto de sacarina sódico 
(ciclamato de sódio), frasco de 100 ml, e suas condições deverão 

estar de acordo com resolução RDC 271/05 ANVISA.
Marca: Lowçucar

R$ 2,00

Lote nº 32 – Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição
Valor 

Unitário 
em R$

01 1.050 Unid.

Óleo vegetal de soja: refinado 100% natural, comestível, deverá 
ser isento de ranço e outras características indesejáveis, deverá 

apresentar teores de vitamina E, 0% de gorduras trans. Embalagem 
primária: Tipo pet de 900 ml; intacta, resistente, transparente, 
atóxicos, sem amassamento e vazamento, data de fabricação e 

validade indelével. Embalagem secundária: embalado em caixa 
de papelão reforçada e resistente, constando data de fabricação 
e validade, número do lote contendo 20 frascos. Deverá estar de 

acordo com a resolução RDC 270/05, RDC 259/02, RDC 360/03 e 
alterações posteriores.

Marca: Cocamar

R$ 4,40

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 11/08/2020

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 050/2020

Processo Administrativo nº 338/2020 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 034/2020 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Cloro Líquido, em cilindros de 900 kg, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Gr Indústria, Comércio e Transportes de Produtos Químicos Ltda.
Lote nº 01 - Item nº 01:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em R$

01 63 Tonelada
Cloro Líquido, em cilindros de 900 kg, conforme 

especificações  no Anexo I do Edital.
Marca: Katrium

R$ 11.500,00

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 20/08/2020

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

1315/2020 Alexandra Martins Geremias Análise de Conta
2582/2020 Vanessa Aparecida da Silva Ferrari Restituição
3524/2020 José Eduardo Horta Celso Restituição
7949/2020 Dorival Marques Correa Baixa de Pagamento

INDEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

5077/2018 Diego Antunes de Souza Restituição
5094/2018 Rosemari de Oliveira Martins Bagnato Restituição

PARCIALMENTE DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto
684/2019 Lidia Aparecida de Azevedo Oliveira Análise de Conta

959/2020 Hilda Papassoni Aferição de Hidrômetro
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RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO: 18/01/2020
Onde lê-se: INDEFERIDOS

Processo Interessado(s) Assunto
6797/2018 Ana Paula dos Santos Recurso – Auto de infração

Leia-se: INDEFERIDOS
Processo Interessado(s) Assunto

6794/2018 Ana Paula dos Santos Recurso – Auto de infração

NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS
Em atendimento à Resolução DAE nº 21/2009 – artigo 3º, NOTIFICAMOS os responsáveis pelos 
imóveis correspondentes ao Processos Administrativos e Códigos abaixo relacionados, DA EXISTÊNCIA 
DE DÉBITO, a fim de promoverem a regularização de DÉBITO no prazo de 30 (trinta) dias, a partir 
da publicação desta. A não regularização implicará na Inscrição do Débito em Divida Ativa e Execução 
Fiscal. Informamos que durante a pandemia provocada pelo Corona Vírus – Covid 19, em atendimento à 
Resolução Interna n° 06/2020, o esclarecimento e atendimento poderá ser realizado através dos e-mails 
disponibilizados no site do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (www.daebauru.sp.gov.br) no link 
“Orientações ao Consumidor”.

Inscrição Processo Ano
3.584.100-88 3735 2017

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. Informamos que durante a pandemia provocada pelo Corona Vírus 
– Covid 19, em atendimento à Resolução Interna n° 06/2020, o esclarecimento e atendimento poderá ser 
realizado através dos e-mails disponibilizados no site do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (www.
daebauru.sp.gov.br) no link “Orientações ao Consumidor”.

Processo Interessado(s) Documento a ser apresentado

48/2020 Karina Renata 
Silverio

Solicitação de restituição ref. 11/2019, Comprovante de pagamento 
da ref. 11/2019 e escritura/matricula do imóvel.

714/2020 Paulo Cesar Fidelis Solicitação de restituição das referências  01 e 03/2020, 
Comprovante de pagamento das referências 01/2020 e 03/2020.

959/2020 Hilda Papassoni Comprovante de pagamento da referência 01/2020

7309/2020
Jessica Aparecida 

dos Santos Franco de 
Almeida

I – Enviar formulario em anexo assinado, conforme documento 
(RG ou CNH) .

II – Declaração solicitando o pedido de restituição (em credito ou 
em espécie).

III – Nota fiscal, recibo ou documento bancário comprovando o 
pagamento da referência 07/2020 com vencimento 25/08/2020. 

(caso o comprovante esteja em nome de terceiro anexar junto copia 
do documento pessoal e autorização da restituição)

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

Em cumprimento à emenda n° 45 de 22/09/1999 à Lei Municipal, vem publicar os valores referentes aos 
vales -compra fornecidos pela EMDURB no mês NOVEMBRO de 2020.

Beneficiários Atendidos Valor
Funcionário 733 R$ 366.500,00

Menor Aprendiz 04 R$ 1.333,36
Total 737 R$ 367.833,36

Bauru, 14 de novembro de 2020
Presidente da EMDURB

CONVOCAÇÃO

A EMDURB – Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano de Bauru, solicita o comparecimento do 
candidato abaixo relacionado, no setor de Recursos Humanos, situado à Praça João Paulo II s/nº - das 8:00 
às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, para tratar de assunto relacionado à sua admissão, conforme Processo 
Seletivo já realizado.

PROCESSO SELETIVO 004/2016 (AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO)

THIAGO MUNHOZ PEREIRA RG 488708266

O NÃO COMPARECIMENTO NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS SERÁ CONSIDERADO 
DESISTÊNCIA À VAGA.

Bauru, 14 de novembro de 2020.
Setor de Recursos Humanos e Serviço Social

EMDURB

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, COMUNICA, que as Defesas Prévias, abaixo 
descriminadas, foram DEFERIDAS pela Autoridade de Trânsito, no período de 01/10/2020 a 31/10/2020, 
nos termos do art. 281 do Código de Trânsito Brasileiro, a Saber:

659749/2020    659789/2020    659803/2020    659825/2020
659830/2020    659866/2020    659976/2020    660029/2020
660039/2020

O teor dos julgamentos das Defesas acima citadas poderão ser analisados na EMDURB, localizado à , Pça 
João Paulo II, Jd. Santana, Bauru/SP.

Bauru, 14 de novembro de 2020
GIT

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, COMUNICA, que as Defesas Prévias, abaixo 
descriminadas, foram INDEFERIDAS pela Autoridade de Trânsito, no período de 01/10/2020 a 31/10/2020, 
nos termos do art. 281 do Código de Trânsito Brasileiro, a Saber:

659772/2020    659774/2020    659779/2020    659780/2020
659781/2020    659782/2020    659783/2020    659787/2020
659814/2020    659815/2020    659821/2020    659827/2020
659828/2020    659833/2020    659834/2020    659835/2020
659837/2020    659838/2020    659855/2020    659861/2020
659862/2020    659865/2020    659868/2020    659869/2020
659870/2020    659871/2020    659874/2020    659875/2020
659877/2020    659878/2020    659879/2020    659880/2020
659904/2020    659906/2020    659907/2020    659910/2020
659929/2020    659930/2020    659931/2020    659932/2020
659933/2020    659934/2020    659935/2020    659937/2020
659950/2020    659951/2020    659955/2020    659956/2020
659957/2020    659960/2020    659962/2020    659963/2020
659965/2020    659966/2020    659968/2020    659971/2020
660021/2020    660022/2020    660030/2020    660035/2020
660037/2020    660040/2020    660042/2020    660043/2020
660048/2020

O teor dos julgamentos das Defesas acima citadas poderão ser analisados na EMDURB, localizado à , Pça 
João Paulo II, Jd. Santana, Bauru/SP.

Bauru, 14 de novembro de 2020
GIT

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, COMUNICA, que as autuações objetos  das 
Defesas Prévias, abaixo descriminadas, foram convertidas em ADVERTÊNCIA pela Autoridade de  
Trânsito, no período de 01/10/2020 a 31/10/2020, nos termos do art. 267 do Código de Trânsito Brasileiro, 
a Saber:

659784/2020    659785/2020    659788/2020    659790/2020
659832/2020    659836/2020    659839/2020    659848/2020
659863/2020    659864/2020    659905/2020    659908/2020
659909/2020    659911/2020    659936/2020    659938/2020
659949/2020    659954/2020    659958/2020    659959/2020
659961/2020    659964/2020    659967/2020    659969/2020
659970/2020    659973/2020    659975/2020    659977/2020
659978/2020    659979/2020    659980/2020    659981/2020
659982/2020    660019/2020    660020/2020    660023/2020
660024/2020    660032/2020    660033/2020    660034/2020
660036/2020    660038/2020    660041/2020    660044/2020
660045/2020    660046/2020    660047/2020

O teor dos julgamentos das Defesas acima citadas poderão ser analisados na EMDURB, localizado à , Pça 
João Paulo II, Jd. Santana, Bauru/SP.

Bauru, 14 de novembro de 2020
GIT

NOTIFICAÇÃO

Em virtude de não terem efetuado o recadastramento do cadastro para o exercício da atividade de 
Transporte Individual – MOTOTAXI, de 02/07/2020 a 30/09/2020, NOTIFICAMOS os Autorizatários 
abaixo relacionados a comparecerem na Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru 
- EMDURB até o dia 17 de novembro de 2020 em horário de expediente, a fim de regularizar a sua situação 
cadastral, recolhendo o valor da multa por falta de recadastramento de 10 UFESP’s, juntamente com 
seus documentos pessoais e os documentos do veículo. O não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO 
implicará no cancelamento do cadastro de registro profissional da atividade e a vaga solicitada será 
disponibilizada para eventuais interessados em exercer a atividade conforme Decreto Municipal 12.704 de 
25 de janeiro de 2015.

Autorizatários:
-  AlexsanderAlcassa Dantes Leme
-  Antônio dos Santos Tarbide
-  André Luis G. Gimenes
-  Aparecido Alves dos Santos
- Carlos Roberto Alves  MEI
-  Clayton Tomaz Ferreira MEI
-  Cristiano Rodrigues Lima
-  Daniel L. de Almeida MEI
-  Denílson Cordeiro MEI
-  Donizetti da Silva
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-  Douglas Kollert  MEI
-  Edílson Pereira da Silva
-  Fábio R. Querioz Alves MEI
- Gabriel Moraes Pesuto MEI
- Gilberto D. Subtil MEI
- Hebert Canho MEI
- João Valentim Dias MEI
- Juvenal de Moraes MEI
- Laurindo F. Lima MEI
- Márcio Alves Amorin MEI
- Nivaldo Ribeiro de Moraes
- Paulo Roberto dos Santos

Bauru, 13 de novembro de 2020.

Gerência de Transportes Especiais
Diretoria de Trânsito e Transportes

Praça João Paulo II, s/n – Terminal Rodoviário
CEP 17020-290  Bauru/SP
Telefone (14) 3233-9046

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 001/2020 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO DE “COLETOR DE LIXO TEMPORÁRIO”

A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - 
EMDURB torna público a todos os interessados, que o prazo para interposição de RECURSO QUANTO 
A CLASSIFICAÇÃO FINAL, transcorreu in albis, sem que houvessem quaisquer recursos inseridos no 
sistema www.emdurb.com.br/processoseletivo.

Bauru, 14 de novembro de 2020.
Comissão Organizadora
EMDURB

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 001/2020 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO DE “COLETOR DE LIXO TEMPORÁRIO”

A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - 
EMDURB torna pública, a CLASSIFICAÇÃO FINAL, no processo seletivo simplificado nº 001/2020, 
contratação por tempo determinado de COLETOR DE LIXO TEMPORÁRIO, dos candidatos abaixo 
descritos:

CLASSIFICAÇÃO FINAL – LISTA GERAL
Número de 
Inscrição Nome do candidato CPF Total de Pontos 

(Nota Final) Idade

1 11663 THIAGO FLORÊNCIO DOS 
SANTOS 31440430870 20.000 36a 10m 

16d

2 11601 TOBIAS FERREIRA GOMES 
TERCEIRO 43696560871 18.000 26a 1m 

16d

3 11399 WILOMBRALDO DE JESUS 
SANTOS 9633638755 17.500 39a 6m 

23d

4 11861 ANDRIELE MARIANA RIBEIRO 
HANSHKOV 35985225844 17.500 32a 0m 

4d

5 11241 ANDERSON ANTONIO DE 
OLIVEIRA 38831418874 17.000 30a 10m 

28d

6 11914 RICARDO ROCHA RODRIGUES 22174447860 16.000 37a 8m 
18d

7 11214 SILMARA DE FÁTIMA VIEIRA 
DA SILVA 40813295831 16.000 28a 2m 

15d

8 11604 HUDSON DE JESUS ANTÔNIO 
DOS SANTOS 23042489850 16.000 28a 0m 

16d

9 11296 CARLOS DANIEL QUEIROZ 
REIS 47706067882 16.000 21a 2m 

21d

10 11906 ABNER MESSIAS FERREIRA 44431338870 15.800 22a 1m 
7d

11 11331 SAMUEL FERRAZOLI 19093903802 15.000 46a 10m 
0d

12 11155 WESLEY RICHARD ALVES DE 
CARVALHO 37834590871 15.000 33a 8m 

4d

13 11802 IRANILSON ARAÚJO CARDOSO 40874048893 15.000 27a 2m 
29d

14 11282 WAGNER TURATO RODRIGUES 40792470877 15.000 26a 4m 
20d

15 11562 MAYKON LUCAS GONÇALVES 
VIEIRA 43459830883 15.000 23a 7m 

5d

16 11207 VINICIUS OLIVEIRA QUEIROZ 48969142878 15.000 22a 4m 
0d

17 11218 NATHAN ALVES PEREIRA 40114267847 15.000 21a 5m 
22d

18 11597 PAULO RINK ADORNO 
ALMEIDA 50575564873 15.000 19a 2m 

22d

19 11853 RAFAEL MENÃO TOGNON 36512106857 14.000 31a 3m 
5d

20 11874 WILLIAN DA SILVA JUNIOR 44967437877 14.000 24a 4m 
24d

21 11309 GUILHERME TEL MARAES DA 
SILVA 46411603847 14.000 23a 1m 

11d

22 11933 LEANDRO MATHIAS DA SILVA 46247942818 14.000 22a 8m 
24d

23 11885 RAFAEL DE CAMARGO SILVA 37696887831 13.000 31a 6m 
11d

24 11534 WESLEY DOS SANTOS 44702707841 13.000 29a 12m 
0d

25 11759 ISAC RIBEIRO ALVES 47492053894 13.000 23a 2m 
15d

26 11179 MARCOS HENRIQUE RUFINO 
CUNHA 49045232880 13.000 20a 2m 

18d

27 11405 JONNHY HENRIQUE 
FRANCISCO 9593387994 12.500 26a 12m 

3d

28 11895 LUCIANO GOMES DE 
OLIVEIRA* 11730857850 12.000 49a 6m 

11d

29 11767 SILVIO APARECIDO 
RODRIGUES DOS SANTOS 16718121827 12.000 48a 1m 

17d

30 11947 RAFAEL BALBINO DA SILVA 46156541896 12.000 24a 11m 
21d

31 11318 FELIPE DOS SANTOS CRUZ 45423142865 12.000 21a 3m 
6d

32 11293 MAICON DE SOUZA GOMES 33432900848 11.000 36a 11m 
15d

33 11701 THIAGO MILIAN ZAMBON 31736885898 11.000 35a 5m 
19d

34 11434 CRISTIAN BRUNO CARNEIRO 34992477801 11.000 35a 2m 
6d

35 11170 MARLON ROCHA LACERDA 2573092500 11.000 34a 7m 
18d

36 11712 LEONARDO BRAGA BARBOSA 41317168879 11.000 26a 6m 
15d

37 11778 VINICIUS AFFONSO DE 
OLIVEIRA PRADO 41283655802 11.000 26a 5m 

29d

38 11714 RAMON NASCIMENTO 
OLIVEIRA 42660325871 11.000 23a 2m 

28d

39 11715 GABRIEL VENÂNCIO DA SILVA 54442456801 11.000 18a 7m 
11d

40 11156 FRANKLIN TOLEDO BELLO 29207083841 10.000 39a 12m 
3d

41 11487 WILSON ROGÉRIO ALVES DA 
SILVA 34240981832 10.000 37a 9m 

25d

42 11323 JOSE RICARDO DA SILVA 
LOPES 33386055877 10.000 36a 7m 

28d

43 11883 ROBERTO RIVELINO DA SILVA 34717772881 10.000 35a 5m 
6d

44 11859 RODRIGO HANSHKOV 35130222806 10.000 34a 10m 
24d

45 11543 ELIAS HENRIQUE CURIMBABA 36257806828 10.000 34a 7m 
29d

46 11768 VITOR CÉSAR FERREIRA 
FELIX DE SOUZA 37796193858 10.000 34a 5m 

14d

47 11803 ADRIELLE APARECIDA DA 
CONCEIÇÃO 36366737851 10.000 32a 0m 

8d

48 11417 DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA 
DE SOUZA 39056936824 10.000 30a 7m 

29d

49 11529 JHONATAN RAFAEL DOS 
SANTOS 36428670810 10.000 30a 4m 

13d

50 11474 EDUARDO DA SILVA VILAS 
BOAS 39290339845 10.000 29a 10m 

6d

51 11699 VINICIUS SOARES DE 
ALMEIDA 37838315808 10.000 29a 6m 

28d

52 11586 AUGUSTO FERNANDO CARMO 41102241873 10.000 29a 6m 
7d

53 11896 LUCAS GABRIEL DE SOUZA 39187857855 10.000 29a 4m 
15d

54 11745 WELLINGTON FERREIRA DOS 
SANTOS 39036109841 10.000 28a 0m 

23d

55 11872 JOÃO LUIZ GUIMARÃES 
MEDEIROS 41966818831 10.000 27a 4m 

29d

56 11420 WALACE SARBA TERRA DE 
OLIVEIRA 43945512859 10.000 25a 9m 

0d

57 11344 ALAN DOS SANTOS 
RODRIGUES 42307677810 10.000 25a 5m 

29d

58 11752 PABLO FELIPE DA CRUZ LO 43439792889 10.000 25a 0m 
7d
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59 11846 GUILHERME DE SOUZA 
CUNHA 44425305809 10.000 22a 11m 

15d

60 11356 LUCAS MARCELO DE MORAES 
SANJULIANO 40860513890 10.000 22a 3m 

11d

61 11821 LEONARDO ROBERTO DA 
SILVA 43485277843 10.000 21a 11m 

10d

62 11542 SERGIO LEONY DE OLIVEIRA 
RIBEIRO 48618564850 10.000 20a 2m 

2d

63 11769 MATHEUS AUGUSTO PEREIRA 
BUENO DA SILVA 42697856838 10.000 20a 0m 

12d

64 11710 WELLINGTON RODRIGO 
FRANCO BODARIO 46008749863 10.000 19a 6m 

27d

65 11142 WAGNER LEANDRO SILVA 51424341884 10.000 18a 9m 
13d

CLASSIFICAÇÃO FINAL – LISTA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
CLASSIFICACÃO FINAL do processo seletivo dos candidatos que declararam serem portadores de 
necessidades especiais, nos termos da cláusula 4.1 do edital.

Número de 
Inscrição Nome do candidato CPF Total de Pontos 

(Nota Final) Idade

01 11895 LUCIANO GOMES DE 
OLIVEIRA* 11730857850 12.000 49a 6m 

11d

Ressaltamos que conforme previsão contida nas cláusulas 4.6 e 4.7 do edital na “O candidato aprovado 
será avaliado pelo Setor de Segurança e Medicina do Trabalho - Sesmet, que procederá à avaliação do 
enquadramento da deficiência, e certificará sua compatibilidade ou incompatibilidade com o exercício 
da função” e “Na hipótese do exame médico admissional, obrigatoriamente realizado pela EMDURB, 
atestar a incompatibilidade da limitação com as atribuições da função, o candidato será automaticamente 
eliminado da lista de candidatos com necessidades especiais, sendo o candidato remetido à lista geral de 
classificação e convocado o candidato seguinte na lista de classificação especial ou em caso de inexistência 
da lista geral”.
Bauru, 14 de novembro de 2020
Comissão Organizadora
EMDURB

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 001/2020 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO DE “COLETOR DE LIXO TEMPORÁRIO”
HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista a publicação da classificação final do Processo Seletivo Simplificado destinado ao 
preenchimento de 20 (vinte) vagas de COLETOR DE LIXO TEMPORÁRIO promovido pela EMDURB, 
bem como por ter transcorrido os prazos recursais, HOMOLOGO o presente processo seletivo simplificado.

Bauru, 14 de novembro de 2020.
ELIZEU ECLAIR TEIEIRA BORGES
Presidente da EMDURB

CONVOCAÇÃO

A EMDURB – Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano de Bauru, solicita o comparecimento dos 
candidatos abaixo relacionados, no setor de Recursos Humanos, situado à Praça João Paulo II s/nº - das 
8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, para tratar de assunto relacionado à sua admissão, conforme 
Processo Seletivo já realizado.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 001/2020-CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO DE “COLETOR DE LIXO TEMPORÁRIO”.

Número de Inscrição Nome do candidato CPF
1 11663 THIAGO FLORÊNCIO DOS SANTOS 31440430870
2 11601 TOBIAS FERREIRA GOMES TERCEIRO 43696560871
3 11399 WILOMBRALDO DE JESUS SANTOS 9633638755
4 11861 ANDRIELE MARIANA RIBEIRO HANSHKOV 35985225844

1º-PNE 11895 LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA* 11730857850
5 11241 ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA 38831418874
6 11914 RICARDO ROCHA RODRIGUES 22174447860
7 11214 SILMARA DE FÁTIMA VIEIRA DA SILVA 40813295831
8 11604 HUDSON DE JESUS ANTÔNIO DOS SANTOS 23042489850
9 11296 CARLOS DANIEL QUEIROZ REIS 47706067882
10 11906 ABNER MESSIAS FERREIRA 44431338870
11 11331 SAMUEL FERRAZOLI 19093903802
12 11155 WESLEY RICHARD ALVES DE CARVALHO 37834590871
13 11802 IRANILSON ARAÚJO CARDOSO 40874048893
14 11282 WAGNER TURATO RODRIGUES 40792470877
15 11562 MAYKON LUCAS GONÇALVES VIEIRA 43459830883
16 11207 VINICIUS OLIVEIRA QUEIROZ 48969142878
17 11218 NATHAN ALVES PEREIRA 40114267847
18 11597 PAULO RINK ADORNO ALMEIDA 50575564873
19 11853 RAFAEL MENÃO TOGNON 36512106857

É OBRIGATÓRIO O USO DA MÁSCARA durante todo o atendimento, mantendo-se o distanciamento 
social, conforme medidas de enfrentamento da disseminação da PANDEMIA de COVID- 19. No local será 
disponibilizado álcool gel 70% para higienização das mãos dos candidatos.

O NÃO COMPARECIMENTO NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS SERÁ CONSIDERADO 
DESISTÊNCIA À VAGA.

Bauru, 14 de novembro de 2020.
Setor de Recursos Humanos e Serviço Social
EMDURB

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 4454/2020 - Dispensa de Licitação
Contratante: EMDURB. 
Contratada: ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Licenças de Uso e instalação de 
solução de segurança (Antivírus, Antispyware e EDR) incluindo a atualização da base de vacinas e software 
(engines), treinamento, suporte técnico especializado pelo período contratado, conforme abaixo:

Item Descrição

Marca, 
Modelo e 
versão/
release

Unidade Qtde
Valor 
unitário

Valor 
Total

01

Fornecimento de Licenças de uso, 
atualização e suporte técnico do 
fabricante da solução de por 12 (doze) 
meses, do conjunto de software, 
conforme descrito no Termo de 
Referência e Anexos

F-Secure Licença 
de Uso 165 R$ 64,00 R$ 

10.560,00

02 Treinamento para 03 (três) técnicos n/a Serviço 01 R$ 
2.040,00

R$ 
2.040,00

03 Instalação do conjunto de software da 
solução n/a Serviço 165 R$ 

3.200,00
R$ 

3.200,00

04 Suporte Técnico especializado 12 (doze 
meses) n/a Serviço 01 R$ 

4.000,00
R$ 

4.000,00

VALOR TOTAL EM REAIS (R$) R$ 
19.800,00

Vigência: 12 (doze) meses a partir da emissão da rodem de serviço.
Forma de Pagamento: Será efetuado em 4 (quatro) parcelas em: 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa) e 
120 (cento e vinte) dias da emissão da nota fiscal/Nota Fiscal eletrônica, quando exigível em Lei. 
Base Legal: Dispensa de Licitação Art. 29, II da Lei Federal nº 13.303/2016 e Art. 13, inciso II do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMDURB.
Assinatura da Ratificação: 12/11/2020
Bauru, 14 de novembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2020
Processo nº 5364/2020 – Dispensa de Licitação
Locatária: EMDURB – Locador: Cristiane Cardia de Campos através da Rilson Pedroso Imobiliária ME.
Objeto: Locação de 01 (um) imóvel não residencial, situado na RUA AZARIAS LEITE, Nº 8-10, CENTRO, 
NA CIDADE DE BAURU-SP, CEP: 17015-210, que será destinado à instalação do Setor de Limpeza de 
Espaços Públicos (Varrição - Diretoria de Limpeza Pública). O prazo da presente locação é de 12 (doze) 
meses, A INICIAR NO DIA 20_DE NOVEMBRO DE 2020, COM TÉRMINO EM 20_DE NOVEMBRO 
DE 2021, data em que o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel locado no mesmo estado de conservação 
em que o recebeu, inteiramente livre e desocupado, podendo ser prorrogado conforme previsto na Lei nº 
8.245/91 e no Regulamento Interno de Licitação e Contratos da EMDURB - RILCE. O valor do aluguel 
do imóvel descrito na cláusula 1.1 é de R$ 1.285,00 (um mil, duzentos e oitenta e cinco reais) mensal, e 
um total anual estimado de R$ 15.420,00 (quinze mil, quatrocentos e vinte reais), que será suportado por 
recursos da LOCATÁRIA, conforme Nota de Reserva nº 063 anexo aos autos.
Condições de Pagamento: até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a “utilização do imóvel”.
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 20/11/2020.
Base Legal: Dispensa de Licitação art. 29, inc. V da Lei Federal nº 13303/2016 e Art. 13, inc. V do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMDURB – RILCE.
Assinatura: 10/11/2020
Bauru, 14 de novembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2020
Processo nº 078/2020 – Pregão Eletrônico – Sistema Registro de Preços nº 009/2020.
Contratante: EMDURB – Compromissária: FF IRMÃOS AUTO MECÂNICA LTDA. ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual 
FORNECIMENTO de peças e acessórios originais novas e paralelas, automotivas, reposição originais 
(genuínas) e paralelas (originais genéricas), novas, nos termos previstos na ABNT NBR 15296/2005, 
para os veículos pertencentes a Frota da EMDURB  ou alugados sob sua responsabilidade a manutenção, 
conforme fabricantes e modelos  definidos, de conformidade com a solicitação do Setor de frota da 
EMDURB, conforme especificação abaixo descrita:

COTA PRINCIPAL

MONTADORA FIAT – VEÍCULOS LEVES - PEÇAS ORIGINAIS -CÓDIGO DA BEC  
00556695-9

LOTE 08
MONTADORA FIAT

(veículos leves)
VALOR ESTIMADO Percentual de desconto em relação a tabela 

Cilia  (%)

Fornecimento de peças 
originais novas R$ 16.000,00 80%

VIAT MARCA MODELO PLACAS ANO 
FAB COMB. Nº CHASSI

EM063 FIAT PALIO DAW 2014 1999 GASOLINA 98D178296Y0991916
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EM064 FIAT PALIO DAW 2015 1999 GASOLINA 9BD178296Y0995673

EM072 FIAT UNO DAW 6872 2000 GASOLINA 9BD15828814166799

MONTADORA IVECO – VEÍCULOS PESADOS - PEÇAS ORIGINAIS -CÓDIGO DA BEC 
00556696-7

LOTE 09
MONTADORA IVECO

(veículos pesados)
VALOR ESTIMADO 

Percentual de desconto em relação a 
tabela Cilia  (%)

Fornecimento de peças 
originais novas 

R$ 299.995,09 80%

VIAT MARCA MODELO PLACAS ANO FAB COMB. Nº CHASSI

EM110
IVECO
FIAT

CARGO EVZ 1452 2011 DIESEL 93ZA1NFH0B8711865

EM111
IVECO
 FIAT

CARGO EVZ 1454 2011 DIESEL 93ZA1NFH0B8711866

EM112
IVECO
 FIAT

CARGO EVZ 1456 2011 DIESEL 93ZA1NFH0B8711859

EM117
IVECO
FIAT

DAILY 
45S17

FDK 0871 2012
DIESEL 

S10
93ZC42C01D8440293

EM118
IVECO
FIAT

DAILY 
45S17

FDK 0872 2012
DIESEL 

S10
93ZC42C01D8440849

EM119
IVECO
FIAT

DAILY 
45S17

FDK 0873 2012
DIESEL 

S10
93ZC42C01D8440402

EM120
IVECO
FIAT

DAILY 
45S17

FDK 0874 2012
DIESEL 

S10
93ZC42C01D8440316

EM301
IVECO
FIAT

CARGO DBS 8979 2007 DIESEL 93ZAN1NFH078704839

EM302
IVECO
FIAT

CARGO DBS 8978 2007 DIESEL 93ZAN1NFH078705515

EM303
IVECO
FIAT

CARGO DMN 0107 2007 DIESEL 93ZAN1NFH078705550

EM304
IVECO
FIAT

CARGO DMN 0069 2007 DIESEL 93ZAN1NFH078705552

EM305
IVECO
FIAT

CARGO DBS 8967 2007 DIESEL 93ZAN1NFH078705778

EM306
IVECO
FIAT

CARGO DMN 0068 2007 DIESEL 93ZAN1NFH078705530

MONTADORA CHEVROLET–VEÍCULOS LEVES - PEÇAS ORIGINAIS  -CÓDIGO DA BEC  
00556697-5

LOTE 10
MONTADORA  
CHEVROLET
(veículos leves)

VALOR ESTIMADO 
Percentual de desconto em relação a 

tabela Cilia  (%)

Fornecimento de peças 
originais novas 

R$ 8.500,00 70%

VIAT MARCA MODELO PLACAS ANO FAB COMB. Nº CHASSI

PM319
CHEVRO-

LET
ASTRA
 SEDAN

BNZ 7940 2001 GASOLINA 9BGTB69B01B175593

MONTADORA VOLKSWAGEN – VEÍCULOS LEVES - PEÇAS PARALELAS -CÓDIGO DA 
BEC  00556706-8

LOTE 18
MONTADORA  

VOLKSWAGEN
(veículos leves)

VALOR ESTIMADO 
Percentual de desconto em relação a 

tabela Cilia  (%)

Fornecimento de peças 
paralelas novas 

R$ 70.000,00 86%

VIAT MARCA MODELO PLACAS ANO FAB COMB. Nº CHASSI

EM008 VW KOMBI CQK 7923 1989 GASOLINA 9BWZZZ26ZKP018501

EM062 VW PARATI
DAW 
2013

1999 GASOLINA 9BWZZZ374TT081439

EM068 VW KOMBI
DAW 
6217

2000 GASOLINA 9BWGB17X7YP015508

EM069 VW QUANTUN
DAW 
6592

2000 GASOLINA 9BWZZZ331YP018929

EM074 VW KOMBI DDZ-4377 2001 GASOLINA 9BWGB07X68P000239

EM078 VW KOMBI EKT 1243 2009 FLEX 9BWMF07X6AP002238

EM079 VW KOMBI EKT 1244 2009 FLEX 9BWMF07X9AP002220

EM080 VW KOMBI EKT 1245 2009 FLEX 9BWMF07X8AP002242

EM081 VW KOMBI EKT 1246 2009 FLEX 9BWMF07X9AP001763

EM082 VW KOMBI EKT 1247 2009 FLEX 9BWMF07X7AP002166

EM083 VW KOMBI EKT1248 2009 FLEX 9BWMF07X1AP001076

EM084 VW KOMBI EKT 1249 2009 FLEX 9BWMF07X7AP002037

EM093 VW GOL EKT9541 2010 FLEX 9BWAA05W9AP076197

EM094 VW GOL EKT 9542 2010 FLEX 9BWAA05W2AP076199

EM095 VW GOL EKT9543 2010 FLEX 9BWAA05W6AP076321

EM096 VW GOL EKT 9544 2010 FLEX 9BWAA05W5AP076357

EM125 VW SAVEIRO CSY 2394 2005 GASOLINA 9BWEB05W76P020832

VE002 VW
GOL 1.6 

MI
CXF 4802 1999 GASOLINA 9BWZZZ373XT039342

PM297 VW SAVEIRO BPY9673 1994 GASOLINA 9BWZZZ30ZRP239320

EM 
115

VW
DELIVERY

5.140
FDK 0832 2011 DIESEL 9531932PXCR232669

EM 
116

VW
DELIVERY

5.140
FDK 0834 2011 DIESEL 9531932P5CR232031

PM 
330

VW
GOL 1.6
POWER

DMN-
0106

2009 GASOLINA 9BWAB05W19T094029

PM 
334

VW
GOL 1.6
POWER

MN-0124 2005 FLEX 9BWCB05X35P149701

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 06/11/2020
Bauru, 14 de novembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2020
Processo nº 4076/2020 – Pregão Eletrônico – Sistema Registro de Preços nº 036/2020.
Contratante: EMDURB – Compromissária: J P BELEZE. EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO de recauchutagem de pneus, conforme especificação abaixo descrita:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor

unitário
Valor
total

02 08 M.O

Recauchutagem a quente para pneu 
dianteiro 7.50 – 18 aplicação em trator 

Ford 6610 / 4610. desenho Triple 
Rayado, com certificação INMETRO. 

Código: 2.08.581.0155

Ruzi R$
420,00

R$
3.360,0

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 3.360,00 (Três mil trezentos e sessenta reais)
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a prestação de serviço, mediante a 
emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 11/11/2020
Bauru, 14 de novembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2020
Processo nº 3213/2020 – Pregão Eletrônico – Sistema Registro de Preços nº 033/2020.
Contratante: EMDURB – Compromissária: UNIFORMES CAMPINAS EIRELI. EPP.
Objeto: O objeto da presente contratação tem como finalidade o registro de preços para eventual 
AQUISIÇÃO de uniformes, conforme especificação abaixo descrita:

COTA PRINCIPAL
LOTE 

13 QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

58 15 UN M

Jaqueta
EMDURB.

UNIFORMES
CAMPINAS R$ 129,20 R$ 1.938,00

59 20 UN G UNIFORMES
CAMPINAS R$ 129,20 R$ 2.584,00

60 20 UN GG UNIFORMES
CAMPINAS R$ 129,20 R$ 2.584,00

61 05 UN EGG UNIFORMES
CAMPINAS R$ 129,20 R$ 646,00

VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE 13: R$  7.752,00 (Sete mil, setecentos e cinquenta e dois 
reais)
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LOTE 
14 QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR

UNITÁRIO
VALOR 
TOTAL

62 10 UN P

Jaqueta
ROTATIVO.

UNIFORMES
CAMPINAS R$ 150,00 R$ 1.500,00

63 10 UN M UNIFORMES
CAMPINAS R$ 150,00 R$ 1.500,00

64 10 UN G UNIFORMES
CAMPINAS R$ 150,00 R$ 1.500,00

 65 10 UN GG UNIFORMES
CAMPINAS R$ 150,00 R$ 1.500,00

66 10 UN EGG UNIFORMES
CAMPINAS R$ 150,00 R$ 1.500,00

VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE 14: R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais)

LOTE 
15 QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR

UNITÁRIO
VALOR 
TOTAL

67 02 UN P

Jaqueta
VIGILANTE.

UNIFORMES
CAMPINAS R$ 153,00 R$ 306,00

68 05 UN M UNIFORMES
CAMPINAS R$ 153,00 R$ 765,00

69 08 UN G UNIFORMES
CAMPINAS R$ 153,00 R$ 1.224,00

70 10 UN GG UNIFORMES
CAMPINAS R$ 153,00 R$ 1.530,00

71 05 UN EGG UNIFORMES
CAMPINAS R$ 153,00 R$ 765,00

VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE 15: R$ 4.590,00 (Quatro mil quinhentos e noventa reais)

LOTE 
16 QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR

UNITÁRIO
VALOR 
TOTAL

72 05 UN P

Jaqueta GOT.

UNIFORMES
CAMPINAS R$ 154,00 R$ 770,00

73 15 UN M UNIFORMES
CAMPINAS R$ 154,00 R$ 2.310,00

74 15 UN G UNIFORMES
CAMPINAS R$ 154,00 R$ 2.310,00

75 10 UN GG UNIFORMES
CAMPINAS R$ 154,00 R$ 1.540,00

76 05 UN EGG UNIFORMES
CAMPINAS R$ 154,00 R$ 770,00

VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE 16: R$ 7.700,00 (Sete mil e setecentos reais)

VALOR GLOBAL DE TODOS OS LOTES: R$ 27.542,00 (Vinte sete mil quinhentos e quarenta e 
dois reais)

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 04/11/2020
Bauru, 14 de novembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2020
Processo nº 3213/2020 – Pregão Eletrônico – Sistema Registro de Preços nº 033/2020.
Contratante: EMDURB – Compromissária: MAFRO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI. EPP.
Objeto: O objeto da presente contratação tem como finalidade o registro de preços para eventual 
AQUISIÇÃO de uniformes, conforme especificação abaixo descrita:

COTA PRINCIPAL
LOTE 

12 QTD UN. TAMANHO DESCRIÇÃO MARCA VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

57 100 UN Único Colete de sinalização 
refletivo. ELISIL R$ 45,00 R$

4.500,00
VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE 12: R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais)

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 04/11/2020
Bauru, 14 de novembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Publicação em 12/11/2020, Onde se lê:
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 062330
Processo nº 2272/2020    -  Pregão Eletrônico – RP nº  021/2020
Contratante: EMDURB
Compromissaria: REDE LK DE POSTOS LTDA
Objeto: 200 L Álcool (combustível)....
Leia-se:
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 062330
Processo nº 2272/2020    -  Pregão Eletrônico – RP nº  021/2020
Contratante: EMDURB
Compromissaria: REDE LK DE POSTOS LTDA.

Objeto: 200 L Gasolina.
Valor Total: R$ 779,00
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão N.F.
Assinatura: 06/11/2020
Bauru, 14 de novembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 062346
Processo nº 4472/16    -    Pregão Presencial  nº 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SÃO FRANCISCO SIST. DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA.
Objeto: 708.7742 M.O.  Plano de saúde (mensalidade).
Valor Total: R$ 120.853,09
Condições de Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 10/11/2020
Bauru, 14 de novembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 062351
Processo nº 0364/16  -  Pregão Presencial nº 001/16
Contratante: EMDURB
Compromissaria: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Objeto: 01 MO Telefonia fixa
Valor Total: R$ 188,84
Condições de Pagamento: 10º Dia útil do mês subsequente a prestação do serviço.
Assinatura: 10/11/2020
Bauru, 14 de novembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 062352
Processo nº 5626/19    -    Pregão Presencial  nº 009/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERV. DE CAD. E COB. EIRELI
Objeto: 03 M.O. Vale alimentação.
Valor Total: R$ 1.500,00
Condições de Pagamento: 10º dia subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 11/11/2020
Bauru, 14 de novembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 062353
Processo nº 5626/19    -    Pregão Presencial  nº 009/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERV. DE CAD. E COB. EIRELI
Objeto: 053 M.O. Vale alimentação, 02 M.O. Vale alimentação estagiário.
Valor Total: R$ 27.166,68
Condições de Pagamento: 10º dia subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 11/11/2020
Bauru, 14 de novembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 062354
Processo nº 5626/19    -    Pregão Presencial  nº 009/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERV. DE CAD. E COB. EIRELI
Objeto: 177 M.O. Vale alimentação.
Valor Total: R$ 88.500,00
Condições de Pagamento: 10º dia subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 11/11/2020
Bauru, 14 de novembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 062355
Processo nº 5626/19    -    Pregão Presencial  nº 009/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERV. DE CAD. E COB. EIRELI
Objeto: 153 M.O. Vale alimentação, 002 M.O. Vale alimentação estagiário.
Valor Total: R$ 77.166,68
Condições de Pagamento: 10º dia subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 11/11/2020
Bauru, 14 de novembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 062356
Processo nº 5626/19    -    Pregão Presencial  nº 009/19
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERV. DE CAD. E COB. EIRELI
Objeto: 347 M.O. Vale alimentação.
Valor Total: R$ 173,500,00
Condições de Pagamento: 10º dia subsequente a prestação do serviço
Assinatura: 11/11/2020
Bauru, 14 de novembro de 2020.
Presidente da EMDURB.
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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

Núcleo de Gerenciamento de Investimentos
-luizmacedo@funprevbauru.sp.gov.br

Seção de Contabilidade e Orçamento
-andreisantos@funprevbauru.sp.gov.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.sp.gov.br – Canal condutor de opiniões, reclamações e denúncias, garantindo o 
princípio da ética, da eficiência e da transparência.!!!

ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!
RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO” Informamos que 
todos os aposentados e pensionistas que recebem provento (pagamento) através da FUNPREV, deverão 
realizar o recadastramento (prova de vida) no mês de aniversário, devendo comparecer na sede da Fundação 
– Rua Rio Branco nº 19-31, Vila América, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, munidos 
dos seguintes documentos: RG/CPF/Comprovante de residência, sob pena de suspensão do pagamento 
(provento).

COMUNICADOS

A FUNPREV a partir do mês de julho de 2016 suspenderá a impressão de holerites, devido à baixa procura, 
continuará fornecendo o holerite de forma eletrônica pelo site, e, disponibilizará um computador com 
impressora na recepção para impressão do mesmo.

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru comunica que a partir 
de 19 de março de 2018 o horário de atendimento ao público, presencial, na Divisão Previdenciária (Seção 
de Aposentadorias e Pensões e na Seção de Benefícios) se dará da seguinte forma:

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA:
PERÍODO DA MANHÃ DAS 8h às 12h.

TERÇA E QUINTA-FEIRA:
PERÍODO DA TARDE DAS 13h às 16h30min.

- Atendimento para fins de inscrição de segurado obrigatório e/ou inclusão de dependentes (dentre outros);

- Atendimento para assuntos inerentes a aposentadoria (averbação de tempo de contribuição, simulação de 
aposentadoria, dentre outros) e pensão por morte.

Não haverá alteração no horário de atendimento da Seção de Perícia Médica e do Serviço Social, 
permanecendo, portanto, de Segunda a Sexta-Feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 296/2020
CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos a 05 de setembro de 2020, a(o) Sr.(a) Sebastiana 
Dias Guimarães Pires, portador(a) do RG nº. 24.XXX.XXX-9 SSP/SP e CPF/MF nº. 162.XXX.XXX-82, 
em decorrência do óbito do(a) Sr(a). Benedito Lourenço Pires Neto, portador(a) do RG nº 4.156.802-3 
CPF/MF nº. 709.XXX.XXX-53 PIS/PASEP nº. 10049042561, no cargo de Fiscal de Posturas, matrícula 
funcional nº. 22.306, servidor(a) servidor Inativo do Prefeitura Municipal de Bauru, conforme solicitado no 
procedimento administrativo nº. 1891/2020, uma vez atendidas às condições estabelecidas no art. 40 § 7º 
inciso I da Constituição Federal c/c art. 115 e 116 inciso I da Lei Municipal 4830/2002 e 5397/2006 e § 08 
do artigo 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 13 de novembro de 2020.

PORTARIA Nº 297/2020
APOSENTA voluntariamente com paridade a partir de 13 de novembro de 2020 a(o) Sr(a). Conceição 
Aparecida Alves Pereira Novaes, portador(a) do RG nº. 13.XXX.XXX-0 SSP/SP e CPF/MF nº. 162.
XXX.XXX-07, PIS/PASEP nº 10841308644, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria 
Municipal de Educação cargo efetivo de Assistente em Manutenção, Conservação e Transporte Servente 
de Limpeza, matrícula funcional nº 23.242, padrão C-21, proventos integrais conforme procedimento 
administrativo nº 23.242, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV 
da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006 e artigo 04 § 09 e § 10 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 13 de novembro de 2020.

PORTARIA Nº 298/2020
APOSENTA voluntariamente com paridade a partir de 13 de novembro de 2020 a(o) Sr(a). Nilce Hunziker 
Magalhães, portador(a) do RG nº. 23.XXX.XXX-1 SSP/SP e CPF/MF nº. 130.XXX.XXX-80, PIS/PASEP 
nº 1.700.298.6544, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Educação 
cargo efetivo de Agente Educacional – Auxiliar de Creche, matrícula funcional nº 16.132, padrão C-23, 
proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 1303/2020, uma vez atendidas às condições 
estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006 e artigo 04 § 
09 e § 10 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 13 de novembro de 2020.

PORTARIA Nº 299/2020
APOSENTA voluntariamente com paridade a partir de 13 de novembro de 2020 a(o) Sr(a). Jair Miranda, 
portador(a) do RG nº. 18.XXX.XXX-5 SSP/SP e CPF/MF nº. 028.XXX.XXX-64, PIS/PASEP nº 
1.084.010.943-9, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal do Bem Estar 
Social cargo efetivo de Auxiliar de Meio Ambiente  - Coletor de Lixo, matrícula funcional nº 15.534, 
padrão C-24, proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 1437/2020, uma vez atendidas 
às condições estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006 
e artigo 04 § 09 e § 10 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 13 de novembro de 2020.

Divisão Previdenciária

Processos Indeferidos.

Processo Interessado Assunto
611/2020 Edilson Tenorio da Silva Aposentadoria especial
1188/2020 Marlene Bassoli Barbosa Aposentadoria especial

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E 
RATIFICAÇÃO – PROCESSO: N° 959/2016 – CONTRATO: N° 14/2016 – CONTRATANTE: 
- Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – 
CONTRATADA: CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUINAS EIRELI. – OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para locação de 06 (seis) máquinas multifuncionais, novas e sem uso, objetivando 
a impressão a laser na quantidade estimada mensal de 22.500 (vinte e duas mil e quinhentas) cópias, 
compartilhada entre as multifuncionais, livre utilização do scanner (sem considerar esta utilização como 
folha excedente), incluindo fornecimento de suprimentos, peças (novas e originais), assistência técnica 
preventiva e corretiva, instalação dos equipamentos, capacitação dos usuários conforme especificações 
técnicas, observando-se as exigências do contrato, do edital n.º 07/2016 e de seus anexos FUNDAMENTO 
LEGAL: Leis Federais n.º 8.666/1.993, 10.502/2002, Decreto Municipal n.º 10.123/2005 e suas alterações, 
e demais legislações pertinentes. PRAZO: 02 (dois) meses. – VIGÊNCIA: 07/11/2020 a 06/01/2021 – 
VALOR TOTAL: R$ 2.170,28 (dois mil e cento e setenta reais e vinte e oito centavos) – Assinatura – Dia 
06 de novembro de 2020, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal n°. 8.666/93.
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                                                        DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE RECEITAS E DESPESAS ACUMULADAS NO EXERCÍCIO DE 2.020
                                                     Conforme Resolução nº 08 de 26/02/04 do Conselho Curador

Saldo do Exercício Anterior 601.757.165,89 606.273.297,72 594.353.897,59 543.248.153,06 552.891.231,24 561.534.040,78 571.751.128,32 586.900.944,27 577.072.824,19 562.048.642,52 554.972.197,30 554.972.197,30 

DISCRIMINAÇÃO  JANEIRO  FEVEREIRO  MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO  ACUMULADO 

I - RECEITA PREVIDENCIÁRIA 24.855.277,71 17.241.638,20 16.625.163,20 16.872.647,16 17.267.618,80 19.135.937,17 17.365.627,13 13.510.808,24 13.283.711,89 15.692.049,60 - - 171.850.479,10 
Contribuição dos servidores ativos - PMB 4.758.273,62 2.369.468,73 2.402.089,20 2.397.486,96 2.389.967,75 2.404.184,16 2.403.109,10 2.402.076,85 2.399.209,39 2.395.125,06 26.320.990,82 
Contribuição dos Servidores ativos- DAE 610.054,58 309.922,98 308.903,64 311.720,46 312.116,73 308.803,60 313.661,30 306.524,67 302.431,03 302.773,96 3.386.912,95 
Contribuição dos Servidores ativos - CMB 49.445,11 49.752,95 49.570,75 49.308,71 49.350,03 48.969,00 46.886,73 46.886,73 46.532,00 46.531,99 483.234,00 
Contribuição dos Servidores ativos - FUNPREV 17.159,57 16.681,53 16.729,70 16.543,12 16.499,50 16.499,50 16.752,13 16.535,59 16.571,32 16.865,26 166.837,22 
Contr.Serv.Aux.Doenca FUNPREV - - - -
Contribuição dos Servidores Inativos 302.876,48 303.758,53 306.815,90 310.169,39 311.463,59 313.737,72 315.329,52 315.873,11 318.388,13 322.255,77 3.120.668,14 
Contribuição de Pensionistas 7.410,87 7.139,13 7.139,13 7.139,13 7.464,75 7.184,87 7.162,00 8.060,02 7.478,59 7.478,59 73.657,08 
Contribuição Patronal - PMB 9.535.426,89 4.738.946,39 4.804.178,62 4.794.974,13 4.779.935,60 4.808.368,58 4.808.304,93 2.006.514,46 2.007.960,82 2.002.663,38 44.287.273,80 
Contribuição Patronal - DAE 1.220.110,00 619.846,26 617.807,78 623.441,30 624.233,91 617.607,70 627.323,21 613.049,91 604.862,63 605.548,41 6.773.831,11 
Contribuição Patronal - CMB 99.185,01 99.505,91 99.141,52 98.617,41 98.700,08 97.938,02 93.773,48 93.773,48 93.064,02 93.064,03 966.762,96 
Contribuição Patronal - FUNPREV 34.319,07 33.362,99 33.459,35 32.977,12 32.998,95 32.998,95 33.704,07 33.071,13 33.142,56 33.730,45 333.764,64 
Contribuição Patronal - FUNPREV  AUX.DOENCA - - - -
Alugueis Terreno 4.748,55 4.748,55 4.748,55 4.748,55 5.072,30 5.072,30 5.072,30 24.364,35 5.072,30 5.072,30 68.720,05 

Compensações financeiras  entre rgps e rpps 312.627,66 300.345,83 324.000,11 324.899,24 324.899,24 2.079.975,38 333.525,64 377.143,14 350.644,81 1.388.530,69 6.116.591,74 
Outras Contribuições - - - -
Aplicações Financeiras 7.632,82 98.803,24 48.766,11 15.255,63 478,51 22.374,16 12.638,19 50.449,72 14.008,65 270.407,03 
Parcelamento da dívida da PMB 1.056.416,49 1.054.149,27 1.051.659,66 1.049.263,26 1.042.570,44 1.035.695,20 1.034.520,67 20.695,44 1.040.978,52 8.385.948,95 
Parcelamento da Déficit Atuarial da PMB/CMB 2.248.677,58 2.264.368,34 2.281.078,74 2.293.786,54 2.297.806,31 2.300.216,84 2.317.422,93 2.337.086,43 2.354.098,63 2.380.696,89 23.075.239,23 
Parcelamento da Déficit Atuarial do DAE 250.686,18 252.435,42 254.298,32 511.878,14 256.431,86 258.350,03 260.542,15 262.438,69 265.403,91 2.572.464,70 
Receitas extraorçamentárias 4.323.061,02 4.681.236,66 3.974.258,43 4.529.985,57 4.446.426,32 4.758.217,38 4.608.052,33 4.590.656,91 4.453.248,75 4.860.964,20 45.226.107,57 
Inscrição Concurso Publico Exercicio de 2020 - 9.025,00 12.635,00 21.660,00 
Outras Receitas 17.166,21 28.140,49 27.882,69 12.330,64 15.756,65 21.661,95 130.038,57 7.504,15 28.568,22 (89.642,46) 199.407,11 

- -
II - DESPESAS 22.973.796,39 20.982.315,18 21.165.588,08 20.628.776,68 21.224.537,98 21.332.403,62 21.442.665,47 21.642.786,22 21.575.203,57 21.709.716,01 - - 214.677.789,20 
Despesas com Benefícios Previdenciários 17.912.241,26 17.337.795,28 17.394.464,10 ########### 17.524.359,14 17.622.069,46 17.657.872,48 17.881.634,15 17.848.217,51 17.933.610,89 176.572.001,18 
Despesas Administrativas 459.049,00 354.738,67 417.323,38 371.649,27 352.633,52 318.376,52 347.597,30 340.014,44 332.881,33 362.555,88 3.656.819,31 
Despesas Financeiras - -
Despesas extraorçamentárias 4.602.506,13 3.289.781,23 3.353.800,60 2.797.390,50 3.347.545,32 3.391.957,64 3.437.195,69 3.421.137,63 3.394.104,73 3.413.549,24 34.448.968,71 

. -
III - SALDO FINANCEIRO 603.103.612,32 593.559.683,56 544.623.686,97 551.516.519,20 558.628.983,65 569.631.542,88 579.730.224,18 577.059.161,22 564.185.920,90 554.972.197,30 554.972.197,30 554.972.197,30 -
VALOR GANHO EM INVESTIMENTOS 3.169.685,40 794.214,03 (1.375.533,91) 1.374.712,04 2.905.057,13 2.119.585,44 7.170.720,09 13.662,97 (2.137.278,38) 67.154,29 14.101.979,10 
VALOR PERDA EM INVESTIMENTOS -
SALDO FINANCEIRO IV 606.273.297,72 594.353.897,59 543.248.153,06 552.891.231,24 561.534.040,78 571.751.128,32 586.900.944,27 577.072.824,19 562.048.642,52 555.039.351,59 554.972.197,30 554.972.197,30

Nota Explicativa:

Bauru,14 de Novembro de 2020

Contador Economista

Certificação Anbima CPA 10 Certificação Anbima CPA 20 Presidente FUNPREV
                              CRC 1SP219939/O-8 Corecon 33.492

Os rendimentos de aplicação Financeiro estão contabilizados conforme o “comunicado SDG N.30 /2018 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

    Andrei Quaggio dos Santos  Diogo Nunes Pereira Gilson Gimenes Campos
Chefe Seção de Contabilidade e Orçamentos Diretor da Divisão Financeira Gestor CGRPPS APIMEC
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01 de outubro de 2020 14 de outubro de 2020 R$ 26 de outubro de 2020 R$
Saldo Anterior R$ 562.048.642,52 Saldo Anterior R$ 560.130.296,49 Saldo Anterior R$ 565.318.151,17 
Receita R$ 69,50                   Receita R$ - Receita R$ -
despesa R$ -                          despesa R$ - despesa R$ -
Saldo Disponivel R$ 562.048.712,02 Saldo Disponivel R$ 560.130.296,49 Saldo Disponivel R$ 565.318.151,17 

02 de outubro de 2020 R$ 15 de outubro de 2020 R$ 27 de outubro de 2020 R$
R$ 562.048.712,02 R$ 560.130.296,49 Saldo Anterior R$ 565.318.151,17 

Receita R$ 282,06                 Receita R$ - Receita R$ 3.917.971,42 
despesa R$ 7.842,85 despesa R$ - despesa R$ 18.214.949,88 
Saldo Disponivel R$ 562.041.151,23 Saldo Disponivel R$ 560.130.296,49 Saldo Disponivel R$ 551.021.172,71 

05 de outubro de 2020 R$ 16 de outubro de 2020 R$ 28 de outubro de 2020 R$
Saldo Anterior R$ 562.041.151,23 Saldo Anterior R$ 560.130.296,49 Saldo Anterior R$ 551.021.172,71 
Receita R$ 145.879,95 Receita R$ - Receita R$ 140.507,90 
despesa R$ 3.335.531,42 despesa R$ - despesa R$ -
Saldo Disponivel R$ 558.851.499,76 Saldo Disponivel R$ 560.130.296,49 Saldo Disponivel R$ 551.161.680,61 

06 de outubro de 2020 R$ 19 de outubro de 2020 R$ 29 de outubro de 2020 R$
Saldo Anterior R$ 558.851.499,76 Saldo Anterior R$ 560.130.296,49 Saldo Anterior R$ 551.161.680,61 
Receita R$ 6.594,40 Receita R$ 5.193.685,83 Receita R$ 4.881.035,78 
despesa R$ 3.691,90 despesa R$ 527,95 despesa R$ 25.748,93 
Saldo Disponivel R$ 558.854.402,26 Saldo Disponivel R$ 565.323.454,37 Saldo Disponivel R$ 556.016.967,46 

07 de outubro de 2020 R$ 20 de outubro de 2020 R$ 30 de outubro de 2020 R$
Saldo Anterior R$ 558.854.402,26 Saldo Anterior R$ 565.323.454,37 Saldo Anterior R$ 556.016.967,46 
Receita R$ 1.388.873,12 Receita R$ -                             Receita R$ 14.008,65 
despesa R$ 107.923,26 despesa R$ 5.430,70                 despesa R$ -
Saldo Disponivel R$ 560.135.352,12 Saldo Disponivel R$ 565.318.023,67 Saldo Disponivel R$ 556.030.976,11 

08 de outubro de 2020 R$ 21 de outubro de 2020 R$ (1.627.738,87)
Saldo Anterior R$ 560.135.352,12 Saldo Anterior R$ 565.318.023,67 568.960,06 
Receita R$ 1.326,21 Receita R$ - 554.972.197,30 
despesa R$ -                          despesa R$ - 67.154,29 
Saldo Disponivel R$ 560.136.678,33 Saldo Disponivel R$ 565.318.023,67 

555.039.351,59
09 de outubro de 2020 R$ 22 de outubro de 2020 R$
Saldo Anterior R$ 560.136.678,33 Saldo Anterior R$ 565.318.023,67 
Receita R$ - Receita R$ 127,50 
despesa R$ 7.652,12 despesa R$ -
Saldo Disponivel R$ 560.129.026,21 Saldo Disponivel R$ 565.318.151,17 

13 de outubro de 2020 R$ 23 de outubro de 2020 R$
Saldo Anterior R$ 560.129.026,21 Saldo Anterior R$ 565.318.151,17 
Receita R$ 1.687,28 Receita R$ -
despesa R$ 417,00                 despesa R$ -
Saldo Disponivel R$ 560.130.296,49 Saldo Disponivel R$ 565.318.151,17 

Nota Explicativa:

Andrei Quaggio dos Santos Diogo Nunes Pereira Gilson Gimenes Campos
      Chefe Seção de Contab/Orçam Diretor da Divisão Financeira  Gestor GRPPS APIMEC

Contador I   Funprev Economista  Funprev Presidente FUNPREV
Certficação Anbima CPA 10 Certficação Anbima CPA 20

Crc 1SP219939/O-8 Corecon 33.492

Saldo Final em 30/10/2020

Os rendimentos de aplicação Financeiro estão contabilizados conforme o “comunicado SDG N.30 /2018 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Bauru,14 de Novembro  de 2020

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Incorpora no Patrimonio VPD
desincorpora no Patrimonio VPA
Saldo Final em 30/10/2020
Valor Ganho Investimentos
Valor Perda  Investimentos
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PROC. NOME DO FORNECEDOR DOC/N.F VALOR
41/2019 Departamento de Agua e Esgoto de Bauru out/20 537,56 
55/2019 Casa Omnigrafica de Maquinas Ltda out/20 - 
45/2019 Conam -Consultoria em Adm Municipal out/20 22.828,62 
52/2019 Verocheque  Refeiçoes Ltda out/20 39.119,28 
46/2019 Secretaria da Receita Federal  Pasep out/20 1.993,89 
49/2019 Unimed Bauru Cooperativa de Trabalho  Médico out/20 28.859,94 
44/2019 Alves Empreendimento Imobiliarios Ltda out/20 14.380,00 
42/2019 CPFL out/20 3.258,31 
43/2019 Telefonica/Vivo/Embratel out/20 1.682,95 
47/2019 Transurb Bauru out/20 - 
50/2019 Credito e Mercado Gestao de Valores Mobiliario out/20 800,00 
752/2019 Actuarial Assessroia e Consultoria Atuarial out/20 3.552,66 
4390/2019 LPZIGLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA out/20 1.561,00 
3455/2017 LEGIAO MIRIM out/20 675,01 
3455/2017 LEGIAO FEMININA out/20 675,00 
21/2020 RED LK DE POSTOS LTDA out/20 170,85 
902/2020 DG CLEAN  HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME out/20 264,50 
1556/2020 C.H LAZZARI ME out/20 80,40 
1988/2020 J C REPRESENTACAO  E PUBLICIDADES  EIRELI out/20 1.200,00 
1988/2020 IMPRESSA OFICIAL  DO ESTADO DE SAO PAULO IMESP out/20 1.843,80 
1067/2020 OTAIR RIBEIRO  ME out/20 140,00 
1828/2020 JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO ME out/20 281,00 
1486/2020 ITAIRES  & YUHARA  COMPROD  LIMP LTDA out/20 135,00 

Gilson Gimenes Campos
 Gestor  CGRPPS  APIMEC

Presidente  Funprev

Divisão Financeira/Contabilidade/Tesouraria

Obs:Todos os fornecedores foram pagos dentro do mês de   OUTUBRO 2020

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamento

Balancete Outubro 2.020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                             CONAM  |
|                                                                                             Funprev - Bauru                                                                                                 |
|                                                                                Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                           Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                             |
| DATA  09/11/2020                                                                                                                                                                              Pagina      1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Receita       | No. |Fonte| C.Apl |                   Especificacao                         |             No Mes |         No Ano (a) |       Prevista (b) | Prevista Atualizada |     Diferenca (b-a) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.0.0.0.00.0.0.0000 |     |     |       |RECEITAS CORRENTES                                       |       4.408.999,81 |      40.229.086,14 |      69.251.100,00 |       53.648.009,42 |       29.022.013,86 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.2.0.0.00.0.0.0000 |     |     |       | CONTRIBUICOES                                           |       3.091.030,63 |      33.552.300,21 |      48.154.000,00 |       34.005.857,68 |       14.601.699,79 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.2.1.0.00.0.0.0000 |     |     |       |  CONTRIBUICOES SOCIAIS                                  |       3.091.030,63 |      33.552.300,21 |      48.154.000,00 |       34.005.857,68 |       14.601.699,79 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.2.1.8.00.0.0.0000 |     |     |       |   CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS       |       3.091.030,63 |      33.552.300,21 |      48.154.000,00 |       34.005.857,68 |       14.601.699,79 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.2.1.8.01.0.0.0000 |     |     |       |    CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS     |       3.091.030,63 |      33.552.300,21 |      48.154.000,00 |       34.005.857,68 |       14.601.699,79 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.2.1.8.01.1.0.0000 |     |     |       |      CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                      |       2.761.296,27 |      30.357.974,99 |      44.044.000,00 |       30.696.722,72 |       13.686.025,01 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.2.1.8.01.1.1.0000 |     |     |       |       CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL         |       2.761.296,27 |      30.357.974,99 |      43.984.000,00 |       30.676.722,80 |       13.626.025,01 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.2.1.8.01.1.1.0001 |00149| 04  |6140000|         contr serv ativ pmb                             |       2.395.125,06 |      26.320.990,82 |      38.000.000,00 |       26.319.921,94 |       11.679.009,18 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.2.1.8.01.1.1.0003 |00151| 04  |6140000|         contr serv ativo dae                            |         302.773,96 |       3.386.912,95 |       5.000.000,00 |        3.386.912,95 |        1.613.087,05 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.2.1.8.01.1.1.0005 |00153| 04  |6140000|         contr serv ativo cmb                            |          46.531,99 |         483.234,00 |         700.000,00 |          504.506,47 |          216.766,00 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.2.1.8.01.1.1.0007 |00155| 04  |6140000|         contr serv at funprev                           |          16.865,26 |         166.837,22 |         280.000,00 |          185.229,45 |          113.162,78 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.2.1.8.01.1.1.0008 |00156| 04  |6140000|         contr serv aux doenca funprev                   |               0,00 |               0,00 |           4.000,00 |          280.151,99 |            4.000,00 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.2.1.8.01.1.2.0000 |     |     |       |       CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS    |               0,00 |               0,00 |          60.000,00 |           19.999,92 |           60.000,00 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.2.1.8.01.1.2.0001 |00158| 04  |6140000|         multa  e juros contr serv pmb                   |               0,00 |               0,00 |          20.000,00 |            6.666,64 |           20.000,00 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.2.1.8.01.1.2.0002 |00159| 04  |6140000|         multa e juros contr serv dae                    |               0,00 |               0,00 |          20.000,00 |            6.666,64 |           20.000,00 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.2.1.8.01.1.2.0003 |00160| 04  |6140000|         multa e juros contr serv cmb                    |               0,00 |               0,00 |          20.000,00 |            6.666,64 |           20.000,00 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.2.1.8.01.2.0.0000 |     |     |       |      CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                    |         322.255,77 |       3.120.668,14 |       4.000.000,00 |        3.230.381,16 |          879.331,86 |
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|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.2.1.8.01.2.1.0000 |     |     |       |       CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL       |         322.255,77 |       3.120.668,14 |       4.000.000,00 |        3.230.381,16 |          879.331,86 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.2.1.8.01.2.1.0100 |00157| 04  |6140000|         contr inativo funprev                           |         322.255,77 |       3.120.668,14 |       4.000.000,00 |        3.230.381,16 |          879.331,86 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.2.1.8.01.3.0.0000 |     |     |       |      CPSSS - PENSIONISTAS                               |           7.478,59 |          73.657,08 |         110.000,00 |           78.753,80 |           36.342,92 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.2.1.8.01.3.1.0000 |     |     |       |       CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                  |           7.478,59 |          73.657,08 |         110.000,00 |           78.753,80 |           36.342,92 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.2.1.8.01.3.1.0001 |00161| 04  |6140000|         contr pensionista                               |           7.478,59 |          73.657,08 |         110.000,00 |           78.753,80 |           36.342,92 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                             CONAM  |
|                                                                                             Funprev - Bauru                                                                                                 |
|                                                                                Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                           Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                             |
| DATA  09/11/2020                                                                                                                                                                              Pagina      2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Receita       | No. |Fonte| C.Apl |                   Especificacao                         |             No Mes |         No Ano (a) |       Prevista (b) | Prevista Atualizada |     Diferenca (b-a) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.0.0.00.0.0.0000 |     |     |       | RECEITA PATRIMONIAL                                     |          19.080,95 |         339.127,08 |      12.893.100,00 |       13.299.900,00 |       12.553.972,92 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.3.1.0.00.0.0.0000 |     |     |       |  EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO         |           5.072,30 |          68.720,05 |          55.000,00 |           74.300,00 |          -13.720,05 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.3.1.0.01.0.0.0000 |     |     |       |    ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO    |           5.072,30 |          68.720,05 |          55.000,00 |           74.300,00 |          -13.720,05 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.3.1.0.01.1.0.0000 |     |     |       |      ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                           |           5.072,30 |          68.720,05 |          55.000,00 |           74.300,00 |          -13.720,05 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.3.1.0.01.1.1.0000 |     |     |       |       ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL              |           5.072,30 |          68.720,05 |          55.000,00 |           74.300,00 |          -13.720,05 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.3.1.0.01.1.1.0001 |00011| 04  |6020000|         alugueis urbanos funprev                        |           5.072,30 |          49.428,00 |          55.000,00 |           55.000,00 |            5.572,00 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.3.1.0.01.1.1.0002 |00191| 04  |6020000|         ref.multa juros aluguel funprev                 |               0,00 |          19.292,05 |               0,00 |           19.300,00 |          -19.292,05 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.3.2.0.00.0.0.0000 |     |     |       |  VALORES MOBILIARIOS                                    |          14.008,65 |         270.407,03 |      12.838.100,00 |       13.225.600,00 |       12.567.692,97 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.3.2.1.00.0.0.0000 |     |     |       |   JUROS E CORRECOES MONETARIAS                          |          14.008,65 |         270.407,03 |      12.838.100,00 |       13.225.600,00 |       12.567.692,97 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.3.2.1.00.4.0.0000 |     |     |       |      REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS                   |          14.008,65 |         270.407,03 |      12.838.100,00 |       13.225.600,00 |       12.567.692,97 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.3.2.1.00.4.1.0000 |     |     |       |       REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL      |          14.008,65 |         270.407,03 |      12.838.100,00 |       13.225.600,00 |       12.567.692,97 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.3.2.1.00.4.1.0001 |00162| 04  |6020000|         rend aplicacao renda fixa e variavel            |               0,00 |               0,00 |      12.838.100,00 |       12.838.100,00 |       12.838.100,00 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.3.2.1.00.4.1.0002 |00181| 04  |6020000|         ref. rend cef idka 2a 9-1                       |          13.847,26 |         131.181,59 |               0,00 |          120.000,00 |         -131.181,59 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.3.2.1.00.4.1.0003 |00182| 04  |6020000|         ref  rend.cef di c/c 66-0                       |             161,39 |           1.710,14 |               0,00 |          110.000,00 |           -1.710,14 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.3.2.1.00.4.1.0004 |00184| 04  |6020000|         ref rend bb perfil c/c mov                      |               0,00 |           2.943,25 |               0,00 |            3.000,00 |           -2.943,25 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.3.2.1.00.4.1.0005 |00185| 04  |6020000|         ref.rend brad premium c/c mov                   |               0,00 |           4.636,36 |               0,00 |            5.000,00 |           -4.636,36 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.3.2.1.00.4.1.0006 |00186| 04  |6020000|         ref rend bradesco premium comprev               |               0,00 |          20.340,73 |               0,00 |           21.000,00 |          -20.340,73 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.3.2.1.00.4.1.0007 |00187| 04  |6020000|         ref rend brad premim apos-pens                  |               0,00 |          12.556,96 |               0,00 |           13.000,00 |          -12.556,96 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.3.2.1.00.4.1.0008 |00188| 04  |6020000|         ref rend bb idka 2a comprev                     |               0,00 |          33.016,26 |               0,00 |           40.000,00 |          -33.016,26 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.3.2.1.00.4.1.0009 |00189| 04  |6020000|         ref rend bradesco rf idka pre 2 c/c 69-9        |               0,00 |          48.766,11 |               0,00 |           60.000,00 |          -48.766,11 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.3.2.1.00.4.1.0010 |00190| 04  |6020000|         ref rend bradesco pre idka comprev              |               0,00 |          15.255,63 |               0,00 |           15.500,00 |          -15.255,63 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.6.0.0.00.0.0.0000 |     |     |       | RECEITA DE SERVICOS                                     |           6.331,49 |          82.566,08 |          76.000,00 |           97.660,00 |           -6.566,08 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.6.1.0.00.0.0.0000 |     |     |       |  SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS           |           6.331,49 |          82.566,08 |          76.000,00 |           97.660,00 |           -6.566,08 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                             CONAM  |
|                                                                                             Funprev - Bauru                                                                                                 |
|                                                                                Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                           Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                             |
| DATA  09/11/2020                                                                                                                                                                              Pagina      3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Receita       | No. |Fonte| C.Apl |                   Especificacao                         |             No Mes |         No Ano (a) |       Prevista (b) | Prevista Atualizada |     Diferenca (b-a) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.6.1.0.01.0.0.0000 |     |     |       |    SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS         |           6.331,49 |          60.906,08 |          76.000,00 |           76.000,00 |           15.093,92 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.6.1.0.01.1.0.0000 |     |     |       |      SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS       |           6.331,49 |          60.906,08 |          76.000,00 |           76.000,00 |           15.093,92 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.6.1.0.01.1.1.0000 |     |     |       |       SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL|           6.331,49 |          60.906,08 |          76.000,00 |           76.000,00 |           15.093,92 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.6.1.0.01.1.1.0002 |00016| 04  |6020000|         taxa de adm convenio de 2.020                   |           6.331,49 |          60.906,08 |          76.000,00 |           76.000,00 |           15.093,92 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.6.1.0.02.0.0.0000 |     |     |       |    INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS         |               0,00 |          21.660,00 |               0,00 |           21.660,00 |          -21.660,00 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.6.1.0.02.1.0.0000 |     |     |       |      INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS       |               0,00 |          21.660,00 |               0,00 |           21.660,00 |          -21.660,00 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.6.1.0.02.1.1.0000 |     |     |       |       INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL|               0,00 |          21.660,00 |               0,00 |           21.660,00 |          -21.660,00 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.6.1.0.02.1.1.0001 |00183| 04  |6020000|         inscr.concurso publico exerc.2020 funprev       |               0,00 |          21.660,00 |               0,00 |           21.660,00 |          -21.660,00 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.9.0.0.00.0.0.0000 |     |     |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               |       1.292.556,74 |       6.255.092,77 |       8.128.000,00 |        6.244.591,74 |        1.872.907,23 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.9.2.0.00.0.0.0000 |     |     |       |  INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS            |         -98.187,85 |         118.657,96 |         115.000,00 |          115.000,00 |           -3.657,96 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.9.2.8.00.0.0.0000 |     |     |       |   INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC      |         -98.187,85 |         118.657,96 |         115.000,00 |          115.000,00 |           -3.657,96 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.9.2.8.02.0.0.0000 |     |     |       |    RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS   |         -98.187,85 |         118.657,96 |         115.000,00 |          115.000,00 |           -3.657,96 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.9.2.8.02.9.0.0000 |     |     |       |      OUTRAS RESTITUICOES                                |         -98.187,85 |         118.657,96 |         115.000,00 |          115.000,00 |           -3.657,96 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.9.2.8.02.9.1.0000 |     |     |       |       OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                   |         -98.187,85 |         118.657,96 |         115.000,00 |          115.000,00 |           -3.657,96 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.9.2.8.02.9.1.0001 |00176| 04  |6020000|         restituicao funprev                             |         -98.187,85 |         118.657,96 |         115.000,00 |          115.000,00 |           -3.657,96 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.9.9.0.00.0.0.0000 |     |     |       |  DEMAIS RECEITAS CORRENTES                              |       1.390.744,59 |       6.136.434,81 |       8.013.000,00 |        6.129.591,74 |        1.876.565,19 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.9.9.0.03.0.0.0000 |     |     |       |    COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS         |       1.388.530,69 |       6.116.591,74 |       8.000.000,00 |        6.116.591,74 |        1.883.408,26 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.9.9.0.03.1.0.0000 |     |     |       |      COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS       |       1.388.530,69 |       6.116.591,74 |       8.000.000,00 |        6.116.591,74 |        1.883.408,26 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.9.9.0.03.1.1.0000 |     |     |       |       COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL|       1.388.530,69 |       6.116.591,74 |       8.000.000,00 |        6.116.591,74 |        1.883.408,26 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.9.9.0.03.1.1.0001 |00020| 04  |6220000|         comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos|       1.388.530,69 |       6.116.591,74 |       8.000.000,00 |        6.116.591,74 |        1.883.408,26 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.9.9.0.12.0.0.0000 |     |     |       |    ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA   |           2.213,90 |          19.843,07 |          10.000,00 |           10.000,00 |           -9.843,07 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.9.9.0.12.2.0.0000 |     |     |       |      ONUS DE SUCUMBENCIA                                |           2.213,90 |          19.843,07 |          10.000,00 |           10.000,00 |           -9.843,07 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.9.9.0.12.2.1.0000 |     |     |       |       ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL                   |           2.213,90 |          19.843,07 |          10.000,00 |           10.000,00 |           -9.843,07 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                             CONAM  |
|                                                                                             Funprev - Bauru                                                                                                 |
|                                                                                Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                           Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                             |
| DATA  09/11/2020                                                                                                                                                                              Pagina      4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Receita       | No. |Fonte| C.Apl |                   Especificacao                         |             No Mes |         No Ano (a) |       Prevista (b) | Prevista Atualizada |     Diferenca (b-a) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.9.9.0.12.2.1.0002 |00023| 04  |6020000|         receita de onus de sucumbencia                  |           2.213,90 |          19.843,07 |          10.000,00 |           10.000,00 |           -9.843,07 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.9.9.0.99.0.0.0000 |     |     |       |    OUTRAS RECEITAS                                      |               0,00 |               0,00 |           3.000,00 |            3.000,00 |            3.000,00 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.9.9.0.99.1.0.0000 |     |     |       |      OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                        |               0,00 |               0,00 |           3.000,00 |            3.000,00 |            3.000,00 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.9.9.0.99.1.1.0000 |     |     |       |       OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL           |               0,00 |               0,00 |           3.000,00 |            3.000,00 |            3.000,00 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|1.9.9.0.99.1.1.0001 |00077| 04  |6020000|         outras receitas                                 |               0,00 |               0,00 |           3.000,00 |            3.000,00 |            3.000,00 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.0.0.0.00.0.0.0000 |     |     |       |RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                          |       6.422.085,59 |      86.395.285,39 |     129.439.900,00 |       96.902.638,28 |       43.044.614,61 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.2.0.0.00.0.0.0000 |     |     |       | CONTRIBUICOES - INTRA OFSS                              |       3.775.984,79 |      60.747.581,46 |     100.960.900,00 |       71.461.699,92 |       40.213.318,54 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.2.1.0.00.0.0.0000 |     |     |       |  CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)                               |       3.775.984,79 |      60.747.581,46 |     100.960.900,00 |       71.461.699,92 |       40.213.318,54 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.2.1.8.00.0.0.0000 |     |     |       |   CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(I)    |       3.775.984,79 |      60.747.581,46 |     100.960.900,00 |       71.461.699,92 |       40.213.318,54 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.2.1.8.03.0.0.0000 |     |     |       |    CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL(I)                   |       3.775.984,79 |      60.747.581,46 |     100.960.900,00 |       71.461.699,92 |       40.213.318,54 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.2.1.8.03.1.0.0000 |     |     |       |      CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(I)           |       3.775.984,79 |      60.747.581,46 |     100.960.900,00 |       71.461.699,92 |       40.213.318,54 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.2.1.8.03.1.1.0000 |     |     |       |       CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)  |       2.735.006,27 |      52.361.632,51 |      88.200.900,00 |       60.969.885,54 |       35.839.267,49 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.2.1.8.03.1.1.0001 |00164| 04  |6160000|         contr patr pmb                                  |       2.002.663,38 |      44.287.273,80 |      76.000.000,00 |       52.656.456,82 |       31.712.726,20 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.2.1.8.03.1.1.0003 |00166| 04  |6160000|         contr patr ativo dae                            |         605.548,41 |       6.773.831,11 |      10.000.000,00 |        6.773.831,21 |        3.226.168,89 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.2.1.8.03.1.1.0005 |00168| 04  |6160000|         contr patr ativo cmb                            |          93.064,03 |         966.762,96 |       1.567.900,00 |        1.092.946,43 |          601.137,04 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.2.1.8.03.1.1.0007 |00170| 04  |6160000|         contr patr at funprev                           |          33.730,45 |         333.764,64 |         625.000,00 |          444.651,10 |          291.235,36 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.2.1.8.03.1.1.0008 |00171| 04  |6160000|         contr patr aux doenca funprev                   |               0,00 |               0,00 |           8.000,00 |            1.999,98 |            8.000,00 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.2.1.8.03.1.2.0000 |     |     |       |       CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTA/JUROS(I)|               0,00 |               0,00 |          60.000,00 |           19.999,92 |           60.000,00 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.2.1.8.03.1.2.0001 |00172| 04  |6160000|         multa e juros contr patr pmb                    |               0,00 |               0,00 |          20.000,00 |            6.666,64 |           20.000,00 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.2.1.8.03.1.2.0002 |00173| 04  |6160000|         multa e juros patr dae                          |               0,00 |               0,00 |          20.000,00 |            6.666,64 |           20.000,00 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.2.1.8.03.1.2.0003 |00174| 04  |6160000|         multa e juros patr cmb                          |               0,00 |               0,00 |          20.000,00 |            6.666,64 |           20.000,00 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.2.1.8.03.1.3.0000 |     |     |       |       CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-DIV.ATIVA(I)  |         212.085,38 |       1.692.048,16 |       2.369.403,00 |        2.042.620,27 |          677.354,84 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                             CONAM  |
|                                                                                             Funprev - Bauru                                                                                                 |
|                                                                                Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                           Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                             |
| DATA  09/11/2020                                                                                                                                                                              Pagina      5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Receita       | No. |Fonte| C.Apl |                   Especificacao                         |             No Mes |         No Ano (a) |       Prevista (b) | Prevista Atualizada |     Diferenca (b-a) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.2.1.8.03.1.3.0001 |00177| 04  |6160000|         divida pmb principal                            |         212.085,38 |       1.692.048,16 |       2.369.403,00 |        2.042.620,27 |          677.354,84 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.2.1.8.03.1.9.0000 |     |     |       |       CPSSS PATRONAL-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-AT.MON(I) |         828.893,14 |       6.693.900,79 |      10.330.597,00 |        8.429.194,19 |        3.636.696,21 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.2.1.8.03.1.9.0001 |00178| 04  |6160000|         divida pmb correcao/juros                       |         828.893,14 |       6.693.900,79 |      10.330.597,00 |        8.429.194,19 |        3.636.696,21 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.9.0.0.00.0.0.0000 |     |     |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                  |       2.646.100,80 |      25.647.703,93 |      28.479.000,00 |       25.440.938,36 |        2.831.296,07 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.9.9.0.00.0.0.0000 |     |     |       |  DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)                           |       2.646.100,80 |      25.647.703,93 |      28.479.000,00 |       25.440.938,36 |        2.831.296,07 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.9.9.0.01.0.0.0000 |     |     |       |    APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)    |       2.646.100,80 |      25.647.703,93 |      28.479.000,00 |       25.440.938,36 |        2.831.296,07 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.9.9.0.01.1.0.0000 |     |     |       |      APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)  |       2.646.100,80 |      25.647.703,93 |      28.479.000,00 |       25.440.938,36 |        2.831.296,07 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.9.9.0.01.1.1.0000 |     |     |       |       APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)|       2.458.978,67 |      24.589.786,68 |      28.479.000,00 |       24.161.143,35 |        3.889.213,32 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.9.9.0.01.1.1.0001 |00034| 04  |6160000|         rec.aportes deficit pmb e cmb                   |       2.212.343,11 |      22.123.431,06 |      25.599.000,00 |       21.727.965,54 |        3.475.568,94 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.9.9.0.01.1.1.0002 |00035| 04  |6160000|         rec.aportes deficit.dae                         |         246.635,56 |       2.466.355,62 |       2.880.000,00 |        2.433.177,81 |          413.644,38 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.9.9.0.01.1.2.0000 |     |     |       |       APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J(I) |         187.122,13 |       1.057.917,25 |               0,00 |        1.279.795,01 |       -1.057.917,25 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.9.9.0.01.1.2.0001 |00179| 04  |6160000|         corr.mon+juros deficit pmb                      |         168.353,78 |         951.808,17 |               0,00 |        1.127.806,18 |         -951.808,17 |
|                    |     |     |       |                                                         |                    |                    |                    |                     |                     |
|7.9.9.0.01.1.2.0002 |00180| 04  |6160000|         corr.monet+juros deficit dae                    |          18.768,35 |         106.109,08 |               0,00 |          151.988,83 |         -106.109,08 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          TOTAL GERAL DA RECEITA                  |      10.831.085,40 |     126.624.371,53 |     198.691.000,00 |      150.550.647,70 |       72.066.628,47 |
|                                                                                                  |                    |                    |                    |                     |                     |
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                    CONAM |
|                                                                 Funprev - Bauru                                                                   |
|                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                   |
|                                         Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2020                                          |
|                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                   |
| DATA 09/11/2020                                                                                                                      Pagina     1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                      |                 RECEITA                 |                 DESPESA                 |
| Codigo |                Especificacao                         |-----------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                      |             No Mes |             No Ano |             No Mes |             No Ano |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | RESTOS A PAGAR                                       |                    |                    |                    |                    |
|        | Restos a Pagar 2019                                  |                    |                    |           4.216,50 |          44.902,49 |
|        | TOTAL RESTOS A PAGAR                                 |                    |                    |           4.216,50 |          44.902,49 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES                                         |                    |                    |                    |                    |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                              |                    |                    |                    |                    |
| 4.1.03 | pensao alimenticia                                   |          60.167,35 |         596.371,26 |          60.167,35 |         596.371,26 |
| 4.1.07 | convenios consignados                                |       1.567.772,44 |      14.225.184,25 |       1.456.064,30 |      14.168.309,14 |
| 4.1.99 | outros consignatarios                                |         445.976,44 |       4.386.966,68 |         451.383,59 |       4.368.505,22 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
|        | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                        |       2.073.916,23 |      19.208.522,19 |       1.967.615,24 |      19.133.185,62 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL                                     |                    |                    |                    |                    |
| 4.2.01 | imposto sobre a renda retido na fonte - irrf         |       1.453.531,48 |      14.144.846,54 |       1.441.569,92 |      15.270.272,40 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
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|        | TOTAL TESOURO NACIONAL                               |       1.453.531,48 |      14.144.846,54 |       1.441.569,92 |      15.270.272,40 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                         |                    |                    |                    |                    |
| 4.3.01 | imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss       |             147,58 |             608,20 |             147,58 |             608,20 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
|        | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                   |             147,58 |             608,20 |             147,58 |             608,20 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
|        | TOTAL CONSIGNACOES                                   |       3.527.595,29 |      33.353.976,93 |       3.409.332,74 |      34.404.066,22 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS                |                    |                    |                    |                    |
| 9.3.00 | REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI       |                    |                    |                    |                    |
| 9.3.03 | outros aportes                                       |       1.333.368,91 |      11.872.130,64 |               0,00 |               0,00 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
|        | TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI |       1.333.368,91 |      11.872.130,64 |               0,00 |               0,00 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
|        | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS          |       1.333.368,91 |      11.872.130,64 |               0,00 |               0,00 |
|        |                                                      |                    |                    |                    |                    |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                                               TOTAL GERAL      |       4.860.964,20 |      45.226.107,57 |       3.413.549,24 |      34.448.968,71 |
                                                                 -----------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                          CONAM |
|                                                                                                     Funprev - Bauru                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                  Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2020                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                         |
| DATA 09/11/2020                                                                                                                                                                                            Pagina     1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Economica  | Descricao                                |         Empenhado |   %  |       Pago no Mes |   %  |       Pago no Ano |   %  |  Cancelado no Mes |   %  |  Cancelado no Ano |   %  |    Saldo a Pagar  |   %  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES                       |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |
|3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |
|3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS                       |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |
|3.1.90.13.18| pis/pasep sobre folha de pagamento       |          3.849,50 |  4,28|              0,00 |  0,00|          3.849,50 |  8,57|              0,00 |  0,00|              0,00 |  0,00|              0,00 |  0,00|
|            |                                          |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |
|     TOTAL  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |          3.849,50 |  4,28|              0,00 |  0,00|          3.849,50 |  8,57|              0,00 |  0,00|              0,00 |  0,00|              0,00 |  0,00|
|            |                                          |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |
|3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |
|3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS                       |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |
|3.3.90.39.17| manutencao e conservacao - maquinas e eq |         12.649,50 | 14,08|          4.216,50 |100,00|         12.649,50 | 28,17|              0,00 |  0,00|              0,00 |  0,00|              0,00 |  0,00|
|3.3.90.39.50| servico medico-hospitalar, odonto e labo |         27.329,49 | 30,43|              0,00 |  0,00|         27.329,49 | 60,86|              0,00 |  0,00|              0,00 |  0,00|              0,00 |  0,00|
|3.3.90.39.99| outros servicos de terceiros - pessoa ju |          1.074,00 |  1,19|              0,00 |  0,00|          1.074,00 |  2,39|              0,00 |  0,00|              0,00 |  0,00|              0,00 |  0,00|
|            |                                          |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |
|     TOTAL  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |         41.052,99 | 45,71|          4.216,50 |100,00|         41.052,99 | 91,42|              0,00 |  0,00|              0,00 |  0,00|              0,00 |  0,00|
|            |                                          |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |
|     TOTAL  | DESPESAS CORRENTES                       |         44.902,49 | 50,00|          4.216,50 |100,00|         44.902,49 |100,00|              0,00 |  0,00|              0,00 |  0,00|              0,00 |  0,00|
|            |                                          |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |
|            |      TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA |         44.902,49 |100,00|          4.216,50 |100,00|         44.902,49 |100,00|              0,00 |  0,00|              0,00 |  0,00|              0,00 |  0,00|
|            |                                          |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                       Funprev - Bauru                                                                       CONAM |
|                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                            |
|                                                              BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO                                                         |
|                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                            |
| DATA 09/11/2020                                                               Mes : 10 / 2020                                                                 Pagina     1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Economica  | Descricao                               |           No Mes      |   %  |           No Ano      |   %  |       Dotacao      |   %  |         Saldo      |   %  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES                      |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|3.1.00.00.00| pessoal e encargos sociais              |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|3.1.90.00.00| aplicacoes diretas                      |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|3.1.90.01.00| aposentadorias, reserva remunerada e ref|      15.583.655,56    | 84,08|     152.339.178,74    | 84,11|     199.930.700,00 | 82,72|      47.591.521,26 | 78,55|
|3.1.90.03.00| pensoes do rpps e do militar            |       2.335.461,75    | 12,60|      23.163.310,96    | 12,78|      31.000.000,00 | 12,82|       7.836.689,04 | 12,93|
|3.1.90.05.00| outros beneficios previd do servidor ou |           2.278,13    |  0,01|          23.121,64    |  0,01|       1.475.000,00 |  0,61|       1.451.878,36 |  2,39|
|3.1.90.11.00| vencimentos e vantagens fixas - pessoal |         192.222,28    |  1,03|       2.131.959,49    |  1,17|       3.251.000,00 |  1,34|       1.119.040,51 |  1,84|
|3.1.90.13.00| obrigacoes patronais                    |           4.033,83    |  0,02|          20.579,72    |  0,01|          31.000,00 |  0,01|          10.420,28 |  0,01|
|3.1.90.16.00| outras despesas variaveis - pessoal civi|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|          15.700,00 |  0,00|          15.700,00 |  0,02|
|3.1.90.91.00| sentencas judiciais                     |               0,00    |  0,00|       1.000.301,58    |  0,55|       1.110.000,00 |  0,45|         109.698,42 |  0,18|
|3.1.90.94.00| indenizacoes e restituicoes trabalhistas|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|         177.000,00 |  0,07|         177.000,00 |  0,29|
|3.1.91.00.00| apl. direta decorrente de oper. intra-or|                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|3.1.91.13.00| obrigacoes patronais - intra ofss       |          33.730,45    |  0,18|         333.764,64    |  0,18|         633.000,00 |  0,26|         299.235,36 |  0,49|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|     TOTAL  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |      18.151.382,00    | 97,94|     179.012.216,77    | 98,84|     237.623.400,00 | 98,31|      58.611.183,23 | 96,74|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|3.3.00.00.00| outras despesas correntes               |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|3.3.20.00.00| transferencias a uniao                  |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|3.3.20.41.00| contribuicoes                           |          12.215,45    |  0,06|          46.331,36    |  0,02|         365.000,00 |  0,15|         318.668,64 |  0,52|
|3.3.50.00.00| transf.a instituicoes privadas sem fins |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|3.3.50.39.00| outros servicos de terceiros - pessoa ju|               0,00    |  0,00|         140.686,46    |  0,07|         187.000,00 |  0,07|          46.313,54 |  0,07|
|3.3.90.00.00| aplicacoes diretas                      |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|3.3.90.30.00| material de consumo                     |           2.755,55    |  0,01|          31.448,94    |  0,01|         271.000,00 |  0,11|         239.551,06 |  0,39|
|3.3.90.33.00| passagens e despesas com locomocao      |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|          10.000,00 |  0,00|          10.000,00 |  0,01|
|3.3.90.35.00| servicos de consultoria                 |           1.500,00    |  0,00|           9.600,00    |  0,00|          15.700,00 |  0,00|           6.100,00 |  0,01|
|3.3.90.36.00| outros servicos de terceiros - pessoa fi|          11.771,88    |  0,06|         121.783,82    |  0,06|         245.100,00 |  0,10|         123.316,18 |  0,20|
|3.3.90.39.00| outros servicos de terceiros - pessoa ju|         352.792,84    |  1,90|       1.415.261,45    |  0,78|       1.835.774,00 |  0,75|         420.512,55 |  0,69|
|3.3.90.40.00| servicos tecnologia informacao e comunic|               0,00    |  0,00|         309.963,75    |  0,17|         315.500,00 |  0,13|           5.536,25 |  0,00|
|3.3.90.47.00| obrigacoes tributarias e contributivas  |               0,00    |  0,00|           6.008,96    |  0,00|          15.000,00 |  0,00|           8.991,04 |  0,01|
|3.3.90.91.00| sentencas judiciais                     |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|          50.000,00 |  0,02|          50.000,00 |  0,08|
|3.3.90.93.00| indenizacoes e restituicoes             |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|         100.000,00 |  0,04|         100.000,00 |  0,16|
|3.3.91.00.00| apl. direta decorrente de oper. intra-or|                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|3.3.91.39.00| outros servicos de terceiros - p juridic|               0,00    |  0,00|           6.771,32    |  0,00|          17.526,00 |  0,00|          10.754,68 |  0,01|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|     TOTAL  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |         381.035,72    |  2,05|       2.087.856,06    |  1,15|       3.427.600,00 |  1,41|       1.339.743,94 |  2,21|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|     TOTAL  | DESPESAS CORRENTES                      |      18.532.417,72    |100,00|     181.100.072,83    | 99,99|     241.051.000,00 | 99,73|      59.950.927,17 | 98,95|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL                     |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|4.4.00.00.00| investimentos                           |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|4.4.90.00.00| aplicacoes diretas                      |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|4.4.90.30.00| material de consumo                     |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|          20.000,00 |  0,00|          20.000,00 |  0,03|
|4.4.90.51.00| obras e instalacoes                     |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|          20.000,00 |  0,00|          20.000,00 |  0,03|
|4.4.90.52.00| equipamentos e material permanente      |               0,00    |  0,00|           5.783,01    |  0,00|         500.000,00 |  0,20|         494.216,99 |  0,81|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|     TOTAL  | INVESTIMENTOS                           |               0,00    |  0,00|           5.783,01    |  0,00|         540.000,00 |  0,22|         534.216,99 |  0,88|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|     TOTAL  | DESPESAS DE CAPITAL                     |               0,00    |  0,00|           5.783,01    |  0,00|         540.000,00 |  0,22|         534.216,99 |  0,88|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|9.0.00.00.00| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP|                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                       Funprev - Bauru                                                                       CONAM |
|                                                                                                                                                                            |
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|                                                                                                                                                                            |
|                                                              BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO                                                         |
|                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                            |
| DATA 09/11/2020                                                               Mes : 10 / 2020                                                                 Pagina     2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Economica  | Descricao                               |           No Mes      |   %  |           No Ano      |   %  |       Dotacao      |   %  |         Saldo      |   %  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|9.9.00.00.00| reserva de contingencia ou reserva do rp|                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|9.9.99.00.00| reserva de contingencia ou reserva do rp|                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|9.9.99.99.00| reserva de contingencia                 |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|         100.000,00 |  0,04|         100.000,00 |  0,16|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|     TOTAL  | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|         100.000,00 |  0,04|         100.000,00 |  0,16|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|     TOTAL  | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|         100.000,00 |  0,04|         100.000,00 |  0,16|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
|            |      TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA|      18.532.417,72    |100,00|     181.105.855,84    |100,00|     241.691.000,00 |100,00|      60.585.144,16 |100,00|
|            |                                         |                       |      |                       |      |                    |      |                    |      |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                            Funprev - Bauru                                                                                             CONAM  |
|                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                    BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                        |
| DATA 09/11/2020                                                                                   Mes : 10 / 2020                                                                                        Pagina     1  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Economica  | Descricao                                |   Liquidado no Mes |   %  |   Liquidado no Ano |   %  |   Empenhado no Ano |   %  |         A Liquidar |   %  |         Dotacao |   %  |          Saldo |   %  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.0.00.00.00|DESPESAS CORRENTES                        |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
|3.1.00.00.00|pessoal e encargos sociais                |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
|3.1.90.00.00|aplicacoes diretas                        |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
|3.1.90.01.00|aposentadorias, reserva remunerada e ref  |    15.583.655,56   | 85,25|   152.339.178,74   | 84,51|   152.339.178,74   | 84,11|             0,00   |  0,00|   199.930.700,00| 82,72|   47.591.521,26| 78,55|
|3.1.90.03.00|pensoes do rpps e do militar              |     2.335.461,75   | 12,77|    23.163.310,96   | 12,84|    23.163.310,96   | 12,78|             0,00   |  0,00|    31.000.000,00| 12,82|    7.836.689,04| 12,93|
|3.1.90.05.00|outros beneficios previd do servidor ou   |         2.278,13   |  0,01|        23.121,64   |  0,01|        23.121,64   |  0,01|             0,00   |  0,00|     1.475.000,00|  0,61|    1.451.878,36|  2,39|
|3.1.90.11.00|vencimentos e vantagens fixas - pessoal   |       192.222,28   |  1,05|     2.131.959,49   |  1,18|     2.131.959,49   |  1,17|             0,00   |  0,00|     3.251.000,00|  1,34|    1.119.040,51|  1,84|
|3.1.90.13.00|obrigacoes patronais                      |         4.033,83   |  0,02|        20.579,72   |  0,01|        20.579,72   |  0,01|             0,00   |  0,00|        31.000,00|  0,01|       10.420,28|  0,01|
|3.1.90.16.00|outras despesas variaveis - pessoal civi  |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|        15.700,00|  0,00|       15.700,00|  0,02|
|3.1.90.91.00|sentencas judiciais                       |             0,00   |  0,00|     1.000.301,58   |  0,55|     1.000.301,58   |  0,55|             0,00   |  0,00|     1.110.000,00|  0,45|      109.698,42|  0,18|
|3.1.90.94.00|indenizacoes e restituicoes trabalhistas  |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|       177.000,00|  0,07|      177.000,00|  0,29|
|3.1.91.00.00|apl. direta decorrente de oper. intra-or  |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
|3.1.91.13.00|obrigacoes patronais - intra ofss         |        33.730,45   |  0,18|       333.764,64   |  0,18|       333.764,64   |  0,18|             0,00   |  0,00|       633.000,00|  0,26|      299.235,36|  0,49|
|     TOTAL  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |    18.151.382,00   | 99,30|   179.012.216,77   | 99,30|   179.012.216,77   | 98,84|             0,00   |  0,00|   237.623.400,00| 98,31|   58.611.183,23| 96,74|
|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
|3.3.00.00.00|outras despesas correntes                 |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
|3.3.20.00.00|transferencias a uniao                    |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
|3.3.20.41.00|contribuicoes                             |        12.215,45   |  0,06|        46.331,36   |  0,02|        46.331,36   |  0,02|             0,00   |  0,00|       365.000,00|  0,15|      318.668,64|  0,52|
|3.3.50.00.00|transf.a instituicoes privadas sem fins   |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
|3.3.50.39.00|outros servicos de terceiros - pessoa ju  |         1.350,01   |  0,00|        55.898,00   |  0,03|       140.686,46   |  0,07|        84.788,46   | 10,04|       187.000,00|  0,07|       46.313,54|  0,07|
|3.3.90.00.00|aplicacoes diretas                        |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
|3.3.90.30.00|material de consumo                       |           687,15   |  0,00|        25.435,82   |  0,01|        31.448,94   |  0,01|         6.013,12   |  0,71|       271.000,00|  0,11|      239.551,06|  0,39|
|3.3.90.33.00|passagens e despesas com locomocao        |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|        10.000,00|  0,00|       10.000,00|  0,01|
|3.3.90.35.00|servicos de consultoria                   |           800,00   |  0,00|         8.800,00   |  0,00|         9.600,00   |  0,00|           800,00   |  0,09|        15.700,00|  0,00|        6.100,00|  0,01|
|3.3.90.36.00|outros servicos de terceiros - pessoa fi  |        11.771,88   |  0,06|       121.783,82   |  0,06|       121.783,82   |  0,06|             0,00   |  0,00|       245.100,00|  0,10|      123.316,18|  0,20|
|3.3.90.39.00|outros servicos de terceiros - pessoa ju  |        74.935,05   |  0,40|       722.129,81   |  0,40|     1.415.261,45   |  0,78|       693.131,64   | 82,09|     1.835.774,00|  0,75|      420.512,55|  0,69|
|3.3.90.40.00|servicos tecnologia informacao e comunic  |        24.992,76   |  0,13|       251.135,64   |  0,13|       309.963,75   |  0,17|        58.828,11   |  6,96|       315.500,00|  0,13|        5.536,25|  0,00|
|3.3.90.47.00|obrigacoes tributarias e contributivas    |             0,00   |  0,00|         6.008,96   |  0,00|         6.008,96   |  0,00|             0,00   |  0,00|        15.000,00|  0,00|        8.991,04|  0,01|
|3.3.90.91.00|sentencas judiciais                       |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|        50.000,00|  0,02|       50.000,00|  0,08|
|3.3.90.93.00|indenizacoes e restituicoes               |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|       100.000,00|  0,04|      100.000,00|  0,16|
|3.3.91.00.00|apl. direta decorrente de oper. intra-or  |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
|3.3.91.39.00|outros servicos de terceiros - p juridic  |           818,10   |  0,00|         6.002,81   |  0,00|         6.771,32   |  0,00|           768,51   |  0,09|        17.526,00|  0,00|       10.754,68|  0,01|
|     TOTAL  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |       127.570,40   |  0,69|     1.243.526,22   |  0,68|     2.087.856,06   |  1,15|       844.329,84   |100,00|     3.427.600,00|  1,41|    1.339.743,94|  2,21|
|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
|     TOTAL  | DESPESAS CORRENTES                       |    18.278.952,40   |100,00|   180.255.742,99   | 99,99|   181.100.072,83   | 99,99|       844.329,84   |100,00|   241.051.000,00| 99,73|   59.950.927,17| 98,95|
|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
|4.0.00.00.00|DESPESAS DE CAPITAL                       |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
|4.4.00.00.00|investimentos                             |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
|4.4.90.00.00|aplicacoes diretas                        |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
|4.4.90.30.00|material de consumo                       |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|        20.000,00|  0,00|       20.000,00|  0,03|
|4.4.90.51.00|obras e instalacoes                       |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|        20.000,00|  0,00|       20.000,00|  0,03|
|4.4.90.52.00|equipamentos e material permanente        |             0,00   |  0,00|         5.783,01   |  0,00|         5.783,01   |  0,00|             0,00   |  0,00|       500.000,00|  0,20|      494.216,99|  0,81|
|     TOTAL  | INVESTIMENTOS                            |             0,00   |  0,00|         5.783,01   |  0,00|         5.783,01   |  0,00|             0,00   |  0,00|       540.000,00|  0,22|      534.216,99|  0,88|
|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
|     TOTAL  | DESPESAS DE CAPITAL                      |             0,00   |  0,00|         5.783,01   |  0,00|         5.783,01   |  0,00|             0,00   |  0,00|       540.000,00|  0,22|      534.216,99|  0,88|
|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
|9.0.00.00.00|RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP  |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
|9.9.00.00.00|reserva de contingencia ou reserva do rp  |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
|9.9.99.00.00|reserva de contingencia ou reserva do rp  |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
|9.9.99.99.00|reserva de contingencia                   |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|       100.000,00|  0,04|      100.000,00|  0,16|
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                            Funprev - Bauru                                                                                             CONAM  |
|                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                    BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                        |
| DATA 09/11/2020                                                                                   Mes : 10 / 2020                                                                                        Pagina     2  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Economica  | Descricao                                |   Liquidado no Mes |   %  |   Liquidado no Ano |   %  |   Empenhado no Ano |   %  |         A Liquidar |   %  |         Dotacao |   %  |          Saldo |   %  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     TOTAL  | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|       100.000,00|  0,04|      100.000,00|  0,16|
|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
|     TOTAL  | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP |             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|             0,00   |  0,00|       100.000,00|  0,04|      100.000,00|  0,16|
|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
|            |      TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA |    18.278.952,40   |100,00|   180.261.526,00   |100,00|   181.105.855,84   |100,00|       844.329,84   |100,00|   241.691.000,00|100,00|   60.585.144,16|100,00|
|            |                                          |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                 |      |                |      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                         Funprev - Bauru                                                                           CONAM  |
|                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   |
|                                                                   BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO                                                                |
|                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   |
| DATA 09/11/2020                                                                Mes : 10 / 2020                                                                      Pagina     1  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Economica  | Descricao                                |          No Mes       |   %  |           No Ano      |   %  |   Empenhado ate a Data|   %  |     Empenhos a Pagar  |   %  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES                       |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|3.1.00.00.00| pessoal e encargos sociais               |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|3.1.90.00.00| aplicacoes diretas                       |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|3.1.90.01.00| aposentadorias, reserva remunerada e ref |      15.583.655,56    | 85,17|     152.339.178,74    | 84,52|     152.339.178,74    | 84,11|               0,00    |  0,00|
|3.1.90.03.00| pensoes do rpps e do militar             |       2.335.461,75    | 12,76|      23.163.310,96    | 12,85|      23.163.310,96    | 12,78|               0,00    |  0,00|
|3.1.90.05.00| outros beneficios previd do servidor ou  |           2.278,13    |  0,01|          23.121,64    |  0,01|          23.121,64    |  0,01|               0,00    |  0,00|
|3.1.90.11.00| vencimentos e vantagens fixas - pessoal  |         192.222,28    |  1,05|       2.131.959,49    |  1,18|       2.131.959,49    |  1,17|               0,00    |  0,00|
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|3.1.90.13.00| obrigacoes patronais                     |           1.993,89    |  0,01|          18.539,78    |  0,01|          20.579,72    |  0,01|           2.039,94    |  0,23|
|3.1.90.16.00| outras despesas variaveis - pessoal civi |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|3.1.90.91.00| sentencas judiciais                      |               0,00    |  0,00|       1.000.301,58    |  0,55|       1.000.301,58    |  0,55|               0,00    |  0,00|
|3.1.90.94.00| indenizacoes e restituicoes trabalhistas |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|3.1.91.00.00| apl. direta decorrente de oper. intra-or |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|3.1.91.13.00| obrigacoes patronais - intra ofss        |          33.730,45    |  0,18|         333.764,64    |  0,18|         333.764,64    |  0,18|               0,00    |  0,00|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|     TOTAL  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |      18.149.342,06    | 99,19|     179.010.176,83    | 99,32|     179.012.216,77    | 98,84|           2.039,94    |  0,23|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|3.3.00.00.00| outras despesas correntes                |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|3.3.20.00.00| transferencias a uniao                   |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|3.3.20.41.00| contribuicoes                            |          12.215,45    |  0,06|          46.331,36    |  0,02|          46.331,36    |  0,02|               0,00    |  0,00|
|3.3.50.00.00| transf.a instituicoes privadas sem fins  |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|3.3.50.39.00| outros servicos de terceiros - pessoa ju |           1.350,01    |  0,00|          55.898,00    |  0,03|         140.686,46    |  0,07|          84.788,46    |  9,66|
|3.3.90.00.00| aplicacoes diretas                       |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|3.3.90.30.00| material de consumo                      |           1.267,55    |  0,00|          25.435,82    |  0,01|          31.448,94    |  0,01|           6.013,12    |  0,68|
|3.3.90.33.00| passagens e despesas com locomocao       |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|3.3.90.35.00| servicos de consultoria                  |             800,00    |  0,00|           8.000,00    |  0,00|           9.600,00    |  0,00|           1.600,00    |  0,18|
|3.3.90.36.00| outros servicos de terceiros - pessoa fi |          11.771,88    |  0,06|         121.783,82    |  0,06|         121.783,82    |  0,06|               0,00    |  0,00|
|3.3.90.39.00| outros servicos de terceiros - pessoa ju |          94.370,69    |  0,51|         716.392,15    |  0,39|       1.415.261,45    |  0,78|         698.869,30    | 79,68|
|3.3.90.40.00| servicos tecnologia informacao e comunic |          24.511,57    |  0,13|         227.825,83    |  0,12|         309.963,75    |  0,17|          82.137,92    |  9,36|
|3.3.90.47.00| obrigacoes tributarias e contributivas   |               0,00    |  0,00|           6.008,96    |  0,00|           6.008,96    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|3.3.90.91.00| sentencas judiciais                      |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|3.3.90.93.00| indenizacoes e restituicoes              |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|3.3.91.00.00| apl. direta decorrente de oper. intra-or |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|3.3.91.39.00| outros servicos de terceiros - p juridic |             537,56    |  0,00|           5.184,71    |  0,00|           6.771,32    |  0,00|           1.586,61    |  0,18|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|     TOTAL  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |         146.824,71    |  0,80|       1.212.860,65    |  0,67|       2.087.856,06    |  1,15|         874.995,41    | 99,76|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|     TOTAL  | DESPESAS CORRENTES                       |      18.296.166,77    |100,00|     180.223.037,48    | 99,99|     181.100.072,83    | 99,99|         877.035,35    |100,00|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL                      |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|4.4.00.00.00| investimentos                            |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|4.4.90.00.00| aplicacoes diretas                       |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|4.4.90.30.00| material de consumo                      |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|4.4.90.51.00| obras e instalacoes                      |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|4.4.90.52.00| equipamentos e material permanente       |               0,00    |  0,00|           5.783,01    |  0,00|           5.783,01    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|     TOTAL  | INVESTIMENTOS                            |               0,00    |  0,00|           5.783,01    |  0,00|           5.783,01    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|     TOTAL  | DESPESAS DE CAPITAL                      |               0,00    |  0,00|           5.783,01    |  0,00|           5.783,01    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|9.0.00.00.00| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                         Funprev - Bauru                                                                           CONAM  |
|                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   |
|                                                                   BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO                                                                |
|                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                   |
| DATA 09/11/2020                                                                Mes : 10 / 2020                                                                      Pagina     2  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Economica  | Descricao                                |          No Mes       |   %  |           No Ano      |   %  |   Empenhado ate a Data|   %  |     Empenhos a Pagar  |   %  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|9.9.00.00.00| reserva de contingencia ou reserva do rp |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|9.9.99.00.00| reserva de contingencia ou reserva do rp |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|9.9.99.99.00| reserva de contingencia                  |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|     TOTAL  | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|     TOTAL  | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP |               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|               0,00    |  0,00|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|            |      TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA |      18.296.166,77    |100,00|     180.228.820,49    |100,00|     181.105.855,84    |100,00|         877.035,35    |100,00|
|            |                                          |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                          CONAM |
|                                                                                                     Funprev - Bauru                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                        RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                        MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 30/10/2020                                                                                       |
| 09/11/2020                                                                                                                                                                                                PAGINA      1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   DATA   | CONTA BANCARIA                     AG.    C.CORRENTE   BANCO            | CONTA CONTABIL                                                   | HISTORICO                                      |           VALOR|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|31/01/2020|1008 BANCO ITAU S/A                 0075   46.710-0     0341 ITAU        |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 01/2020 ITAU ALOCACAO DINAMICA    |      309.325,21|
|31/01/2020|1008 BANCO ITAU S/A                 0075   46.710-0     0341 ITAU        |1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)              |REF GANHO ITAU ACOES 01/2020                    |       84.806,15|
|31/01/2020|1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO      2856-8 00000651358- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF GANHO MES 01/2020                           |       68.492,41|
|31/01/2020|1029 FUNPREV ADMINISTRACAO          000290 00000000066- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF GANHO 01/2019 CEF DI PARCIAL                |       14.923,61|
|31/01/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO CEF IMA B 330-9                       |      246.727,24|
|31/01/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO CEF GESTAO ESTRATEGICA 330-9          |      330.659,66|
|31/01/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 01/2020 CEF FI BRASIL 2024        |      144.571,21|
|31/01/2020|1038 C/C INVESTIMENTOS              014600 00000001173- 0422 SAFRABANK   |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF GANHO RPB SAFRA MULTMERCADO 01/20           |       67.890,32|
|31/01/2020|1038 C/C INVESTIMENTOS              014600 00000001173- 0422 SAFRABANK   |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF GANHO MES 01/2020 SAFRA                     |       52.784,55|
|31/01/2020|1040 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI 000001 00000001521- 0017 BNY MELLON  |1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)              |REF.GANHO MES 01/2020 AZ QUEST ACOES            |    1.015.411,71|
|31/01/2020|1019 BRADESCO COMPREV               0800-1 00000000079- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF GANHO 01/2020 BRADESCO COMPREV              |       80.314,91|
|31/01/2020|1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO 0013-2 00000028707- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF.GANHO MES 01/2020 BRADESCO PREMIUM          |       49.609,59|
|31/01/2020|1014 BB-COMPREV                     029807 00000120002- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 01/2020 BB IMA B TP COMPREV       |       58.090,76|
|31/01/2020|1026 BANCO BANESPA                  000004 0057.000049- 0033 SANTANDER   |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND SANTANDER IMA B 01/2020                |       43.863,71|
|31/01/2020|1014 BB-COMPREV                     029807 00000120002- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF BB IDKA 2A COMPREV 01/2020                  |      113.984,39|
|31/01/2020|1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA    000001 000000016073 0208 PACTUAL     |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO BTG PACT 2024 01/2020                 |       67.635,00|
|31/01/2020|1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA    000001 000000016073 0208 PACTUAL     |1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)              |REF GANHO MES 01/2020 BTG ACOES                 |      193.248,29|
|31/01/2020|1015 BRADESCO S/A                   000800 00000000069- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF GANHO MES 01/2020 BRADESCO PREMIUM          |       18.306,56|
|31/01/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO BB IMA TP 01/202                      |       36.169,39|
|31/01/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 01/2020 BB RF PREVI IDKA 2A       |       80.999,29|
|31/01/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 01/2020 BB PREV VII               |       48.514,96|
|31/01/2020|1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        000290 00006000009- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO CEF IDKA 2A PARCIAL 012020            |       43.356,48|
|          |                                                                         |                                                                  |                                                |                |
|          |                                                                         |                                                                  |                               SUBTOTAL         |    3.169.685,40|
|          |                                                                         |                                                                  |                                                |                |
|28/02/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND MES 02/2019 CEF 2024                   |      127.508,31|
|28/02/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND MES 02/2020 GESTAO ESTRATEGICA         |      251.093,27|
|28/02/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND 02/2020 CEF IMA B                      |      656.995,05|
|28/02/2020|1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        000290 00006000009- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND MES 02/2020 CEF IDKA 2A PARCIAL        |       25.657,40|
|28/02/2020|1029 FUNPREV ADMINISTRACAO          000290 00000000066- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF REND 02/20 CEF DI                           |       10.413,35|
|28/02/2020|1015 BRADESCO S/A                   000800 00000000069- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF BRADESCO  FI RF IDKA PREV                   |       33.278,41|
|28/02/2020|1014 BB-COMPREV                     029807 00000120002- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND 02/20 IMA B COMPREV                    |       94.520,27|
|28/02/2020|1019 BRADESCO COMPREV               0800-1 00000000079- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF GANHO 02/20 BRADESCO PREMIUM                |      145.999,70|
|28/02/2020|1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO 0013-2 00000028707- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF REND 02/2020 BRAD PRE APOS-PENS             |       90.130,14|
|28/02/2020|1040 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI 000001 00000001521- 0017 BNY MELLON  |1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)              |REF REND 02/2020 AZ QUEST                       |   -1.005.136,31|
|28/02/2020|1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO      2856-8 00000651358- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF REND 02/20 VINCI  VALOREM MULTMERCADO       |       62.404,23|
|28/02/2020|1008 BANCO ITAU S/A                 0075   46.710-0     0341 ITAU        |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND 02/20 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA      |      234.657,68|
|28/02/2020|1008 BANCO ITAU S/A                 0075   46.710-0     0341 ITAU        |1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)              |REF 02/2020 ITAI RPI ACOES                      |      -84.806,15|
|28/02/2020|1038 C/C INVESTIMENTOS              014600 00000001173- 0422 SAFRABANK   |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF 02/2020 SAFRA MULT MERCADO                  |       -1.302,75|
|28/02/2020|1038 C/C INVESTIMENTOS              014600 00000001173- 0422 SAFRABANK   |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF REND 02/20 PARCIAL SAFRA RPB 500            |      -67.890,32|
|28/02/2020|1026 BANCO BANESPA                  000004 0057.000049- 0033 SANTANDER   |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF SANTADER IMA B 02/2020                      |       77.560,29|
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|28/02/2020|1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA    000001 000000016073 0208 PACTUAL     |1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)              |REF REND BTG ACOES 02/2020 PARCIAL              |     -193.248,29|
|28/02/2020|1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA    000001 000000016073 0208 PACTUAL     |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF 02/2020 BTG RF 2024                         |       68.915,70|
|28/02/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND BB IMA B C/C MOV                       |       53.240,56|
|28/02/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REN BB VII 02/2020                          |      101.383,46|
|28/02/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REN BB IDKA 2A 02/2020                      |      112.840,03|
|          |                                                                         |                                                                  |                                                |                |
|          |                                                                         |                                                                  |                               SUBTOTAL         |      794.214,03|
|          |                                                                         |                                                                  |                                                |                |
|31/03/2020|1029 FUNPREV ADMINISTRACAO          000290 00000000066- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF GANHO MES 03/2020 CEF DI                    |        5.572,79|
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                          CONAM |
|                                                                                                     Funprev - Bauru                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                        RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                        MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 30/10/2020                                                                                       |
| 09/11/2020                                                                                                                                                                                                PAGINA      2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   DATA   | CONTA BANCARIA                     AG.    C.CORRENTE   BANCO            | CONTA CONTABIL                                                   | HISTORICO                                      |           VALOR|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|31/03/2020|1008 BANCO ITAU S/A                 0075   46.710-0     0341 ITAU        |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 03/2020 ITAU ALOCACAO             |      482.814,02|
|31/03/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND  03/2020 GESTAO ESTRATEGICA            |      -53.499,10|
|31/03/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REND 03/2020 IMA B  330-9                       |     -903.722,29|
|31/03/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 03/20 FI BRASIL 2024              |     -272.079,52|
|31/03/2020|1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO      2856-8 00000651358- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF REND MES 03/2020 VICE MULTMERCADO           |      -86.616,44|
|31/03/2020|1038 C/C INVESTIMENTOS              014600 00000001173- 0422 SAFRABANK   |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF REND 03/2020 SAFRA MULTMERCADO              |       16.855,43|
|31/03/2020|1019 BRADESCO COMPREV               0800-1 00000000079- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF REND 03/20 BRADESCO FI RF IDKA PRE          |      265.345,05|
|31/03/2020|1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO 0013-2 00000028707- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF  REND MES 03/2020 BRAD APOS-PENS            |       92.818,85|
|31/03/2020|1026 BANCO BANESPA                  000004 0057.000049- 0033 SANTANDER   |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REND 03/2020 PARCIAL SANTANDER IMA              |     -121.424,00|
|31/03/2020|1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA    000001 000000016073 0208 PACTUAL     |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF 03/20 PARCIAL BTG PARCIAL RF                |     -136.550,70|
|31/03/2020|1040 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI 000001 00000001521- 0017 BNY MELLON  |1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)              |REF REND 03/20 PARCIAL  AZ QUEST                |      -10.275,40|
|31/03/2020|1014 BB-COMPREV                     029807 00000120002- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND MES 03/2020 IMA B COMPREV PARCIAL      |     -152.611,03|
|31/03/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF 03/20 BB IMA B                              |      -89.409,95|
|31/03/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REND 03/2020 BB PREV IDKA 2A PARCIAL            |     -193.839,32|
|31/03/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND 03/2020 BB TP VII APRCIAL              |     -149.898,42|
|31/03/2020|1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        000290 00006000009- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND MES 03/2020 CEF IDKA 2A PARCIAL        |      -69.013,88|
|          |                                                                         |                                                                  |                                                |                |
|          |                                                                         |                                                                  |                               SUBTOTAL         |   -1.375.533,91|
|          |                                                                         |                                                                  |                                                |                |
|30/04/2020|1029 FUNPREV ADMINISTRACAO          000290 00000000066- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF REND MES 04/20 CEF DI C/C 66-0              |          -18,38|
|30/04/2020|1038 C/C INVESTIMENTOS              014600 00000001173- 0422 SAFRABANK   |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF REND SAFRA MULTMERCADP                      |       27.334,42|
|30/04/2020|1038 C/C INVESTIMENTOS              014600 00000001173- 0422 SAFRABANK   |1.1.4.1.1.16.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO |REF REND PARCIAL 04/2020 SAFRA EXTERIOR         |      480.570,00|
|30/04/2020|1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO 0013-2 00000028707- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF GANHO MES 04/2020 BRADESCO FI IDKA PRE      |      269.431,75|
|30/04/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF.GANHO 04/2020 CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA |      454.372,77|
|30/04/2020|1008 BANCO ITAU S/A                 0075   46.710-0     0341 ITAU        |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 04/2020 ITAU INSTIT.ALOCACAO DINAM|      131.531,99|
|30/04/2020|1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO      2856-8 00000651358- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF GANHO MES 04/20 VINCE VALOREM               |       11.489,49|
|          |                                                                         |                                                                  |                                                |                |
|          |                                                                         |                                                                  |                               SUBTOTAL         |    1.374.712,04|
|          |                                                                         |                                                                  |                                                |                |
|29/05/2020|1038 C/C INVESTIMENTOS              014600 00000001173- 0422 SAFRABANK   |1.1.4.1.1.16.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO |REF.SCA MES 05/2020                             |      237.982,13|
|29/05/2020|1038 C/C INVESTIMENTOS              014600 00000001173- 0422 SAFRABANK   |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF.SAFRA MULTIMERCADO 05/2020                  |       51.403,35|
|29/05/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND 05/2020 BB PREV TP VII PARCIAL         |      157.852,58|
|29/05/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND MES 05/20 BB PREVID RF IDKA 2A         |      303.370,74|
|29/05/2020|1029 FUNPREV ADMINISTRACAO          000290 00000000066- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF GANHO PARCIAL 05/20 CEF DI                  |       11.163,20|
|29/05/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 05/2020 CEF FI BRASIL 2024        |      464.837,21|
|29/05/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO CEF GESTAO ESTRATEGICA 05/20          |      569.984,28|
|29/05/2020|1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA    000001 000000016073 0208 PACTUAL     |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO 05/2020 PARCIAL BTG RF                |      198.326,77|
|29/05/2020|1008 BANCO ITAU S/A                 0075   46.710-0     0341 ITAU        |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 05/2020 ITAU INST ALOCACAO DIMANIC|      496.872,13|
|29/05/2020|1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO 0013-2 00000028707- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF GANHO MES 05/2020 BRADESCO RF IDKA 2A       |      262.587,10|
|29/05/2020|1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO      2856-8 00000651358- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF.GANHO MES 05/2020 VINCE MULTMERCADO         |      150.677,64|
|          |                                                                         |                                                                  |                                                |                |
|          |                                                                         |                                                                  |                               SUBTOTAL         |    2.905.057,13|
|          |                                                                         |                                                                  |                                                |                |
|30/06/2020|1008 BANCO ITAU S/A                 0075   46.710-0     0341 ITAU        |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO ITAU ALOCACAO DINAMICA 06/2020        |      402.842,31|
|30/06/2020|1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO      2856-8 00000651358- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF GANHO MES06/20 VINCE VALOREM                |      118.512,88|
|30/06/2020|1038 C/C INVESTIMENTOS              014600 00000001173- 0422 SAFRABANK   |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF GANHO MES 06/2020 MULTMERCADO               |       31.301,40|
|30/06/2020|1038 C/C INVESTIMENTOS              014600 00000001173- 0422 SAFRABANK   |1.1.4.1.1.16.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO |REF GANHO ME 06/2020 CONSUMO EXTERIOR           |       68.322,00|
|30/06/2020|1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO 0013-2 00000028707- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF GANHO MES 06/20 BRAD FI RF IDKA             |      159.413,76|
|30/06/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF.GANHO CEF GESTAO ESTRATEGICA                |      314.172,15|
|30/06/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO CEF FI BR 2024 06/2020                |      223.840,79|
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|30/06/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF.GANHO 06/20 BB PREV.IDKA 2A                 |      212.429,16|
|30/06/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO 06/20 BB PREV TPVII                   |      239.976,47|
|30/06/2020|1029 FUNPREV ADMINISTRACAO          000290 00000000066- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF GANHO MES 06/20 PARCIAL CEF DI              |        8.227,90|
|30/06/2020|1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        000290 00006000009- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 06/2020 CEF IDKA 2A               |      185.846,52|
|30/06/2020|1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA    000001 000000016073 0208 PACTUAL     |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 06/20 BTG RF 2024                 |      154.700,10|
|          |                                                                         |                                                                  |                                                |                |
|          |                                                                         |                                                                  |                               SUBTOTAL         |    2.119.585,44|
|          |                                                                         |                                                                  |                                                |                |
|31/07/2020|1045 SULAMERICA INFLATIE FI RF      2856-8 00000019613- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 07/2020 PARCIAL                   |      537.896,18|
|31/07/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO 07/20 CEF 2024                        |      323.726,36|
|31/07/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 07/20 CEF GESTAO ESTRATEGICA      |      412.670,77|
|31/07/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF CEF IMA B  PARCIAL                          |    3.016.288,34|
|31/07/2020|1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA    000001 000000016073 0208 PACTUAL     |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO 07/20 BTG 2024                        |      118.814,40|
|31/07/2020|1026 BANCO BANESPA                  000004 0057.000049- 0033 SANTANDER   |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO 07/20 PARCIAL                         |      405.962,07|
|31/07/2020|1038 C/C INVESTIMENTOS              014600 00000001173- 0422 SAFRABANK   |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF GANHO 07/2020 SAFRA MULTMERCADO             |       60.200,37|
|31/07/2020|1038 C/C INVESTIMENTOS              014600 00000001173- 0422 SAFRABANK   |1.1.4.1.1.16.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO |REF GANHO 07/2020                               |      151.828,86|
|31/07/2020|1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO 0013-2 00000028707- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF GANHO MES 07/2020                           |      167.726,78|
|31/07/2020|1014 BB-COMPREV                     029807 00000120002- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO 07/20 BB IMA COMPREV                  |      733.643,06|
|31/07/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO 07/20 BB RF IDKA 2A                   |      142.978,16|
|31/07/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 07/20 BB PREV VII                 |       78.178,13|
|31/07/2020|1029 FUNPREV ADMINISTRACAO          000290 00000000066- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF GANHO 07/20 PARCIAL CEF DI                  |        8.181,98|
|31/07/2020|1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        000290 00006000009- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO PARCIAL 07/20 CEF IDKA 2A             |       56.402,55|
|31/07/2020|1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO      2856-8 00000651358- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF GANHO 07/2020 VINCE MULTMERCADO             |       84.560,77|
|31/07/2020|1008 BANCO ITAU S/A                 0075   46.710-0     0341 ITAU        |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO ITAU ALOCACAO DINAMICA                |      511.966,22|
|31/07/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO 07/20 BB IMA B                        |      359.695,09|
|          |                                                                         |                                                                  |                                                |                |
|          |                                                                         |                                                                  |                               SUBTOTAL         |    7.170.720,09|
|          |                                                                         |                                                                  |                                                |                |
|31/08/2020|1029 FUNPREV ADMINISTRACAO          000290 00000000066- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF REND PARCIAL CEFDDI 08/20                   |        4.535,84|
|31/08/2020|1008 BANCO ITAU S/A                 0075   46.710-0     0341 ITAU        |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND 08/20 ITAU ALOCACAO DINAMICA           |     -114.256,37|
|31/08/2020|1026 BANCO BANESPA                  000004 0057.000049- 0033 SANTANDER   |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF END MES 08/20 SANTANDER IMA  B              |     -337.817,25|
|31/08/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF.REND 08/20 CEF IMAB                         |   -1.123.090,37|
|31/08/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND 08/20 CEF IDKA 2A 330-9                |       85.451,58|
|31/08/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND CEF GESTAO ESTRATEGICA                 |     -237.279,28|
|31/08/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND CEF BRASIL 2024                        |      -43.838,00|
|31/08/2020|1038 C/C INVESTIMENTOS              014600 00000001173- 0422 SAFRABANK   |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF REND 08/20 SAFRA MULTTMERCADO PARCIAL       |    1.130.938,68|
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|31/08/2020|1038 C/C INVESTIMENTOS              014600 00000001173- 0422 SAFRABANK   |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF REND 08/20 SAFRA MULTMERCADO                |        3.805,21|
|31/08/2020|1038 C/C INVESTIMENTOS              014600 00000001173- 0422 SAFRABANK   |1.1.4.1.1.16.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO |REF SCA  08/20                                  |    1.225.326,52|
|31/08/2020|1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA    000001 000000016073 0208 PACTUAL     |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND 08/20 BTG RF                           |       29.641,09|
|31/08/2020|1045 SULAMERICA INFLATIE FI RF      2856-8 00000019613- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND 08/20 PARCIAL SULAMERICA INFLATIE      |     -537.896,18|
|31/08/2020|1014 BB-COMPREV                     029807 00000120002- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND BB IMA B COMPREV                       |     -287.361,55|
|31/08/2020|1014 BB-COMPREV                     029807 00000120002- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND BB IDDKA 2A COMPREV                    |       35.797,54|
|31/08/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND BBB PREV VII 08/2020                   |       88.142,35|
|31/08/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF RENDD 08/20 BB RF IDKA 2A                   |      149.474,22|
|31/08/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF RENDD BB IMA B 08/20                        |     -162.882,15|
|31/08/2020|1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO 0013-2 00000028707- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF REND BRADESCAA RFF IDKA PRE                 |     -123.321,37|
|31/08/2020|1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        000290 00006000009- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO 08/2020 CEF IDKA 2A 08/20 PARCIAL     |       19.346,36|
|31/08/2020|1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT     000001 000005235200 0745 CITIBANK    |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF GANHO PARCIAL 08/20 PARCIAL                 |      132.511,52|
|31/08/2020|1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO      2856-8 00000651358- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF REND 08/2020 VINCE MOSAICO                  |       76.434,58|
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|                                                                                        RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                        MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 30/10/2020                                                                                       |
| 09/11/2020                                                                                                                                                                                                PAGINA      4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   DATA   | CONTA BANCARIA                     AG.    C.CORRENTE   BANCO            | CONTA CONTABIL                                                   | HISTORICO                                      |           VALOR|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                         |                                                                  |                                                |                |
|          |                                                                         |                                                                  |                               SUBTOTAL         |       13.662,97|
|          |                                                                         |                                                                  |                                                |                |
|30/09/2020|1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT     000001 000005235200 0745 CITIBANK    |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF GANHO 09/2020 PARCIAL                       |     -132.511,52|
|30/09/2020|1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        000290 00006000009- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 09/2020                           |      -13.575,45|
|30/09/2020|1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO      2856-8 00000651358- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF REND MES 09/2020 VINCE VALOREM              |       -8.847,82|
|30/09/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND ME S09/2020 CEF GESTAO ESTRATRETEGICA  |     -215.478,17|
|30/09/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND 09/2020 CEF  IDKA 2A                   |       34.671,28|
|30/09/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF CEF FI BRASIL 2024                          |     -139.868,08|
|30/09/2020|1029 FUNPREV ADMINISTRACAO          000290 00000000066- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF GANHO MES 09/2020 CEF DI                    |          -39,84|
|30/09/2020|1008 BANCO ITAU S/A                 0075   46.710-0     0341 ITAU        |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND MES 09/2020 ITAU ALOCACAO DIMAMICA     |     -204.560,82|
|30/09/2020|1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA    000001 000000016073 0208 PACTUAL     |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND MES 09/2020 BTG RF                     |      -43.476,30|
|30/09/2020|1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO 0013-2 00000028707- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF REND MES 09/2020 BRADESCO IDKA PRE          |     -220.981,71|
|30/09/2020|1026 BANCO BANESPA                  000004 0057.000049- 0033 SANTANDER   |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND MES 09/2020 PARCIAL                    |      -68.144,82|
|30/09/2020|1038 C/C INVESTIMENTOS              014600 00000001173- 0422 SAFRABANK   |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF REND MES 09/20 SAFRA MULTMERCADO            |      -70.148,20|
|30/09/2020|1038 C/C INVESTIMENTOS              014600 00000001173- 0422 SAFRABANK   |1.1.4.1.1.16.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO |REF REND MES 09/20 SAFRA SCA                    |     -225.109,07|
|30/09/2020|1038 C/C INVESTIMENTOS              014600 00000001173- 0422 SAFRABANK   |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF 09/20 RPB                                   |     -930.556,41|
|30/09/2020|1014 BB-COMPREV                     029807 00000120002- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND MES 09/20 BB IDKA                      |       29.321,92|
|30/09/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND ME S069/20 BB RF IDKA 2A               |       55.758,63|
|30/09/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND BB 09/20 BB PREV TP VII                |       16.268,00|
|          |                                                                         |                                                                  |                                                |                |
|          |                                                                         |                                                                  |                               SUBTOTAL         |   -2.137.278,38|
|          |                                                                         |                                                                  |                                                |                |
|30/10/2020|1029 FUNPREV ADMINISTRACAO          000290 00000000066- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF GANHO MES 10/20 CEF DI PARCIAL              |        3.411,31|
|30/10/2020|1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        000290 00006000009- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND 10/20 CEF IDKA 2A PARCIAL              |         -330,08|
|30/10/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND CEF GESTAO ESTRATEGICA                 |      -45.938,04|
|30/10/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF CEF IDKA 2A 10/2020                         |      153.265,86|
|30/10/2020|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         000290 00000000330- 0104 CEF         |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND 10/20 CEF BRASIL 2024                  |      -33.051,59|
|30/10/2020|1038 C/C INVESTIMENTOS              014600 00000001173- 0422 SAFRABANK   |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF GANHO 10/20 SAFRA MULTMERCADO               |       17.819,37|
|30/10/2020|1038 C/C INVESTIMENTOS              014600 00000001173- 0422 SAFRABANK   |1.1.4.1.1.16.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO |REF GANHO 10/20 SCA                             |     -123.723,65|
|30/10/2020|1038 C/C INVESTIMENTOS              014600 00000001173- 0422 SAFRABANK   |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF REND 10/20 PARCIAL                          |     -200.382,27|
|30/10/2020|1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO 0013-2 00000028707- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF REND 10/20 BRADESCO RF IDKA 2A              |     -170.116,59|
|30/10/2020|1008 BANCO ITAU S/A                 0075   46.710-0     0341 ITAU        |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND 10/2020 ITAI ALOC DINAMICA             |       69.085,94|
|30/10/2020|1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO      2856-8 00000651358- 0237 BRADESCO    |1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)        |REF REND 10/2020 VINCE VALOREM                  |       51.994,29|
|30/10/2020|1014 BB-COMPREV                     029807 00000120002- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 10/20  BB RF IDKA 2A              |       94.137,10|
|30/10/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 10/20 BB RF IDKA 2A               |      160.881,89|
|30/10/2020|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL      |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF BB PREV TP VII 10/2020                      |       42.038,05|
|30/10/2020|1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA    000001 000000016073 0208 PACTUAL     |1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND 10/20 BTG RF                           |       48.062,70|
|          |                                                                         |                                                                  |                                                |                |
|          |                                                                         |                                                                  |                               SUBTOTAL         |       67.154,29|
|          |                                                                         |                                                                  |                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    TOTAL GERAL         |   14.101.979,10|
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                             CONAM |
|                                                                      Funprev - Bauru                                                                       |
|                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                            |
|                                                                 Posicao dos Investimentos                                                                  |
|                                                         Movimentacao entre 01/10/2020 a 30/10/2020                                                         |
|                                                                                                                                                            |
| 09/11/2020                                                                                                                                    Pagina     1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTA                                                                  |     SALDO ANTERIOR |   APLICACAO/GANHOS |     RESGATE/PERDAS |        SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI  |      20.572.754,20 |       9.846.946,67 |      14.493.321,95 |      15.926.378,92 |
| 1.1.4.1.1.09.07.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS -   |       1.627.041,46 |               0,00 |               0,00 |       1.627.041,46 |
| 1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)   |     400.656.561,24 |      12.227.417,76 |      13.337.649,93 |     399.546.329,07 |
| 1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)                   |      93.510.763,45 |               0,00 |               0,00 |      93.510.763,45 |
| 1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)             |      53.466.137,93 |        -130.568,61 |               0,00 |      53.335.569,32 |
| 1.1.4.1.1.10.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (F)        |       1.816.578,51 |               0,00 |               0,00 |       1.816.578,51 |
| 1.1.4.1.1.16.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT  |       8.658.920,44 |        -123.723,65 |               0,00 |       8.535.196,79 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        TOTAL GERAL     |     580.308.757,23 |      21.820.072,17 |      27.830.971,88 |     574.297.857,52 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS    |      19.399.160,99 |     554.898.696,53 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Contribuição Patronal do Mes 07,08 e 09/2020 (PMB) não foi repassada na sua totalidade e nem a parcela 161 e 162/240  do parcelamento Previdenciário da PMB.
O mês de OUTUBRO  de 2020 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP.
Saldo em conta corrente em 30/10/2020....................................R$140.655,06
Valor saldo bancário liquido em 30/10/2020...........................……..R$555.039.351,59

Bauru,14 de Novembro de 2.020

Andrei Quaggio dos Santos                         Diogo Nunes Pereira Gilson Gimenes Campos
Chefe Seção de Contab/Orçam                  Diretor da Divisão Financeira Gestor CGRPPS APIMEC
Certificação CPA 10 Anbima                   Certificação CPA 20 Anbima Presidente Funprev
Crc 1SP 219939/O-8                            Corecon 33.492 
Contador                               Economista 
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PODER LEGISLATIVO
José Roberto Martins Segalla

Presidente

Atos da Diretoria
ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 29ª 
SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2020

ORADORES INSCRITOS:
NATALINO DAVI DA SILVA / PV
RICARDO PELISSARO LOQUETE / PRB
RICHARD TENEDINE MERINO / PP
SÉRGIO BRUM / PDT
TELMA GOBBI / PP
YASMIM NASCIMENTO / PSDB
ALEXSSANDRO BUSSOLA / PSD
BENEDITO ROBERTO MEIRA / PSL
CHIARA RANIERI BASSETTO / DEM
EDVALDO FRANCISCO MINHANO / CIDADANIA
FRANCISCO CARLOS DE GOES / DEM
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA / DEM
LUIZ CARLOS BASTAZINI / PTB
LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA / PRB
MANOEL AFONSO LOSILA / MDB
MARCOS ANTONIO DE SOUZA / PSDB
MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN / PTB

Bauru, 13 de novembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Presidente

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

Pauta das Sessões
PAUTA Nº 40/2020

29ª SESSÃO ORDINÁRIA
EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA A SESSÃO A SER REALIZADA EM 16 

DE NOVEMBRO DE 2020

SEGUNDA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

190/20 Projeto de Lei nº 77/20, que altera o prazo contido no artigo 3º da Lei nº 7233, de 25 
de junho de 2019 (autorizou o Executivo a destinar uma área de terreno à Empresa 
TEIXEIRA & TEIXEIRA SERVIÇOS FERROVIÁRIOS LTDA ME, em regime de 
Concessão de Direito Real de Uso).
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

193/20 Projeto de Lei que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na 
tubulação do sistema de abastecimento de água no município de Bauru e dá outras 
providências.
Autoria: BENEDITO ROBERTO MEIRA

PRIMEIRA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

200/20 Projeto de Lei nº 86/20, que revoga o inciso IV do art. 59 da Lei nº 5.631, de 22 de 
agosto de 2.008. (Plano Diretor - inciso IV proíbe a construção de edifícios verticais 
num raio de cem metros de distância de condomínios horizontais)
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

203/20 Projeto de Lei nº 87/20, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos públicos, 
mediante aditivo aos Termos de Colaboração, às Organizações da Sociedade Civil - 
OSCs do setor privado que especifica, visando o atendimento à Educação Infantil.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

55/20 Projeto de Lei que dispõe sobre o procedimento de combate a vetores epidemiológicos 
localizados em imóveis não utilizados, não habitados, abandonados ou que, embora 
contenham edificações iniciadas, estejam elas demolidas, semidemolidas ou 
paralisadas.
Autoria: MANOEL AFONSO LOSILA

DISCUSSÃO ÚNICA

Moção n° Assunto

55/20 De Aplauso ao Colégio São Francisco de Assis pelos 65 anos de trabalho educador 
em nosso município.
Autoria: SÉRGIO BRUM

Bauru, 13 de novembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Presidente

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

Editais e Avisos
PROCESSO DA nº 122/2020
PREGÃO PRESENCIAL nº 06/2020
AMPLA PARTICIPAÇÃO
OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) notebooks para a Câmara Municipal de Bauru
Critério: Menor preço por item.
CONTRATADA: MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA - ME VALOR TOTAL: R$ 33.000,00 
(trinta e três mil reais).
VIGÊNCIA:21 de outubro de 2020 a 20 de outubro de 2023.
DATA DA ASSINATURA: 21 de outubro de 2021.

PROCESSO DA nº 094/2020
PREGÃO PRESENCIAL nº 08/2020
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma do muro do estacionamento e 
pintura da Sala dos Motoristas da Câmara Municipal de Bauru com fornecimento de materiais, mão-de-
obra, equipamentos e tudo o que for necessário para a execução total do serviço.
Critério: Menor preço global.
Decisão do Presidente: Acato a decisão do Pregoeiro e HOMOLOGO o procedimento licitatório em 
favor da empresa JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS, no valor total de R$ 42.963,00 (quarenta e dois 
mil novecentos e sessenta e três reais).
Data da Decisão: 10 de novembro de 2020.

PROCESSO DA Nº 221/2020
PREGÃO PRESENCIAL nº 09/2020
OBJETO: Contratação de instituição financeira para prestação de serviços de controle das 
disponibilidades de caixa (conta movimento/conta corrente da Câmara Municipal de Bauru) e/
ou serviços de pagamento das remunerações, salários, pensões e similares dos servidores e agentes 
políticos da Câmara Municipal de Bauru, mediante crédito a ser efetuado em conta corrente ou 
assemelhadas.
Decisão do Pregoeiro: Declara DESERTO este procedimento licitatório.
Data da Decisão: 12 de novembro de 2020.
Decisão do Presidente: Acato a decisão do pregoeiro e declaro DESERTO este procedimento licitatório.
Data da Decisão: 12 de novembro de 2020.

Diário Oficial de Bauru
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diariooficial@bauru.sp.gov.br
FONE:   3235-1041
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