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LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 7.402, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2.020

P. Eletrônico 26.842/18 Altera o prazo contido no artigo 3º da Lei Municipal nº 7.233, de 25 de 
junho de 2.019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Altera o art. 3º, da Lei Municipal nº 7.233, de 25 de junho de 2.019, que passa ter a 

seguinte redação:
“Art. 3º  A Concessionária obriga-se a iniciar as obras no prazo de 90 (noventa) 

dias, contados da data da publicação da Lei Municipal nº 7.233, de 25 
de junho de 2.019, e concluí-las no prazo máximo de 12 (doze) meses, 
contados a partir da publicação do Decreto Municipal ou outro Ato 
Normativo que estabeleça o fim da pandemia do COVID-19 (Novo 
Coronavírus), respeitados os planos aprovados pelo Conselho de Apoio 
ao Desenvolvimento Municipal – CADEM, e observadas às normas 
urbanísticas fixadas pela Secretaria Municipal de Planejamento.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 17 de novembro de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

RAFAEL NUNES ROSALIN
SECRETÁRIO INTERINO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 15.102, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2.020

P. 81.978/2.020 Declara de interesse social para fins de aplicação da Lei Municipal nº 5.766, de 30 
de julho de 2.009, o empreendimento habitacional a ser construído no imóvel que especifica.

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

D E C R E T A
Art. 1º Fica declarado de interesse social para fins de aplicação da Lei Municipal nº 5.766, 

de 30 de julho de 2.009, o empreendimento habitacional denominado “Vitta Mary 
Dotta II” a ser implantado no imóvel objeto das matrículas nº 125.271, 125.272, 
125.273, 125.274, 125.275, 125.276, 125.277, 125.278, 125.279, 125.280, 125.281, 
125.282, 125.283, todas do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru.

Art. 2º Referido empreendimento foi aprovado pelo Conselho Municipal de Habitação – 
CMH, e destina-se a construção de moradias voltadas à população de baixa renda.

Art. 3º O proprietário do empreendimento contido no imóvel particular declarado de 
interesse social deverá regularizar a situação imobiliária do mesmo, providenciando 
a liberação dos ônus porventura existentes sobre o imóvel, desdobros, unificação e 
pagamento dos impostos municipais, de modo a permitir a expedição das diretrizes 
urbanísticas.

Art. 4º A simples declaração de interesse social não gera direito adquirido aos empreendedores, 
podendo a qualquer tempo o presente Decreto ser revogado, enquanto não cumpridas 
todas as etapas legais para a aprovação dos empreendimentos.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 17 de novembro de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

LETÍCIA ROCCO KIRCHNER
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.103, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2.020
P. 73.410/2.020 Declara de interesse social para fins de aplicação da Lei Municipal nº 5.766, de 30 
de julho de 2.009, o empreendimento habitacional a ser construído no imóvel que especifica.

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

D E C R E T A
Art. 1º Fica declarado de interesse social para fins de aplicação da Lei Municipal nº 5.766, 

de 30 de julho de 2.009, o empreendimento habitacional a ser incorporado na Rua 
Victor Curvello de Ávila Santos, Parque Água Comprida, a ser implantado no imóvel 
objeto das matrículas nº 109.507, 109.508, 109.509, 109.510, todas do 1º Oficial de 
Registro de Imóveis da Comarca de Bauru.

Art. 2º Referido empreendimento foi aprovado pelo Conselho Municipal de Habitação – 
CMH, e destina-se a construção de moradias voltadas à população de baixa renda.

Art. 3º O proprietário do empreendimento contido no imóvel particular declarado de 
interesse social deverá regularizar a situação imobiliária do mesmo, providenciando 
a liberação dos ônus porventura existentes sobre o imóvel, desdobros, unificação e 
pagamento dos impostos municipais, de modo a permitir a expedição das diretrizes 
urbanísticas.

Art. 4º A simples declaração de interesse social não gera direito adquirido aos empreendedores, 
podendo a qualquer tempo o presente Decreto ser revogado, enquanto não cumpridas 
todas as etapas legais para a aprovação dos empreendimentos.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 17 de novembro de 2.020.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

LETÍCIA ROCCO KIRCHNER
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETOS DE LEI
Enviados à Câmara Municipal

PROJETO DE LEI Nº 82/20
P. 15.063/2.020 Jp. 30.775/09 (capa) Autoriza a transferência de doação de área à empresa DI 
CARTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PAPEL EIRELI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica 
do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal de Bauru aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte lei:
Art. 1º Fica autorizada a transferência da doação, com fundamento no art. 13 da Lei Municipal 

nº 6.931, de 27 de junho de 2.017, em atenção ao disposto na Lei Municipal nº 7.053, 
de 12 de abril de 2.018, alterada pela Lei Municipal nº 7.113, de 12 de setembro de 
2.018, de um lote de terreno localizado no Distrito Industrial III, para a empresa DI 
CARTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PAPEL EIRELI, com 
a seguinte descrição:
Setor 04, Quadra 2130, Lote 03, Distrito Industrial III
Imóvel correspondente ao lote 03, da Quadra J, do loteamento denominado Distrito 
Industrial III, nesta cidade de Bauru, medindo 54,83 metros de frente, confrontando 
pela frente com a Rua 07, quarteirão 01, lado par, distante 29,76 metros mais a curva 
de desenvolvimento de 17,47 metros da esquina da Rua 03; 60,58 metros do lado 
direito de quem da via pública olha para o imóvel, confrontando com o lote 02; 80,43 
metros do lado esquerdo, confrontando com o lote 04 e 51, 12 metros nos fundos 
confrontando com o lote 01, encerrando uma área de 3.604,23 metros quadrados. 
Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru, conforme 
Matrícula nº 88.089 do 2° Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se 
caracterizado pelo desenho SP - CAD Serv. 578 e avaliado por R$ 82.320,61 (oitenta 
e dois mil, trezentos e vinte reais e sessenta e um centavos).

Art. 2º  Na área descrita no art. 1º, a empresa DI CARTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
DERIVADOS DE PAPEL EIRELI, obriga-se a manter atividade compatível com a 
regulamentação municipal das Cidades Industriais, respeitando a legislação vigente.

§ 1º A empresa DI CARTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PAPEL 
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EIRELI, sucede todos os direitos e deveres oriundos da doação realizada por meio 
da Lei Municipal nº 7.053, de 12 de abril de 2.018, alterada pela Lei Municipal nº 
7.113, de 12 de setembro de 2.018, regendo-se a partir da publicação desta Lei por 
suas disposições, no que divergirem.

§ 2º Fica a empresa sucessora da Donatária autorizada a tomar posse da área transferida a 
partir da publicação desta Lei para que possa alcançar as finalidades aqui enunciadas, 
mediante lavratura de escritura pública no prazo de 180 (cento e oitenta) dias para 
efetivação e regularização da doação, seguida de registro na matrícula, com obrigação 
do pagamento do ITBI e demais encargos cartorários.

Art. 3º  O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores determinará a rescisão da 
doação, com a restituição da área ao Município, independentemente de notificação.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal nº 
7.053, de 12 de abril de 2.018 e a Lei Municipal nº 7.113, de 12 de setembro de 2.018, 
no que conflitarem.

  Bauru, ...
=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=

19, outubro, 2.020
Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso 
Projeto de Lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a transferir a doação de uma área 
identificada como Setor 04, Quadra 2130, Lote 03, Distrito Industrial III, para a empresa DI CARTA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PAPEL EIRELI.

O Município de Bauru, através Lei Municipal nº 7.053, de 12 de abril de 2.018, 
alterada pela Lei Municipal nº 7.113, de 12 de setembro de 2.018, já autorizou a doação desse imóvel para 
a empresa ALFB COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, que 
agora requer a transferência dessa doação para a empresa DI CARTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
DERIVADOS DE PAPEL EIRELI, o que é permitido pela Lei Municipal nº 6.931, de 27 de junho de 2.017, 
art. 13, desde que haja autorização do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - CADEM, da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda e, por fim, da Câmara Municipal, 
sub-rogando-se a nova empresa em todos os direitos da anterior e obrigando-se a manter no local atividade 
permitida pela Legislação Municipal sobre a ocupação dos Distritos e Cidades Industriais.

Atualmente, a empresa DI CARTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DERIVADOS 
DE PAPEL EIRELI, encontra-se instalada em um imóvel à Rua Leo Greatti Neto, nº 1-140, sua principal 
atividade é a fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado, 
atividade compatível com os Distritos Industriais.

Tendo a ALFB COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 
REPRESENTAÇÃO EIRELI, cumprido todos os requisitos legais, inclusive o prazo de 10 anos de 
inalienabilidade constante em seu Termo de Concessão, a transferência diretamente para a DI CARTA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PAPEL EIRELI, foi aprovada pelo Conselho de Apoio 
ao Desenvolvimento Municipal - CADEM, conforme Ata da reunião realizada no dia 19 de agosto de 2.020, 
seguido de parecer jurídico favorável, sendo que nenhuma restrição foi feita pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda e pela Secretaria Municipal de Planejamento.

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

Atenciosas Saudações,
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO DE LEI Nº 91/20
P. 148.354/19  Autoriza o Executivo a doar área de terreno à ASSOCIAÇÃO GARRA DE TIGRE 
DE KUNG FU.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica o Executivo autorizado a doar à ASSOCIAÇÃO GARRA DE TIGRE DE 

KUNG FU, os seguintes imóveis:
I -  Um lote de terreno, sem benfeitorias, correspondente ao lote 05/06-A da 

quadra KI, do loteamento denominado Núcleo Habitacional “Presidente 
Geisel” – Bauru VII, com área de 266,17 metros quadrados, matriculado 
sob o número 131.552 e cadastrado na PMB sob o nº 3/0903/019, de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru.

II -  Um lote de terreno, sem benfeitorias, sob o número “04” da quadra KI, 
do loteamento denominado Núcleo Habitacional “Presidente Geisel” 
– Bauru VII, com área de 200,00 metros quadrados, matriculado sob o 
número 26.144 e cadastrado na PMB sob o nº 3/0903/020, de propriedade 
da Prefeitura Municipal de Bauru.

Art. 2º Nas áreas descritas no art. 1º, a Donatária obriga-se a destiná-la única e exclusivamente 
para a construção de sua sede para o desenvolvimento de suas atividades estatutárias.

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

Art. 3º  A Donatária obriga-se a iniciar as obras no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da data da publicação desta Lei e concluí-las no prazo máximo estabelecido 
em cronograma proposto pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, de acordo 
com as normas urbanísticas e observando-se os planos aprovados pelo setor 
competente da Prefeitura Municipal.

Parágrafo único. O imóvel recebido somente poderá ser alienado pela Donatária depois de cumprir todas 
as obrigações assumidas por força da presente Lei, sendo, contudo, imprescindível 
a anuência expressa do Município de Bauru, que analisará a conveniência ou não da 
mudança da destinação, se nisto implicar a alienação.

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

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

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
19, novembro, 2.020

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores,
  Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o 
incluso Projeto de Lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a dois lotes de terreno de 

propriedade do Município de Bauru, sem benfeitorias, correspondentes aos lotes 4 e 05/06-A da quadra KI, 
do loteamento denominado Núcleo Habitacional “Presidente Geisel” - Bauru VII, com área de 200,00 e 
266,17 metros quadrados, respectivamente, matriculados sob o nºs 26.144 e 131.552 e cadastrado na PMB 
sob o nº 3/0903/019, de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru, cuja beneficiária da doação será a 
Associação Garra de Tigre de Kung Fu.
  É de conhecimento público e notório os trabalhos desenvolvidos pela Associação 
Garra de Tigre de Kung Fu em nosso Município, entidade de longa trajetória e de importância pelos 
revelantes serviços que desenvolve na comunidade bauruense.
  O projeto social da Associação atende crianças, jovens, adultos e idosos desde 1.996, 
de forma gratuita, com o ensinamento de artes marciais. Atualmente três modalidades: Kung Fu tradicional 
(estilo Hung Gar), Sanda (combate competitivo) e Shuai Jio (combate de projeções).
  O intuito do Projeto, presente há 24 (vinte e quatro) anos junto à comunidade 
bauruense, é atuar de forma a trazer maior inclusão social através do esporte, promover saúde e formar uma 
equipe de competição de alto rendimento.
  A equipe bauruense já atendeu milhares de crianças, jovens e adultos, e em suas 
aulas busca sempre levar muito mais do que conhecimento técnico, mas também valores sociais e morais. É 
comum, inclusive, famílias inteiras serem atendidas com as aulas que geralmente gera uma interação social 
além da aula.
  A Associação Garra de Tigre de Kung Fu – AGTKF, promove, entre seus membros 
e amigos, quermesses, comemoração de aniversário, desfile cívico e muitas atividades que vão além do 
esporte.
  Com a construção de uma sede própria, a Associação Garra de Tigre de Kung Fu 
– AGTKF, pretende garantir atendimento à comunidade com excelência e desonerar o Município com as 
crescentes despesas visando conquistar sua independência, seja qual for a administração local.
  Paralelo ao ensino gratuito a Associação Garra de Tigre de Kung Fu – AGTKF, 
possui turmas particulares, onde a renda dessas turmas é revertida para pagamento de despesas do prédio e 
instrutores.
  Assim a construção de uma sede oferecerá a possibilidade de ampliação dos serviços 
oferecidos na missão diária de inclusão social da comunidade e proporcionando novas oportunidades de 
crescimento aos jovens, sobretudo, nas artes marciais. E o Município de Bauru, na colaboração dessa 
missão, entende necessária a presente doação.

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

Atenciosas Saudações,
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO DE LEI Nº 92/20
P. 86.244/2.020 (1.541/20 FUNPREV) Altera a Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que 
regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do Município e dá outras providências.
  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 § 1º do art. 43 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa 

a ter a seguinte redação:
“Art. 43  (...)
§ 1º  As contribuições previdenciárias de que tratam os incisos I e II do 

caput incidente sobre a remuneração de contribuição, serão de:

SERVIDORES PATRONAL

EXERCÍCIO TODOS OS SERVIDORES 
(GERAL E PROFESSORES) GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DA 

EDUCAÇÃO (PROFESSORES)
2.021 11% 22% 22%

A partir de 
01/01/2.022 12% 22% 24%

A partir de 
01/01/2.023 13% 22% 26%

A partir de 
01/01/2.024 14% 22% 28%

Art. 2º Revoga o § 2º do art. 43 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa 
a ter a seguinte redação:
“Art. 43  (...)
§ 2º  Revogado.” (NR)

Art. 3º Altera o art. 49 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa a ter a 
seguinte redação:
“Art. 49  O Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos 

Efetivos do Município de Bauru organizado na forma desta lei 
tem por finalidade assegurar, mediante contribuição, aos seus 
beneficiários os meios indispensáveis de subsistência nos eventos 
de incapacidade permanente, idade e falecimento.” (NR)

Art. 4º Altera o inciso VII do art. 51 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que 
passa a ter a seguinte redação:
“Art. 51  (...)
 (...)

VII - regime de previdência complementar para ocupantes de 
cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social para o valor 
das aposentadorias e das pensões em regime próprio de 
previdência social e o § 16, do art. 40, da Constituição 
Federal, custeado por contribuição adicional, com plano 
de benefícios somente na modalidade de contribuição 
definida, devendo ser efetivado por intermédio de 
entidade fechada de previdência complementar ou de 
entidade aberta de previdência complementar, conforme 
o disposto no art. 202, da Constituição Federal.” (NR)

Art. 5º  Altera o inciso I e acrescenta o inciso II do § 5º do art. 54-A, da Lei Municipal nº 
4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 54-A  (...)
§ 5º  (...)
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I -  do cedente, no caso do pagamento da remuneração do 
servidor continuar a ser paga pela origem.

II -  do cessionário, no caso do pagamento da remuneração do 
servidor ser realizado no destino, inclusive em se tratando 
de subsídio pago em decorrência do exercício de mandato 
eletivo, ressalvada a hipótese prevista no § 1º deste 
artigo.” (NR)

Art. 6º Altera o inciso II do art. 55 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que 
passa a ter a seguinte redação:
“Art. 55  (...)
 (...)

II -  o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 
21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência 
intelectual ou mental ou deficiência grave;” (NR)

Art. 7º  Altera o inciso IV, do art. 55 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que 
passa a ter a seguinte redação:
“Art. 55  (...)
 (...)

IV -  o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 
21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência 
intelectual ou mental ou deficiência grave.” (NR)

Art. 8º  Acrescenta os §§ 8º e 9º ao art. 55 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002:
“Art. 55  (...)
(...)
§ 8º  As provas de união estável e as de dependência econômica exigem 

início de prova material contemporânea aos fatos, produzidas em 
período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data 
do óbito, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto 
na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 
disposto no regulamento. 

§ 9º  Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver 
sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, 
como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa 
desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os 
absolutamente incapazes e os inimputáveis.” (NR)

Art. 9º  Altera o art. 62-A da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa a ter 
a seguinte redação:
“Art. 62-A  A contribuição previdenciária de que trata o inciso III do art. 

43 incidente sobre a parcela que exceda o valor fixado como teto 
pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, dos seguintes 
benefícios, será de:

SERVIDORES
EXERCÍCIO TODOS OS SERVIDORES (GERAL E PROFESSORES)

2.021 11%
A partir de 01/01/2.022 12%
A partir de 01/01/2.023 13%
A partir de 01/01/2.024 14%

” (NR)
Art. 10  Altera o art. 73 da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa a ter a 

seguinte redação:
“Art. 73  O regime de previdência social de que trata esta lei compreende os 

seguintes benefícios:” (NR)
Art. 11 Altera o art. 141-A da Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, que passa a 

ter a seguinte redação:
“Art. 141-A  Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo o 

valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens 
pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidas em lei, acrescidos 
dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais 
permanentes.” (NR)

Art. 12 Esta Lei entra em vigor:
I -  90 (noventa) dias após a sua publicação, quanto aos arts. 1º e 9º;
II -  na data de sua publicação, quanto aos demais artigos.

Art. 13 Revogam-se as alíneas “e” e “f” do inciso I e a alínea “b” do inciso II do art. 73; o 
caput e os parágrafos dos arts. 102 ao 114-A; o caput e os parágrafos dos arts. 120 e 
120-A; os arts. 139 e 140, e seus parágrafos; estes da Lei Municipal nº 4.830, de 17 
de maio de 2.002.

 Bauru, ...
= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =

19, novembro, 2.020
Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o 
incluso Projeto de Lei que altera a Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, referente ao regime de 
previdência dos servidores públicos municipais de Bauru.

As alterações são determinadas pela Emenda Constitucional nº 103, de 12 de 
novembro de 2.019, e, neste Projeto de Lei, consiste, em um primeiro aspecto, na majoração escalonada da 
alíquota da contribuição previdenciária do servidor público municipal ao mesmo patamar da contribuição 
devida pelo servidor público da União Federal, que passou a ser 14% (em observância ao disposto no art. 
11 da mencionada Emenda Constitucional, c/c o art. 149 e §§ da Constituição Federal, conforme redação 
dada pelo art. 1º, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2.019). Mister esclarecer que, 
nos termos do § 5º, do art. 9º, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2.019, não há 
ausência de déficit atuarial-financeiro do regime próprio de previdência social do Município de Bauru, o 
que, nessa esteira, não autoriza a fixação de alíquota inferior àquela aplicada aos servidores públicos da 
União Federal. Isto está corroborado, ainda, com o disposto no inciso II, do art. 2º, da Portaria nº 1.348, de 
03 de dezembro de 2.019, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, e 
pela manifestação atuarial.

A proposta de majoração da alíquota dos servidores, de 11% para 14%, está prevista 
de forma escalonada a partir do próximo exercício, 2.021, até o exercício de 2.024, ao índice de 1% ao 
ano, e, em contrapartida, os órgãos empregadores contribuirão com a alíquota patronal de 22% durante 
todo esse período, a exceção da Secretaria Municipal da Educação - Professores, que será escalonada a sua 

contribuição ao dobro dos servidores, ou seja, ao índice de 2% ao ano, com limite nos termos do art. 2º, da 
Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1.998.

Outro aspecto que está sendo disciplinado em observância aos termos do § 2º, do 
art. 9º, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2.019, trata-se do rol de benefícios que 
poderá ser administrado pelos regimes próprios de previdência social após essa reforma previdenciária. 
Mencionado rol ficou limitado às aposentadorias e pensões por morte, o que determinou a revogação das 
alíneas “e” e “f”, do inciso I, e a alínea “b”, do inciso II, do art. 73; do “caput” e dos parágrafos dos arts. 
102 ao 114-A; do “caput” e dos parágrafos dos arts. 120 e 120-A; dos arts. 139 e 140, e seus parágrafos, da 
mencionada Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002. Assim, os benefícios que antes eram geridos 
pelo regime próprio de previdência do Município de Bauru, quais sejam: auxílio-reclusão, salário-família 
e salário-maternidade, além do auxílio-doença (que já foi excluído desse rol pela Lei Municipal nº 7.115, 
de 21 de setembro de 2.018), passarão a gestão dos órgãos empregadores, devendo esses benefícios serem 
regidos por legislação própria.

Por fim, um terceiro aspecto foi a adequação de alguns dispositivos da Lei Municipal 
nº 4.830, de 17 de maio de 2.002, às alterações preconizadas na Lei Federal nº 13.135, de 17 de junho 
de 2.015, e nº 13.846, de 18 de junho de 2.019, conforme a redação sugerida dos arts. 5º ao 8º deste 
Projeto de Lei, no que pertine aos critérios legais de análise dos requisitos para a concessão do benefício 
previdenciário pensão por morte, que devem seguir os mesmos estabelecidos para o Regime Geral de 
Previdência Social (INSS), nos exatos termos do art. 5º, da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 
1.998, que passou a ter “status” de Lei Complementar em observância ao disposto no art. 9º, da Emenda 
Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2.019.

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

Atenciosas saudações.
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATOS
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº 1.479/17 - PROCESSO Nº 
19.047/16 – CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BAURU - CONCESSIONÁRIA: JAIANE APARECIDA 
COLHASSO - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a suspensão temporária e excepcional 
da vigência do Termo de Concessão de Uso nº 1.479/17, cujo objeto se refere ao uso do espaço público 
no interior do Zoológico Municipal, destinado à comercialização de souvenires com a logomarca do ZOO, 
pelo período compreendido entre 24/08/20 a 07/09/20, conforme justificativa contida às folhas 273 do 
Processo Administrativo nº 19.047/16. 2. Considerando que a suspensão do atendimento ao público no 
espaço objeto do termo de concessão ora aditado, foi determinada inicialmente pelo Decreto Municipal nº 
14.664, de 20 de março de 2.020, bem como que o retorno à frequentação pública ao espaço em questão 
ocorreu mediante a edição do Decreto Municipal nº 14.974, de 04 de setembro de 2.020, a execução do 
Termo de Concessão de Uso nº 1.479/17 fica suspensa pelo período compreendido entre 24/08/2020 a 
07/09/2020. 3. A suspensão do contrato não altera os valores contratados e demais condições inicialmente 
pactuadas. 4. Em razão da suspensão excepcional tratada na Cláusula Primeira deste Aditivo, bem como 
de erro na elaboração do 2º Termo Aditivo firmado entre as partes, resolvem prorrogar o prazo de vigência 
do Termo de Concessão de Uso por prazo equivalente ao estabelecido na Cláusula Segunda deste Aditivo, 
assim como do Segundo Termo Aditivo firmado, razão pela qual o item 3.1 do Termo de Concessão nº 
1.479/17 passa a ter a seguinte redação: “3.1. O Termo de Concessão, reservado à comercialização de 
souvenires será concedido pelo prazo de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, contados a 
partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado, se houver conveniência pela CONCEDENTE” - 
ASSINATURA: 16/10/20.

Republicado por ter saído com incorreções

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.406/19 - PROCESSO Nº 77.399/18- 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE 
SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA - OBJETO: As partes resolvem alterar o valor do 
objeto do contrato, com fulcro na planilha da Secretaria Municipal de Economia e Finanças e demais 
documentos do Processo Administrativo nº 77.399/18, em razão da concessão de reajuste previsto 
na Cláusula Quarta, item 4.7 do contrato original e aumento quantitativo de usuários. 2.Por via de 
consequência, acrescem ao valor mensal per capita de R$ 4,57 (quatro reais e cinquenta e sete centavos), 
passando o valor per capita de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) para o valor mensal per capita de R$ 
219,57 (duzentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos) passando o valor estimado do contrato de 
R$ 53.599.500,00 (cinquenta e três milhões, quinhentos e noventa e nove mil e quinhentos reais) para 
R$ 54.014.837,34 (cinquenta e quatro milhões, quatorze mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e 
quatro centavos), razão pela qual a Cláusula Quarta, item 4.1. do contrato original passa a ter a seguinte 
redação: “4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, mensalmente, a importância per capita de 
R$ 219,57 (duzentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos) correspondente ao total de beneficiários 
inscritos no plano básico, sendo o valor total estimado do contrato de R$ 54.014.837,34 (cinquenta e quatro 
milhões, quatorze mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos), para a quantidade de 13.877 
usuários.” - ASSINATURA: 08/10/20.

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
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Corregedoria Geral Administrativa
Leandro Douglas Lopes

Corregedor Geral
SUMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
67.216/18, que tem como interessado o Gabinete do Prefeito: Arquivada. À Corregedoria para oficiar.

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

EXONERAÇÕES: A partir de 19/11/2020, portaria nº 2.782/2020, exonera, a pedido, JULIO CESAR 
NATIVIDADE, RG. 12.746.354-0, matricula nº 30.046, do cargo em comissão de Coordenador da Defesa 
Civil, do Gabinete do Prefeito, conforme processo nº 135.722/2020.

A partir de 16/11/2020, portaria nº 2.783/2020, exonera, a pedido, RAFAEL NUNES ROSALIN, RG. 
38.108.097-3, matricula nº 29.401, do cargo em comissão de Diretor de Departamento de Indústria 
Comércio de Serviços, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, 
conforme processo nº 131.397/2020.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
A Diretora de Departamento de Recursos Humanos resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 3336, 
a CONVOCAÇÃO do (a) Sr(a). MARIA CONCEIÇÃO MIRANDA DE SOUZA, portador(a) do RG 
nº 186250782, classificação 14º lugar, no PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO para a função de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Edital 01/2020), INAPTIDÃO NA PERÍCIA MÉDICA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 3336, 
a CONVOCAÇÃO do (a) Sr(a). CLAUDIA REGINA DA SILVA, portador(a) do RG nº 236420136, 
classificação 54º lugar, no PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO para a função de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS (Edital 01/2020), INAPTIDÃO NA PERÍCIA MÉDICA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 
3336, a CONVOCAÇÃO do (a) Sr(a). ANA PAULA DOS SANTOS, portador(a) do RG nº 221997052, 
classificação 57º lugar, no PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO para a função de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS (Edital 01/2020), INAPTIDÃO NA PERÍCIA MÉDICA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 
3336, a CONVOCAÇÃO do (a) Sr(a). TATIANA CHIOQUETTI PIMENTEL, portador(a) do RG nº 
336790880, classificação 173º lugar, no PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO para a função de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Edital 01/2020), DESISTÊNCIA TÁCITA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 3336, 
a CONVOCAÇÃO do (a) Sr(a). RINALDO RODRIGUES LEITE, portador(a) do RG nº 321792361, 
classificação 175º lugar, no PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO para a função de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS (Edital 01/2020), DESISTÊNCIA TÁCITA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 3336, 
a CONVOCAÇÃO do (a) Sr(a). LÚCIA APARECIDA DA SILVA, portador(a) do RG nº 338100465, 
classificação 176º lugar, no PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO para a função de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS (Edital 01/2020), DESISTÊNCIA TÁCITA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 
3336, a CONVOCAÇÃO do (a) Sr(a). CARLOS HENRIQUE ESCARABELLI, portador(a) do RG nº 
34530469X, classificação 181º lugar, no PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO para a função de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Edital 01/2020), DESISTÊNCIA TÁCITA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 3336, 
a CONVOCAÇÃO do (a) Sr(a). SANDRA DOS SANTOS SILVA, portador(a) do RG nº 364701341, 
classificação 182º lugar, no PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO para a função de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS (Edital 01/2020), DESISTÊNCIA TÁCITA.

CONVOCAÇÃO
A Diretora do Departamento de Recursos Humanos CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, 
aprovados no Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital nº 01/2020 para atuar na função de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, por prazo determinado de 90 (noventa) dias.
Obs: Estas contratações estão fundamentadas no artigo 2º da Lei Municipal nº 3.373, de 29 de julho de 
1991, que regulamenta a contratação de pessoal para atender necessidades temporárias de excepcional 
interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Os candidatos deverão comparecer no Setor de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMET, 
localizado na Rua Marcondes Salgado, nº 2-45 nos dias e horários abaixo descritos, munidos da via 
original e cópia da carteira de vacinação, documento de identificação com foto, além dos resultados 
dos exames médicos, questionário médico preenchido e encaminhamento, enviados por e-mail:

DIA 03/12/2020 HORÁRIO 08H20min
229º ADENILSON ASTULHO DOS SANTOS MENDES 299111970

DIA 03/12/2020 HORÁRIO 08H40min
230º PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA 409132548

DIA 03/12/2020 HORÁRIO 09H
231º SUELLEN SILVA GERALDO DO NASCIMENTO 407406529

DIA 03/12/2020 HORÁRIO 09H20min
232º SUELEN PALMER PEREIRA DA SILVA 406527891

DIA 03/12/2020 HORÁRIO 08H20min
233º LIA RAQUEL DOS SANTOS SABINO 428107114

DIA 03/12/2020 HORÁRIO 08H40min
234º JULIANA CAMPOS DA SILVA ALVES 421582133

DIA 03/12/2020 HORÁRIO 09H
235º GILMAR DE JESUS RAMOS DA SILVA 565893683

DIA 03/12/2020 HORÁRIO 09H20min
236º MARIETE ROSICLAIR DA SILVA 340494840

Os(as) convocados(as) que não comparecerem no dia e horário acima elencados e não assinarem o contrato 
de trabalho em até 03 (três) dias úteis após o devido agendamento serão automaticamente excluídos da lista 
de classificados. 

Os(as) convocados(as) deverão seguir as orientações repassadas pelo Departamento de Recursos Humanos, 
via e-mail, e em casos de dúvidas e/ou não recebimento do e-mail, entrar em contato através dos seguintes 
telefones (14) 3235-1207/3235-1081/3235-1107 ou por e-mail. processoseletivo@bauru.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão entrar em 
contato no Departamento de Recursos Humanos no dia e horário indicado.
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A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, em conformidade com o disposto na lei municipal 
7109 de 12 de setembro de 2018 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, 
expede.
 
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2784/2020: Fica nomeado(a),CECILIA MALHEIRO CURY para 
prover o cargo efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – NUTRICIONISTA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3336 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) CECILIA MALHEIRO CURY, portador(a) do RG nº 
329273309, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 07º lugar, no concurso público para 
ESPECIALISTA EM SAÚDE – NUTRICIONISTA, edital nº 06/2016 - SMS 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 24/11/2020 às 08h ou mandar 
e-mail.

Observação: Nomeação motivada por APOSENTADORIA de Adriana Anhesine cargo efetivo de 
Especialista em Saúde – Nutricionista, matrícula 21.671 publicado no Diário Oficial do Município em 23 
de Maio de 2020 atendendo ao Decreto 14858/2020 Artigo 1º inciso §4°.

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);

CONVOCA
O(A) candidato(a) SILVIA REGINA CARVALHO, classificado em 30° lugar no concurso de 
acesso realizado para ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL por se tratar de serviço essencial. O atendimento será inicialmente pelo telefone 
(14)-32351207 /32351081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.br atendendo as determinações dos Decretos nº 
14.656/2020 , 14.660/2020 e 14.675/2020. 
Ligar em 24/11/2020 às 08h ou mandar e-mail.

Observação: Nomeação motivada por APOSENTADORIA de Yaeko Nakadakari, matrícula 16.021, 
cargo efetivo de Especialista em Gestão Escolar – Diretor de Escola de Educação Infantil, publicado no 
Diário Oficial do Município em 17 de outubro de 2020.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO
A partir de 16/11/2020, portaria nº 2785/2020, nomeia GILBERTO PORTUGAL RODRIGUES NETO, 
RG nº 271326128, no Cargo em Comissão de DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
COMÉRCIO E SERVIÇOS, da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, TURISMO E RENDA, conforme protocolo nº 131420/2020.

ESTAGIÁRIOS

TORNA SEM EFEITO
A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta 
data Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 3243, do(a) Sr(a) BRENO 
SANTOS MANTOANI, portador(a) do RG 39.169.089-9 classificado(a) em 1º, no Processo Seletivo 
(Edital nº 03/2019), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “TÉCNICO DE 
ADMINISTRAÇÃO”, em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 3320, do(a) Sr(a) ISADORA SONEGO 
PINHABE, portador(a) do RG 56.480.826-X classificado(a) em 9º, no Processo Seletivo (Edital nº 
01/2018), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “RELAÇÕES PÚBLICAS”, 
em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA.

CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do(a) 9° classificado(a) fica convocado(a), 
para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de RELAÇÕES PÚBLICAS, na Prefeitura Municipal 

de Bauru, o(a) Sr(a) LARISSA CHAVES PLACCA, portador(a) do RG 60.325.176-6 classificado(a) 
em 10º, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de RELAÇÕES PÚBLICAS 
(edital nº 01/2018). Este(a) deve contatar o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – 
CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não 
superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados 
acarretará a sua desistência.
Obs.: Esta convocação se trata de reposição.

CONCURSO PÚBLICO

REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA E ENTREGA 
DE TÍTULOS DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE 
– MÉDICO – ORTOPEDISTA - EDITAL 03/2020, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS 
DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19.

A Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento de 
Recursos Humanos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos no Concurso 
Público para o Cargo Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – ORTOPEDISTA, para 
a realização da PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS, nos termos do Edital 03/2020, de 
acordo com as seguintes orientações:
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 13/12/2020 (DOMINGO), COM DURAÇÃO DE 
03 (TRÊS) HORAS, no N.A.P.E.M - Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional da Educação Municipal, 
Av. Duque de Caxias, 16-55 - Higienópolis, Bauru - SP,
2. A PROVA OBJETIVA TERÁ DURAÇÃO DE 03 HORAS.
3. O PORTÃO DE ENTRADA SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE ÀS 08H e 50 MIN, 
NÃO SENDO PERMITIDA, SOB NENHUM PRETEXTO A ENTRADA DE CANDIDATO APÓS 
O HORÁRIO ESTABELECIDO.
4. Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local indicado para a realização da prova 
e entrega de títulos, com antecedência mínima de 01 (uma) hora do horário fixado para seu início, 
observado o horário oficial de Brasília/DF.
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.
4.2. O candidato poderá levar seu próprio álcool em gel (70%).
5. Os candidatos deverão levar documento de identidade com foto, em sua via original, caneta esferográfica 
de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
6. Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver usando máscara facial e munido de 
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 sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Por medida de 
segurança sugerimos que levem o comprovante final de inscrição, disponível para impressão no site da 
Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br) através da área de CONCURSOS/PORTAL DO 
CANDIDATO.
6.1. O candidato deverá exibir seu documento esticando o braço, ficando a pelo menos um metro de 
distância. Se o fiscal tiver dúvidas na identificação, ele poderá pedir ao candidato que retire a máscara para 
confirmar a documentação. Após isso, o candidato deverá recolocá-la imediatamente.
6.2. Na fila para entrada na sala de prova, os candidatos deverão manter distância mínima de um metro e 
meio e evitar contato com outras pessoas.
6.3. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído do certame o candidato que tiver com 
temperatura corporal acima de 37,8 graus centígrados.
7. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou qualquer 
outro documento não constante deste Edital.
8. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos 
não identificáveis e/ou ilegíveis.
9. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de 
identidade.
10. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de 
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste 
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, compreendendo, dentre outros atos, a coleta de assinaturas.
11. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.

PROVA OBJETIVA
12. O candidato, ao adentrar a sala em que será aplicada a Prova Objetiva, deverá armazenar e lacrar 
TODOS os seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais, exceto o álcool gel 70%, 
máscara facial extra, óculos, exceto óculos escuros, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada 
em material transparente, documento de identificação.
12.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
12.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os 
itens necessários à execução da prova (óculos, exceto óculos escuros, caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta, fabricada em material transparente, documento de identificação).
12.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
12.4. O saco plástico tratado no Item 12 deverá ser acondicionado embaixo da carteira de prova, e só poderá 
ser violado após a saída do candidato do local estabelecido para realização da prova.
13. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
14. Iniciada a Prova Objetiva, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de transcorrida 01 (uma) 
hora.
15. 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, no mínimo, 03 (três) candidatos(as) e mediante  
assinatura de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
16. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões 01 (uma) hora antes do término da 
prova.
17. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
18. 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.
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19. 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.
19.1. A prova objetiva será corrigida por meio de leitura ótica, não sendo prevista a correção manual.
20. 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).
21. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
21.1. for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
21.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
21.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado, ao 
final do tempo de prova;
21.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
22. O gabarito oficial será disponibilizado no endereço eletrônico: www.bauru.sp.gov.br/administracao/
concursos.
23. Após entregar a Folha de Respostas e o caderno de questões para os fiscais (quando for o caso), os 
candidatos deverão, obrigatoriamente, sair da sala e retirar-se imediatamente do prédio no qual foi realizada 
a prova, não podendo permanecer em suas dependências, bem como não poderão utilizar banheiros ou 
bebedouros, assim como não poderão retirar o lacre do saco onde estão guardados os pertences pessoais.
24. No dia designado para realização da prova, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no 
local do exame com armas ou utilizar 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 e outros equipamentos 
similares, relógio de qualquer espécie e óculos escuros, sendo que o descumprimento desta instrução 
implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
25. Os candidatos que estiverem de posse de algum(ns) do(s) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s), 
este(s) deverá(ão) ser desligado(s), ter a respectiva bateria retirada antes de serem acondicionados nos 
sacos plásticos, devendo assim permanecer até a saída do local de prova.
26. A bateria do celular deverá ser retirada pelo candidato, sob pena de exclusão do certame, caso este 
venha a tocar nas dependências do local de prova.
27. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da 
prova, o candidato será automaticamente excluído do certame.
27.1. 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.
28. 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.
29. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
30. 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.
30.1. Também não será admitida a utilização de qualquer objeto/material, de qualquer natureza, que cubra 
a orelha ou obstrua o ouvido.
31. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao banheiro ou tomar água deverá solicitar 
autorização do fiscal de sala para sua saída, devendo este designar um fiscal de corredor para acompanhá-lo 
no deslocamento, devendo-se manter em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário 
e depois da utilização deste, ser submetido à revista. Caso o candidato seja surpreendido portando algum 
equipamento proibido por este edital será excluído do certame.
32. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
33. Durante a realização da prova não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
34. Durante a realização da prova não será admitida qualquer arguição quanto às questões aplicadas, 
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu Concurso Público.
35. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de já ter 
solicitado a condição especial no ato da inscrição deverá apresentar pessoalmente ou através de e-mail 
até às 16h do dia 11 (onze) de dezembro de 2020, os documentos previstos no CAPÍTULO VI - DA 
CANDIDATA LACTANTE - Edital 03/2020.
36. A candidata lactante que solicitou e informou a Coordenação Geral a necessidade de amamentação, 
deverá estar acompanhada do responsável pela guarda da criança indicado e identificado. Tal responsável 
deverá permanecer no local indicado pela Coordenação Geral, não podendo, sob nenhuma hipótese, circular 
nas dependências do prédio em que será realizada a prova.
37. O responsável pela guarda da criança estará submetido a todas as normas constantes no Edital 
regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.
38. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
39. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Objetiva implicará na 
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de 
prova.
40. 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.

ENTREGA DE TÍTULOS
41. A Entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues (caso 
possuam) no dia 13/12/2020 antes do início da Prova Objetiva.
42. A Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não eliminará do concurso os 
candidatos que não apresentarem Títulos.
43. Todos os candidatos poderão apresentar os Títulos (caso possuam), porém somente serão pontuados os 
Títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva.
44. A pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.
45. Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva.

46. 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 70/2020.
47. No ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados.
48. O Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos.
49. As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias autenticadas em Cartório.
50. Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
51. 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.
52. Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer 
tempo.
53. Os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no item 41 desta convocação.
54. Os Títulos a serem considerados e pontuados são os relacionados no capítulo VIII do Edital 03/2020 e 
também especificados no 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

55. Não serão avaliados Títulos não especificados no quadro acima.
56. As Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes.
57. 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.
58. A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados.
59. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação da convocação para a realização da prova 
objetiva e entrega de títulos (12/11/2020), devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário 
Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br/diariooficial

13/12/2020 (DOMINGO)

SALA 01

INSCRIÇÃO NOME

0033600018 ARY TETSUYA WATARI

0033600008 BRENO ROBERTO MEIRA

0033600015 CARLOS KIYOSHI UMEKI

0033600007 DANILO DOS SANTOS SAPIA

0033600002 DANILO ZANUTTO DE OLIVEIRA MEDEIROS

0033600017 EDIO CAVASSANI NETO

0033600001 HEITOR MARQUES SABATINE

0033600013 IGOR TATSUKAWA SATO

0033600003 JAMES AUGUSTO SOARES FERRO

0033600016 LUIS FERNANDO PATRIARCHA

0033600006 LUIZ GUILHERME POVOA MIRANDA

0033600011 MARCELO JOSE SANCHEZ GARCIA MOZARDO

0033600012 RAFAEL ALEIXO RAVAZZI

0033600005 RAINER CAVANUS DE FIGUEIREDO

0033600004 RENAN JUHASZ BELCHIOR

0033600010 RODRIGO VANNINI

Bauru, 12 de novembro de 2020.
A Comissão
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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, 
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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;
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;
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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 
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.
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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 
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



13DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 24 DE NOVEMBRO DE 2.020

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

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.

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 
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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.
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. 
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(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.
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 
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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;
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;
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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 
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
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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.

Bibliografia
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Diagnóstico Por Imagem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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de Radiologia e Diagnóstico Por Imagem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
3. Fernandes, J. L. Coluna Vertebral - Série CBR - Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico Por 
Imagem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
4. Junior, A. J. O. P; Haetinger, R; G. Cabeça e Pescoço - Série CBR - Colégio Brasileiro de Radiologia 
e Diagnóstico Por Imagem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 
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8. Liver Imaging Reporting and Data System (LI-RADS) by ACR.
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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 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).
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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

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 
(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 
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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@
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.
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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.

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.
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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 
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 
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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 
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
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
- 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)
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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

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 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

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.

X SEMANA DO SERVIDOR 2020 
“APRENDER A APRENDER: SUPERANDO OS DESAFIOS E CONSTRUINDO NOVOS 

CAMINHOS”

CICLO 1 DE PALESTRAS

PALESTRA EAD - UM NOVO OLHAR PARA O PAPEL DO GESTOR DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

Ementa: A presente palestra foi elaborada para fomentar a reconstrução do significado “SER GESTOR 
PÚBLICO” e levar os Gestores Públicos a questionar suas práticas provocando o desaprender das mesmas, 
objetivando um reaprender sob nova ótica e o reconhecimento da necessidade de consolidar a eficiência 
e efetividade do seu papel. Além disso, procuro possibilitar o repensar sobre as novas abordagens do 
mundo empresarial e da Administração Pública, bem como promover a construção do significado de ser 
gestor público produzindo as competências requeridas, para gerar maior valor e resultado para o Município 
através da melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes. É preciso despertar nos gestores a importância 
da criação de uma cultura organizacional focada no fortalecimento da equipe através do mapeamento do 
perfil de seus integrantes e do favorecimento de condições técnicas para o acompanhamento e avaliação 
da evolução do desempenho de suas equipes, assim como o interesse para a implantação de novas práticas, 
propiciando a melhoria nas relações interna com a aplicação dos conteúdos vivenciados. 

Palestrante: Doutora Léia 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 Formação em Dinâmica de Grupo, “Practitioner” em Programação Neurolinguística 
e Personal e Professional. Certificação Internacional em Coach pelo ICL – Portugal e ICF – USA. 
Credenciada nas tecnologias DiSC, SDI®️, TMP®️  e PerformanSe.
Proprietária da LCGRH Serviços de Apoio Administrativo Ltda, docente de Pós-graduação e Mestrado. 
Experiência de mais de 39 anos na iniciativa privada e pública em empresas como Grupo Gerdau, Conduspar 
Condutores Elétricos, Jasmine Alimentos, Administradora Educacional Novo Ateneu, De Bernt, Escola de 
Governo, ADAPAR, Secreatria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas-Pr, SINDAFEP, Secretaria 
da Agricultura e Abastecimento-Pr, FAE, ISAE/FGV, Positivo, GACEA, UNIBRASIL, UNINTER, 
UNICESUMAR, Inspirar, Universidade Positivo, Estácio, entre outras.  
Colunista da Revista A Empreendedora. Atuante na ABRH- Pr, BPW Curitiba, Grupo Mulheres do Brasil.

PALESTRA EAD - AS EMOÇÕES E A LINGUAGEM DO CORPO

Ementa: Nesta palestra abordaremos as emoções e a linguagem do corpo com suas várias formas de sentir 
e expressar medo, ansiedade, tristeza, raiva, alegria; refletiremos sobre as emoções sistêmicas repetidas em 
nossa história familiar, bem como a consciência desses fluxos informacionais e a possibilidade de liberá-
los.

Palestrante: Fernanda Ferrari 
Psicóloga com especialização em Clínica (USP/ Bauru) Formação em: Hipnoterapia Ericksoniana (Instituto 
de Hipnoterapia Ericksoniana de São Paulo), Constelação Familiar Sistêmica (IAP- Campo Grande/ MS), 
Mestre em Antropologia Socio-cultural (UFGD Dourados/MS) e Terapeuta Integrativa Quântica- Maringá/
PR).

PALESTRA EAD ESTRESSE E ANSIEDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO

Ementa: Esta palestra abordará o tema de estresse e ansiedade no ambiente de trabalho. Serão explicadas 
as funções tanto do estresse como da ansiedade, diferenciando do que é considerado normal e do que é 
considerado patológico. Serão abordadas ainda, possíveis estratégias para ajudar a lidar com essas emoções 
e sentimentos visando uma melhora nos sintomas.

Palestrante: Iasmin Santos de Oliveira 
Bacharel em Psicologia pela Universidade do Sagrado Coração, produtora de conteúdo digital e atuante 
na área clínica, com enfoque em Terapia Cognitivo-Comportamental, Pós-graduanda em Neuropsicologia 
pela Ampliatta. 

PALESTRA EAD - PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - “POR QUE SE CALAR, SE O FALAR É TÃO 
IMPORTANTE?”

Ementa: 
. Conceituação
. Mitos
. Estatísticas
. Fatores de Risco
. Fatores de Proteção
. Como Ajudar Efetivamente?
. Meios de Ajuda
. Conclusão

Palestrante: Luciana Zombini Handa
Advogada e Psicóloga Clínica CRP 06/143203.
Graduada e com Aprimoramento em Psicologia Clínica pela FAEF/Garça.
Pós Graduada em Arteterapia, Estudiosa dos Temas Prevenção e Posvenção ao Suicídio desde 2014, Pós 
Graduanda em Psicoterapia em Intervenção de Crise e Prevenção ao Suicídio, Capacitação em Morte, Luto 
e Posvenção ao Suicídio, Fundadora e Coordenadora do Grupo de Prevenção ao Suicídio de Marília SP, 
Facilitadora do Grupo de Acolhimento aos Sobreviventes Enlutados por Suicídio em Marilia SP.

Informativo: 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), 
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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. 

Data e horário: 14/12/2020 às 07h até 14/01/2021 às 23h59
Carga horária: 08h
Vagas: 120

Inscrições: das 08h do dia 16/11/2020 às 17h do dia 04/12/2020, através do site www.bauru.sp.gov.br

Local: O ciclo de palestras será realizado na modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a 
plataforma MOODLE. 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.

X SEMANA DO SERVIDOR 2020 
“APRENDER A APRENDER: SUPERANDO OS DESAFIOS E CONSTRUINDO NOVOS 

CAMINHOS”

CICLO 2 DE PALESTRAS

PALESTRA EAD - LIDANDO COM AS EMOÇÕES

Ementa: “Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na hora certa, pelo 
motivo certo e da maneira certa, não é fácil.”
 De que forma lidamos com nossas emoções? O que, afinal de contas, são as emoções? 
 Em tempos tão desafiadores, como o que estamos vivendo, muitos de nós acabamos entrando 
em contato com sentimentos e emoções que antes não conhecíamos e não estamos sabendo o que fazer.
Vamos, nesse encontro, conhecer, reconhecer, aprender, nomear, ouvir nosso coração e nossas necessidades 
para podermos ter uma melhor gestão das nossas emoções e buscarmos ser mais resilientes e felizes!

Palestrante: Rejane Villas Boas 
Psicóloga Clínica, especialista em Terapia de casais e famílias, especialista em Psicologia da saúde e 
psicossomática, Practitioner em Programação Neurolinguística, Psicoeducadora parental, Professora 
Aplicadora de Educação Socioemocional na Escola Da Inteligência. Terapeuta Florais de Bach. 

PALESTRA EAD - SÃO TANTAS EMOÇÕES: A IMPORTÂNCIA DA REGULAÇÃO 
EMOCIONAL PARA O AMBIENTE DE TRABALHO

Ementa: O que é inteligência emocional e competência social?
Nessa palestra serão definidos termos como emoções, sentimentos, estados motivacionais e inteligência 
emocional. 
Discutiremos ainda sobre técnicas de gerenciamento de emoções, visando a melhoria nas relações de 
trabalho.

Palestrante: Tariane Franciele Bastos Pereira 
Servidora pública há 11 anos, atualmente lotada junto à Secretaria de Planejamento. Psicóloga (CRP 
06/138426), Mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela UNESP - Bauru (2019). Atua 
também como docente em cursos de pós-graduação e como psicóloga clínica junto ao Instituto Therapie 
Bauru. Em virtude dos trabalhos acadêmicos desenvolvidos recebeu o Prêmio Jovem Pesquisador pelo 
Congress on Brain, Behavior and Emotions nos anos de 2018 e 2019, além de Menção Honrosa pelo Centro 
de Promoção de Qualidade de Vida da UNESP/Araçatuba.

PALESTRA EAD - SAÚDE E ADOECIMENTO MENTAL NO CONTEXTO DO TRABALHO

Ementa: Nesta palestra, refletiremos sobre a relação homem-trabalho, considerando os fatores múltiplos 
que sustentam a condição de saúde e doença dentro desse contexto. A proposta de discussão levará em 
conta as influências biopsicossociais que imperam sobre cada sujeito, para que seja possível, dessa forma, 
chegarmos a uma compreensão sólida sobre o que pode causar o adoecimento e, também, ao que pode 
promover saúde dentro dos espaços de trabalho.

Palestrantes: 
Bianca Teles de Lima
Graduada em Psicologia pela Universidade do Sagrado Coração (atual Unisagrado), na cidade de Bauru-
SP. Atuante na área clínica, prestando atendimento para crianças, adolescente e adulto. Psicanalista em 
formação pelo Instituto Superos.

Raimundo M. S. Maracaipe
Graduado em Psicologia pela Universidade do Sagrado Coração (atual Unisagrado). Atualmente é residente 
no Programa de Saúde Mental da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), com atuação na rede de 
saúde pública da cidade. Possui experiência em clínica particular e atua em trabalhos voluntários sociais 
como psicólogo e ministrando palestras.

PALESTRA EAD - AS TRANSIÇÕES DE VIDA E AS CRISES NA VIDA

Ementa: Nesta palestra abordaremos as transições de vida e as crises vivenciadas no ciclo do 
desenvolvimento vital do indivíduo. Refletiremos sobre o processo como uma oportunidade de tomar 
consciência das crises como na adolescência, parentalidade (maternidade e paternidade), vida adulta, 
carreira e terceira idade, bem como de se apropriar dos recursos necessários para uma transição saudável 
nos ciclos de vida.

Palestrante: Mayra Aiello
Psicóloga formada pela UNESP-Bauru, com especialização em Arteterapia Aplicada e Master Coaching 
pela SBCoaching®️.
É co-idealizadora da Formação Doulas de Adoção - pioneira no Brasil - e psicóloga na Commadre, grupo 
de apoio ao parto, pós-parto e amamentação em São Paulo. É Mãe da Maria.
E o propósito do seu trabalho é preparar e acolher emocionalmente as famílias que vivenciam a 
parentalidade via biológica e via adoção em diferentes etapas do processo de tornar-se pai e mãe. Assim 
como promover uma formação de excelência aos profissionais envolvidos nas questões da parentalidade.  
Atua com indivíduos e famílias em diferentes contextos terapêuticos: atendimento individual e em grupo, 
rodas de acolhimento, vivências criativas com recursos arteterapêuticos, grupos de trabalho em empresas 
e instituições.

Informativo: 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. 

Data e horário: 14/12/2020 às 07h até 14/01/2021 às 23h59
Carga horária: 08h
Vagas: 120

Inscrições: das 08h do dia 16/11/2020 às 17h do dia 04/12/2020, através do site www.bauru.sp.gov.br

Local: O ciclo de palestras será realizado na modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a 
plataforma MOODLE. 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.

X SEMANA DO SERVIDOR 2020 
“APRENDER A APRENDER: SUPERANDO OS DESAFIOS E CONSTRUINDO NOVOS 

CAMINHOS”

CICLO 3 DE PALESTRAS

PALESTRA EAD - DIFERENÇAS ENTRE TRISTEZA E DEPRESSÃO E SEUS REFLEXOS NO 
AMBIENTE DE TRABALHO

Ementa: A depressão provoca sentimentos de tristeza e/ou perda de interesse em atividades que em 
momentos anteriores traziam prazer. Pode levar a uma variedade de problemas emocionais e físicos e pode 
diminuir a capacidade de uma pessoa manter suas atividades normais no trabalho e em casa.Você conhece 
os sintomas? Quais tipos de depressão e formas de tratamento? Como lidar com esta doença quando ocorre 
em sua família ou em seu trabalho? Vamos pensar sobre este tema tão importante?

Palestrante: Talita Salvalagio Martignani
Formação em Psicologia desde 2006. Formada pela UNIP. Título de Especialista em Psicologia Clínica 
pela PUC-SP. Título de Especialista em Terapia de família e casal pel PUC-SP. Neuropsicóloga pelo 
HCSSP- USP. Pós graduação em Práticas Coloborativas Dialógicas pelo Houston Galveston Institute 
Texas. Atuou como Psicóloga durante 8 anos (4C Bilingual Academy). Atualmente é Psicóloga Clínica e 
realiza Avaliação Neuropsicólogica de crianças e adultos. 

PALESTRA EAD - RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO

Ementa: Em todas as organizações de todos os países do mundo há algo que faz parte do cotidiano: as 
relações humanas. Quando falamos em relações humanas no trabalho falamos de algo que vai muito além 
da hierarquia ou de processos. Falamos das relações entre colegas de trabalho, entre gestores, entre gestores 
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e colaboradores.
Como estas relações influem no ambiente de trabalho?
Essas e outras reflexões farão parte da nossa palestra.

Palestrante: 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. Estrutura programas de desenvolvimento e 
treinamento, planos de avaliação de desempenho, estabelece diretrizes para implantação de programas 
de benefícios, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho, planos de carreiras e sucessões.

PALESTRA EAD - APRENDER A APRENDER: UMA POSTURA REQUERIDA NA ERA DO 
CONHECIMENTO

Ementa: O século XXI – Era do conhecimento – Competências - Proatividade – Aprender a aprender para 
quê? – O papel do Servidor Público na sociedade. 
Resumo
O Século XXI nos apresenta inúmeras transformações sociais, econômicas, ambientais, políticas e 
tecnológicas, não surpreendendo mais pela quantidade de mudanças, mas pela velocidade com que elas 
acontecem. Especialistas dizem que o mundo mudará mais nos próximos 10 anos do que mudou nos últimos 
50 anos. É a chamada era do conhecimento, quando é cada vez mais necessário ter uma postura proativa de 
aprender continuamente, afinal a nossa capacidade cognitiva é o atributo mais fantástico que o ser humano 
possui. Aprender cria conexão com a nova realidade, nos faz pensar e repensar, amplia a percepção de nós 
mesmos e do ambiente em que vivemos, aumenta nosso estoque de competências, oportunizando mais 
possibilidades de desenvolvimento profissional e como ser humano.

Palestrante: José Munhoz Fernandes
Graduado em Administração de Empresas - UNIMAR, Marília e Tecnologia de Gerência - UNESP, Bauru. 
Mestre em Administração - UFSC, Florianópolis, área de concentração: Políticas e Gestão Institucional. 
Doutorando em Educação Escolar - Linha de Pesquisa Política e Gestão Educacional - UNESP/Araraquara. 
Atuou na UNESP - Bauru de fevereiro/1973 a outubro/2013, onde ocupou diversos cargos da carreira 
técnico e administrativa nas áreas de recursos humanos e administração geral. Foi docente da Universidade 
do Sagrado Coração (Bauru), Faculdades Integradas de Ourinhos e Centro Universitário SENAC SP – 
Bauru, onde também coordenou o curso de Pós-graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica de Pessoas. 
Atualmente é docente e pesquisador do Centro Universitário de Bauru da ITE desde fevereiro/2003, onde 
ministra a disciplina Administração de Recursos Humanos no curso de Administração e integra os Grupos 
de Pesquisas (CNPq) em Marketing e Produção, Operações e Inovação. Integra, voluntariamente, a equipe 
de pesquisadores do Instituto de Pesquisas e Estudos em Administração Universitária da Universidade 
Federal de Santa Catarina – UFSC e o Grupo de Estudos “Desenvolvimento de pessoas na era digital” da 
Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH – SP – Centro Oeste Paulista. Tem experiência na 
área de Administração, com ênfase em Administração Pública, destacando-se a área de Gestão de Pessoas.

PALESTRA EAD - ENVOLVIMENTO E COMPROMETIMENTO 

Ementa: Sabemos da importância de se organizar de dentro para fora, sendo assim, teremos acesso a 
algumas ferramentas que poderão nos ajudar com a organização de agenda, de gavetas, de horários (gestão 
do tempo) e financeira. Mas NENHUMA vai te servir de nada se não for colocada em prática, com ações 
efetivas no seu dia a dia.  É preciso que seja o grande protagonista de sua vida.  Além disso, muito se fala 
atualmente sobre a importância da autoestima para que se tenha confiança suficiente para tomar as decisões 
necessárias para se alcançar o sucesso, sua melhor performance, com um passo a passo para se entender 
quais os bloqueios emocionais, gatilhos mentais e crenças limitantes envolvidos nas suas ações.                           
Existem estudos que apontam para um dado, que pra mim foi surpreendente: um indivíduo introvertido 
influencia aproximadamente mais de 10 mil pessoas durante a vida. Então por mais solitária e tola que 
pareça minha ação, ela acaba por fazer diferença para o todo.

Palestrante: Alessandra Okada
Empreendedora no ramo de alimentação e eventos há mais de 20 anos, já tive inúmeros cases de sucesso, já 
quase quebrei e tive que pivotar meu negócio algumas vezes. Hoje a maior parte do meu tempo é dedicado 
à educação empreendedora, na primeira escola brasileira para capacitação de empreendedorismo feminino, 
apoiada no meu conhecimento pelos anos de vivência e por capacitações como o Empretec do Sebrae, 
em que fui ganhadora da empresa CRIA. Busco sempre meu estado de flow e coloco muita energia e 
intensidade em tudo o que acredito. Por ser apaixonada por dança sou também ZIN member (Zumba 
Instructor Network) desde 2014. Estou animada para traçarmos juntos essa jornada para a descoberta da 
sua melhor versão. 

Informativo: 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. 

Data e horário: 14/12/2020 às 07h até 14/01/2021 às 23h59
Carga horária: 08h
Vagas: 120

Inscrições: das 08h do dia 16/11/2020 às 17h do dia 04/12/2020, através do site www.bauru.sp.gov.br

Local: O ciclo de palestras será realizado na modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a 
plataforma MOODLE. 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.

X SEMANA DO SERVIDOR 2020 
“APRENDER A APRENDER: SUPERANDO OS DESAFIOS E CONSTRUINDO NOVOS 

CAMINHOS”

CICLO 4 DE PALESTRAS

PALESTRA EAD - “MINDFULNESS: PRINCÍPIOS BÁSICOS E PRÁTICA“

Ementa: Nesta palestra será feita uma introdução geral sobre o conceito de “Mindfulness” (atenção plena), 
bem como sobre a importância de sua prática para a promoção de saúde mental. Os participantes terão a 
oportunidade de conhecer e experimentar técnicas simples para o desenvolvimento de uma postura diária 
mais consciente e focada.

Palestrante: Ynaiê Soares 
Formada em Psicologia pela UNESP-Bauru, Mestre em Serviço Social pela Mannheim University of 
Applied Sciences e Doutoranda em Psicologia Organizacional e do Trabalho pela TU Dortmund University. 
Atuante no campo de desenvolvimento organizacional e pessoal, bem como na área de promoção de saúde 
em ambientes profissionais.

PALESTRA EAD - AUTOCONHECIMENTO E LIDANDO COM AS EMOÇÕES

Ementa: Os sentimentos e as emoções ocorrem a todo o momento e nem sempre damos a atenção merecida 
a eles, sejam quando bons, ou ruins, e eles precisam de atenção. Se em nosso dia a dia vivenciamos situações 
de pequenos prazeres, mas não estamos bem em relação a algum outro aspecto, eles acabam passando 
despercebidos. E, afinal, o que realmente é importante? Isso acontece ao contrário também, se estamos 
abraçados em sentimentos de inferioridade, culpa ou tristeza, por exemplo, e só focamos no que queremos 
ou achamos que precisamos, não dando a atenção merecida para pequenos momentos de felicidade e 
simplicidade. É aí que existe a desconexão com quem somos e nossos sentimentos. 
O intuito desse curso é fazer com que você consiga perceber quais sentimentos tem no dia a dia, quais 
de fato revelam o que você realmente é. Apresentarei como identificar esses sentimentos, descobrindo e 
entendendo de onde eles vêm, ficando mais fácil mudar a maneira como responder e agir. O famoso piloto 
automático pode fazer com que você não ouça os sinais que a mente envia, fazendo com que conviva com 
sentimentos negativos por muito tempo, achando até que eles pertencem a você, como se fizessem parte 
do que você é. E isso não é real, na verdade os sentimentos e emoções servem para nos avisar quando algo 
não está bem e precisa de atenção/solução, e o processo de autoconhecimento pode te ajudar. Essa é uma 
jornada, muitas vezes, longa e nem sempre fácil, mas de plantio bom para boas colheitas. Olhar para si, 
tentar entender quais comportamentos nos limitam e quais maneiras podem resolver isso é transformador.

Palestrante: Ana Claudia Capello
Psicóloga desde 2017, e atua na área clínica desde o início deste ano (2020). Formou-se pela Unisagrado 
(antiga USC), que embasada na abordagem Terapia Cognitiva Comportamental (TCC), 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 online e presencial para adolescentes e adultos. É mãe do Bernardo de seis anos 
e usa as redes sociais para levar a psicologia para qualquer pessoa que possa alcançar e descomplicá-la. 

PALESTRA EAD - COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA E A SUA IMPORTÂNCIA NA 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Ementa: Esta palestra abordará o significado de comunicação não violenta (e o que ela não é), os objetivos 
deste tipo de comunicação e sua importância, oferecendo modelos de seus componentes e refletindo 
sobre sentimentos e valores como a empatia e a honestidade, bem como suas implicações na resolução de 
conflitos.

Palestrante: Luciene Melo
Mediadora/Conciliadora com atuação no setor privado e habilitação pelo TJSP. Fundadora da Liddera 
Treinamentos e Desenvolvimento de Lideranças, é Diretora Administrativa e Coordenadora do 
Departamento de Negociações da Rassi Sociedade de Advogados. Atua no desenvolvimento de projetos 
como facilitadora e trainer nas áreas de Empreendedorismo, Negociação Cooperativa e Gestão de 
Conflitos, difundindo e apoiando essas práticas por meio de cursos, projetos e workshops para lideranças, 
gestores, coordenadores de RHs, administradores, advogados e profissionais interessados em gestão de 
pessoas e conflitos. É Mestranda em Mediação e Resolução de Conflitos pela Fundação Universitária 
Iberoamericana Espanha,   graduada em Direito, tem experiência de 25 anos na área administrativa 
de empresas familiares de vários segmentos e portes e também em instituição financeira cooperativa 
(Sicoob).

PALESTRA EAD - PROJETO DE VIDA

Ementa: Nesta Palestra iremos proporcionar uma reflexão sobre como podemos conduzir a nossa vida 
de forma equilibrada, para sermos os autores das nossas conquistas de acordo com o nosso planejamento. 
O primeiro passo é conhecer-se. Quais são as suas metas, pessoais e profissionais? Através de exercícios 
práticos, vamos traçar juntos uma visão de futuro de acordo com a sua realidade.
“Não espere o futuro mudar a tua vida, pois o futuro é a consequência do presente”.
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Palestrante: Livia Cordeiro Amorim Bacchi 
Atua na área de RH há 13 anos e passou por diversos segmentos, tais como varejo, serviços e indústria. É 
psicóloga, consultora de RH, Gerente de Gestão de Pessoas e Comunicação Corporativa na empresa NS 
Group e Diretora de Relação com Associados da ABRH Regional Centro-Oeste Paulista. Responsável por 
ministrar palestras sobre vida pessoal e vida profissional, tem o objetivo de auxiliar as pessoas a atingirem 
o equilíbrio e bem-estar pessoal e profissional.

Informativo: 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. 

Data e horário: 18/01/2021 às 07h até 18/02/2021 às 23h59
Carga horária: 08h
Vagas: 120

Inscrições: das 08h do dia 16/11/2020 às 17h do dia 22/12/2020 através do site www.bauru.sp.gov.br

Local: O ciclo de palestras será realizado na modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a 
plataforma MOODLE. 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.

X SEMANA DO SERVIDOR 2020 
“APRENDER A APRENDER: SUPERANDO OS DESAFIOS E CONSTRUINDO NOVOS 

CAMINHOS”

CICLO 5 DE PALESTRAS

PALESTRA EAD - GOOD TO GO! AS HABILIDADES EXIGIDAS DO PROFISSIONAL DO 
FUTURO 

Ementa: O cenário da comunicação das mídias sociais.
Como elas já eram importantes e se tornaram ainda mais relevantes nesse período de isolamento social.
Dicas para empreender a carreira.
Ética no uso das redes sociais.

Palestrante: Marcelo Bueno
Formado em jornalismo, pós-graduado em gestão de conteúdo pela Universidade Metodista. Atualmente, é 
sócio e gestor de Mídias Sociais na Agência Vnew e organizador do Blogando. Foi indicado recentemente 
entre os finalistas do Prêmio da ABCOMM (Associação do Comércio Eletrônico) na categoria Profissional 
de Mídias Sociais pelo trabalho com o Blogando. 

PALESTRA EAD - IMPORTÂNCIA DO AUTOCONHECIMENTO PARA O EQUILÍBRIO 
ENTRE AS DIVERSAS ÁREAS DA VIDA.

Ementa: O autoconhecimento permite que você descubra suas qualidades, capacidades, bem como seus 
pontos que devem ser melhorados. Investir em autoconhecimento é desvendar os caminhos para seu 
potencial pleno, mas não apenas isso, a partir do momento em que você se conhece melhor e passa a 
entender suas motivações, passa a entender também as motivações dos demais.
Na correria do dia a dia de trabalho, muitas vezes, caímos no automatismo e deixamos de lado outros 
aspectos muito importantes de nossa vida. Família, saúde, finanças, relacionamentos afetivos e bem-estar. 
É o alinhamento e a congruência entre todas as partes citadas que nos possibilita construir a prosperidade, 
o sucesso, a paz interior e a felicidade que tanto buscamos e merecemos ter.
A ferramenta Roda da Vida,  existe exatamente para apoiar as pessoas a identificarem os pontos de sua vida 
que estão em harmonia, suas prioridades, bem como aqueles que precisam de maior atenção e cuidado. 
Também ajuda a definir um plano de ações eficiente, que coloque efetivamente as coisas em seu devido 
lugar e traga maior equilíbrio entre todos os importantes aspectos relacionados.
Quando não estamos bem em qualquer setor da nossa vida, consequentemente, os demais âmbitos acabam 
sendo impactados negativamente também. Com isso, estes desequilíbrios acabam limitando diretamente o 
nosso crescimento profissional, pessoal e emocional. 
Para evitar esta desarmonia é fundamental ter a clareza do seu estado atual, ou seja, dos aspectos onde você 
foca mais ou precisa melhorar hoje, e daqueles que precisam continuar a serem bem cuidados para que a 
sua Roda da Vida gire efetivamente em total sintonia com seus sonhos e metas.  

Palestrante: 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 
e Palestras motivacionais.

PALESTRA EAD - PROATIVIDADE NO SÉCULO XXI.

Ementa: Objetivo dessa palestra é estimular e compartilhar com os participantes à percepção de que 
depende de cada um a busca por essa habilidade tão importante para atingir suas metas e objetivos, somente 
com uma conduta de vida com proatividade – força motriz que impulsiona as pessoas à frente – será 
possível alcançar sucesso pessoal e profissional.
*Empenho  *Autoconhecimento *Influência  *Planejamento do Tempo.

Palestrante: Priscilla Vasconcelos Ribeiro
Formada em Logística, perfil generalista, com mais de 16 anos de experiência no setor Industrial. 
Formações: Professional & Self Coach, Professional Life Coach, Professional Leader Coach, Analista 
Comportamental – formada pelo IBC (Instituto Brasileiro de Coach).

PALESTRA EAD - SAÚDE MENTAL E EQUIDADE DE GÊNERO NAS RELAÇÕES 
FAMILIARES EM TEMPOS DE PANDEMIA

Ementa: Esta palestra visa abordar a psicologia como prática clínica e como recurso de enfrentamento de 
crises, objetivando ampliar a compreensão sobre suas possibilidades e limites; discutir sobre os impactos 
que o isolamento e as incertezas frente à pandemia podem trazer à saúde mental, bem como o novo cenário 
de trabalho e de desemprego que as famílias têm enfrentado neste momento, principalmente no que diz 
respeito às divisões de tarefas em função do trabalho remoto, no cuidado com os filhos, com os afazeres 
domésticos e outras dinâmicas que foram afetadas diante das novas configurações relacionais impostas pela 
necessidade de enfrentamento da Covid 19. 

Palestrante: Janaina Artioli João Pedro
Formada em Psicologia pelo Unisagrado; Psicóloga atuante na área Clínica; Mestranda e pesquisadora do 
Programa de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem na Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” – Faculdades de Ciências Bauru/SP. 
Brasileira de Recursos Humanos – ABRH SP Regional Centro Oeste. Há 18 anos participa da gestão de 
empresas familiares.
Trabalha na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, líder de equipes há 17 anos, com experiência 
nas áreas de planejamento da rede de atendimento, licitação e gestão de contratos, educação corporativa, 
avaliação de desempenho, saúde e vendas.
Professora universitária e coordenadora do MBA de Liderança e Coaching na FAAG -Faculdade de Agudos.
Da união das vivências profissionais com os aprendizados nos papéis de mulher, amiga, filha, esposa e 
mãe, nasceu a missão de levar às pessoas o acesso ao desenvolvimento humano através do coaching. Por 
isso atua como coach de relacionamento interpessoal e liderança, ajudando seus clientes a alcançarem 
as mudanças desejadas através do autoconhecimento e alinhamento de vida, transformando sonhos em 
metas e estas em realidade. Idealizadora do Projeto MM – Coaching para Mães, ajuda mulheres a viver a 
maternidade com leveza e tempo para si mesmas. 
Realiza palestras sobre comunicação, relacionamentos e temas comportamentais ligados ao coaching.

Informativo: 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. 

Data e horário: 18/01/2021 às 07h até 18/02/2021 às 23h59
Carga horária: 08h
Vagas: 120

Inscrições: das 08h do dia 16/11/2020 às 17h do dia 22/12/2020, através do site www.bauru.sp.gov.br

Local: O ciclo de palestras será realizado na modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a 
plataforma MOODLE. 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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X SEMANA DO SERVIDOR 2020 
“APRENDER A APRENDER: SUPERANDO OS DESAFIOS E CONSTRUINDO NOVOS 

CAMINHOS”

CICLO 6 DE PALESTRAS

PALESTRA EAD - ESTUDO E FINANÇAS: SONHOS E REALIDADE

Ementa: Esta palestra pretende abordar os seguintes temas: “Era uma vez”, “Visão além do alcance”, 
“De grão em grão”, “Prevenir é melhor que remediar”, “Antes tarde do que nunca”, “Quem espera sempre 
cansa, quem procura sempre alcança” com o objetivo de discutir com os servidores maneiras de poupar e 
cuidar de suas finanças, buscando um equilíbrio entre os ganhos e gastos e por consequente uma qualidade 
de vida mais tranquila e estável, possibilitando a melhora em todas as áreas de sua vida, inclusive no 
trabalho. 

Palestrante: Wander Cavalcante Garcia
Filho dos Bauruenses (Abel e Abigail), em um relacionamento sério desde 05/04/1986 - namoro, amasiado, 
casado e selado para esta vida e para toda a eternidade - (Ivone), pai de 5 filhos (Juliana, Daniel, Michele, 
Isabel e Lígia), avô de 6 netos (Fernanda, Alice, Clara, Benjamim, Isaac e Luna), tem muita experiência 
de vida, conhece 10 Estados brasileiros (SP, RJ, PR, MG, GO, MS, MT, RO, TO e AL) e já morou em 
5 desses Estados em 13 cidades diferentes, viajou para 2 países (Venezuela e Chile). 24,5 ANOS DE 
ESTUDOS FORMAIS. Graduado em Administração (ITE), em Ciências Contábeis (ITE), Especialista 
em Gestão Empresarial (ITE), Especialista em Planejamento e Gestão Tributária de Empresas (FECAP). 
Mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental (Unisagrado), aluno especial no Doutorado em Controladoria 
e Contabilidade na USP (Ribeirão Preto). Atualmente Professor e Coordenador do curso de Graduação 
em Ciências Contábeis e do MBA em Gestão Financeira e Controladoria no UNISAGRADO, além de 
Contador na Prefeitura Municipal de Pederneiras-SP.

PALESTRA EAD - DESENVOLVIMENTO PESSOAL ATRAVÉS DO AUTOCONHECIMENTO

Ementa: Conhecimento de si, suas emoções, capacidades e qualidades; lidar com oportunidades para se 
desenvolver; Crescimento pessoal e profissional. 

Palestrante: Tamiris de Cássia Batista 
Atua como psicóloga clínica com a abordagem Rogeriana (ACP). Pós-graduada em Gestão Estratégica de 
Pessoas e atua também com foco na saúde mental do trabalhador em consultório particular e em empresa, 
desenvolvendo programas de qualidade de vida nas modalidades in e out company.

PALESTRA EAD COMO MANTER BONS RELACIONAMENTOS NO AMBIENTE 
PROFISSIONAL?

Ementa: Você às vezes sente que não fala a mesma língua que o pessoal do seu trabalho? Faz algo 
para agradar e não consegue? Tenta ajudar e é criticado? Nesta palestra vamos juntos entender por 
que isto acontece. E ainda aprender quais são, afinal, as línguas que podem ser faladas para gerar bons 
relacionamentos em seu ambiente profissional (e no pessoal também). Descubra como valorizar pessoas, 
manter a sua energia alta e ser uma presença agregadora, uma daquelas pessoas que todos querem ter por 
perto.

Palestrante: Janaina Correa 
É coach, especialista em Professional & Self Coach e Analista Comportamental pelo Instituto Brasileiro 
de Coaching – IBC. É também Administradora de Empresas, formada pela Instituição Toledo de Ensino e 
especialista em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.  Diretora de Comunicação 
na Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH SP Regional Centro Oeste. Há 18 anos participa 
da gestão de empresas familiares.
Trabalha na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, líder de equipes há 17 anos, com experiência 
nas áreas de planejamento da rede de atendimento, licitação e gestão de contratos, educação corporativa, 
avaliação de desempenho, saúde e vendas.
Professora universitária e coordenadora do MBA de Liderança e Coaching na FAAG -Faculdade de Agudos.
Da união das vivências profissionais com os aprendizados nos papéis de mulher, amiga, filha, esposa e 
mãe, nasceu a missão de levar às pessoas o acesso ao desenvolvimento humano através do coaching. Por 
isso atua como coach de relacionamento interpessoal e liderança, ajudando seus clientes a alcançarem 
as mudanças desejadas através do autoconhecimento e alinhamento de vida, transformando sonhos em 
metas e estas em realidade. Idealizadora do Projeto MM – Coaching para Mães, ajuda mulheres a viver a 
maternidade com leveza e tempo para si mesmas. 
Realiza palestras sobre comunicação, relacionamentos e temas comportamentais ligados ao coaching.

Informativo: 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. 

Data e horário: 18/01/2021 às 07h até 18/02/2021 às 23h59
Carga horária: 08h
Vagas: 120

Inscrições: das 08h do dia 16/11/2020 às 17h do dia 22/12/2020, através do site www.bauru.sp.gov.br

Local: O ciclo de palestras será realizado na modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a 
plataforma MOODLE. 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.

X SEMANA DO SERVIDOR 2020 
“APRENDER A APRENDER: SUPERANDO OS DESAFIOS E CONSTRUINDO NOVOS 

CAMINHOS”

CICLO 7 DE PALESTRAS

PALESTRA EAD – O AUTOCONHECIMENTO COMO INSTRUMENTO PARA A 
AUTOGESTÃO PESSOAL E PROFISSIONAL

Ementa: Definição de autoconhecimento. Compreensão do sentido da vida de acordo com o teórico 
Viktor Frankl e outros autores. Apresentar os caminhos possíveis para desenvolver o autoconhecimento. O 
autoconhecimento como instrumento para a autogestão pessoal e profissional.

Palestrante: Zenir Alves Pascutti
Psicóloga especialista em Clínica Psicanalítica, Logoteoria Aplicada à Educação e Avaliação Psicológica. 
Professora do Centro Universitário Filadélfia (UniFil). Psicóloga Clínica. Orientadora Profissional. 
Realiza Avaliações Psicológicas. Atua em concursos públicos e como assistente técnica. Pesquisadora em 
instrumentos de Avaliação Psicológica. Palestrante e instrutora de cursos de capacitação profissional. 

 
PALESTRA EAD – CRIATIVIDADE EM AÇÃO: COMO TER IDEIAS PRÁTICAS E 

INOVADORAS!

Ementa: Nesta palestra abordaremos os seguintes temas:
• O que é criatividade? 
• A mente criativa.
• Livre-se dos bloqueios mentais. 
• Exercitando a criatividade. 
• Criatividade na vida e no trabalho.

Palestrante: Débora Scardine da Silva Pistori 
Graduada em Administração, MBA em GEP, MBA em Produção. Atua na docência em cursos de 
Graduação e Pós-Graduação, Consultora, Coach e Orientadora da Empresa Jr do Unisagrado.

Informativo: 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. 

Data e horário: 18/01/2021 às 07h até 18/02/2021 às 23h59
Carga horária: 08h
Vagas: 120

Inscrições: das 08h do dia 16/11/2020 às 17h do dia 22/12/2020, através do site www.bauru.sp.gov.br

Local: O ciclo de palestras será realizado na modalidade a distancia via internet (EAD), utilizando a 
plataforma MOODLE. 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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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

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 

MATRICULA

43407018
Espólio de Paulo 
Anselmo Zanetti, 

797.XXX.XXX-30

Rua Cabo Henrique 
Ivano Kammervorak, 

6-60, 12/11/2020, 
09h26min

X X X PSLC29082

40723026 Joab Pereira, 061.
XXX.XXX-06

Alameda dos Cravos, 
5-76, 06/10/2020, 

10h08min
X X X PSLC29082

40347008
Espólio de Anacir 
Ferrreira da Silva, 
015.XXX.XXX-33

Rua Consolação, 
2-52, 23/10/2020, 

10h33min
X PSLC29082

20646003
Espólio de Justina 

Coelho Lopes, 066.
XXX.XXX-59 

Rua Aurea 
Maldonado Gandara, 

2-54, 18/09/2020, 
15h30min

X X RFB29591

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

41787034
Márcio José 

Cantiero, 221.
XXX.XXX-84

Rua Pedro Rossi, 
0-0, PL K Q17, 

26/10/2020, 
10h34min

X X PSLC29082

Secretaria do Bem-Estar Social
José Carlos Augusto Fernandes

Secretário

EXTRATOS
CONTRATO Nº 9.954/20 - PROCESSO Nº 123.769/19 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA – EPP - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada 
ao Processo Administrativo nº 123.769/19, a fornecer ao CONTRATANTE DISCO RÍGIDO - PADRÃO 
USB 3.0 (COMPATÍVEL COM USB 2.0) – MINI HD 2,5” – EXTERNO DE 1 TB, melhor descritos nos 
Anexos I e III do Edital nº 274/20 e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo 
Administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 01 – H.D. (DISCO RÍGIDO) EXTERNO – MINI HD 2,5” PADRÃO USB 3.0

Item Unid. Qtd. Descrição / Especificações Mínimas Marca R$ 
UNIT.

R$ 
TOTAL

01 Unid. 30

Disco Rígido; Padrão USB 3.0 (compatível 
com USB 2.0); Mini HD 2,5 “ ; Externo; com 

conexão interna Sata; de 1 Tb; portátil; blindado; 
velocidade de Rotação 5.400 RPM; alimentação 

por cabo USB; sem necessidade de fonte de 
alimentação; Garantia de 12 meses; compatível 
com Windows 2000 Pro / XP / VISTA / 7 / 8 /10 

e Mac Os; com cabo USB.

Western 
Digital 

WD 
Elements

R$ 
340,00

R$ 
10.200,00

Observação: Havendo qualquer divergência entre as especificações contidas neste Anexo e as constantes 
na BEC, prevalecerão, para todos os efeitos, as deste Anexo - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 
10.200,00 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 223/20 - ASSINATURA: 21/09/20.

Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretora da EMEI “Prof. Carlos Correa Vianna “convoca os associados da Associação de Pais e Mestres 
– APM a participarem da Assembleia Geral, para apresentação e aprovação da prestação de contas, que será 
realizada por meios eletrônicos. A primeira chamada será no dia 30 de Novembro de 2020, segunda-feira, 
às 8h00. Não havendo a presença de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, 
as 8h30, no mesmo endereço eletrônico. Este formato de reunião justifica-se pela impossibilidade de 
aglomeração devido a Pandemia do COVID-19. Após a Assembleia os documentos ficarão à disposição 
dos Conselheiros, do dia 10 a 15 de Dezembro para ciência, assinatura da Ata e ratificação do voto, com 
horário agendado junto à direção da escola. PAUTA: 1. Informações gerais. 2.Prestação de contas das 
verbas referentes a 2020.

A Diretora da EMEI “Aracy Pellegrina Brazoloto” convoca os associados da Associação de Pais e Mestre - 
APM a participarem da Assembleia Geral, para apresentação e aprovação da prestação de contas, que será 
realizada por meios eletrônicos. A primeira chamada será no dia 01/12/2020, terça feira-feira às 9h. Não 
havendo a presença de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 9h30min, 
no mesmo endereço eletrônico.  Este formato de reunião justifica-se pela impossibilidade de aglomeração 
devido à Pandemia do Covid - 19. Após a Assembleia os documentos ficarão à disposição dos Conselheiros, 
do dia 03/12/2020 até o dia 18/12/2020 para ciência, assinatura da Ata e ratificação do voto, com horário 
agendado junto à direção da escola.

A Diretora da EMEI “Myrian Apparecida de Oliveira” convoca os associados da Associação de Pais e 
Mestre - APM a participarem da Assembleia Geral, para apresentação e aprovação da prestação de contas, 
que será realizada por meios eletrônicos. A primeira chamada será no dia 03/12/2020,  quinta-feira às 
14h30. Não havendo a presença de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, 
às 15h00, no mesmo endereço eletrônico.  Este formato de reunião justifica-se pela impossibilidade de 
aglomeração devido à Pandemia do Covid - 19. Após a Assembleia os documentos ficarão à disposição dos 
Conselheiros, do dia 07/12/2020 até o dia 21/12/2020 para ciência, assinatura da Ata e ratificação do voto, 
com horário agendado junto à direção da escola.

Pauta:
 1 - Informações gerais.  
 2 - Prestação de contas das verbas referentes a 2020.
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A Diretora da EMEI “Professor José Gori” convoca os associados da Associação de Pais e Mestre - APM a 
participarem da Assembleia Geral, para apresentação e aprovação da prestação de contas, que será realizada 
por meios eletrônicos. A primeira chamada será no dia 03/12/2020, quinta-feira às 9h30. Não havendo a 
presença de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 10h, no mesmo endereço 
eletrônico.  Este formato de reunião justifica-se pela impossibilidade de aglomeração devido à Pandemia 
do Covid - 19. Após a Assembleia os documentos ficarão à disposição dos Conselheiros, do dia 03/12/2020 
até o dia 18/12/2020 para ciência, assinatura da Ata e ratificação do voto, com horário agendado junto à 
direção da escola.

Pauta:
 1 - Informações gerais.  
 2 - Prestação de contas das verbas referentes a 2020.

A Diretora da EMEI “Giselle Marie Savi Seixas Pinto” convoca os associados da Associação de Pais e 
Mestre - APM a participarem da Assembleia Geral, para apresentação e aprovação da prestação de contas, 
que será realizada por meios eletrônicos. A primeira chamada será no dia 01/12/2020, Terça-feira às 17h30. 
Não havendo a presença de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 18h, 
no mesmo endereço eletrônico.  Este formato de reunião justifica-se pela impossibilidade de aglomeração 
devido à Pandemia do Covid - 19. Após a Assembleia os documentos ficarão à disposição dos Conselheiros, 
do dia 07/12/2020 até o dia 11/12/2020 para ciência, assinatura da Ata e ratificação do voto, com horário 
agendado junto à direção da escola.

Pauta:
 1 - Informações gerais.  
 2 - Prestação de contas das verbas referentes a 2020.

A Diretora da EMEII “Leila Berriel Aidar” convoca os associados da Associação de Pais e Mestre - APM a 
participarem da Assembleia Geral, para apresentação e aprovação da prestação de contas, que será realizada 
por meios eletrônicos. A primeira chamada será no dia 01/12/2020, quinta-feira às 10h. Não havendo a 
presença de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 10h30min, no mesmo 
endereço eletrônico.  Este formato de reunião justifica-se pela impossibilidade de aglomeração devido à 
Pandemia do Covid - 19. Após a Assembleia os documentos ficarão à disposição dos Conselheiros, do dia 
07/12/2020 até o dia 11/12/2020 para ciência, assinatura da Ata e ratificação do voto, com horário agendado 
junto à direção da escola.

Pauta:
 1 - Informações gerais.  
 2 - Prestação de contas das verbas referentes a 2020.

A Diretora da EMEI “PINÓQUIO” convoca os associados da Associação de Pais e Mestre - APM a 
participarem da Assembleia Geral, para apresentação e aprovação da prestação de contas, que será realizada 
por meios eletrônicos. A primeira chamada será no dia, 01/12/2020, TERÇA-FEIRA às 9h. Não havendo 
a presença de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 9h30, no mesmo 
endereço eletrônico.  Este formato de reunião justifica-se pela impossibilidade de aglomeração devido à 
Pandemia do Covid - 19. Após a Assembleia os documentos ficarão à disposição dos Conselheiros, do dia 
01/12/2020 até o dia 04/12/2020 para ciência, assinatura da Ata e ratificação do voto, com horário agendado 
junto à direção da escola.

Pauta:
 1 - Informações gerais.  
 2 - Prestação de contas das verbas referentes a 2020.

A Diretora da EMEI Jayme Bichusky convoca os associados da Associação de Pais e Mestre - APM a 
participarem da Assembleia Geral, para apresentação e aprovação da prestação de contas, que será realizada 
por meios eletrônicos. A primeira chamada será no dia 03/12/2020, quinta-feira às 9h30. Não havendo 
a presença de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 10h00, no mesmo 
endereço eletrônico.  Este formato de reunião justifica-se pela impossibilidade de aglomeração devido à 
Pandemia do Covid - 19. Após a Assembleia os documentos ficarão à disposição dos Conselheiros, do dia 
04/12 até o dia 18/12 para ciência, assinatura da Ata e ratificação do voto, com horário agendado junto à 
direção da escola.

Pauta:
 1 - Informações gerais.  
 2 - Prestação de contas das verbas referentes a 2020.

A Diretora da EMEII “Professora Mônica Cristina Carvalho” convoca os associados da Associação de 
Pais e Mestre - APM a participarem da Assembleia Geral, para apresentação e aprovação da prestação de 
contas, que será realizada por meios eletrônicos. A primeira chamada será no dia 01/12/2020, terça - feira 
às 8h. Não havendo a presença de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, 
às 8h30, no mesmo endereço eletrônico.  Este formato de reunião justifica-se pela impossibilidade de 
aglomeração devido à Pandemia do COVID - 19. Após a Assembleia os documentos ficarão à disposição 
dos Conselheiros, do dia 02/12/2020 até o dia 18/12/2020 para ciência, assinatura da Ata e ratificação do 
voto, com horário agendado junto à direção da escola.

Pauta:
 1 - Informações gerais.  
 2 - Prestação de contas das verbas referentes a 2020.

A Diretora da EMEI “Prof. Wilson Monteiro Bonato” convoca os associados da Associação de Pais e 
Mestre - APM a participarem da Assembleia Geral, para apresentação e aprovação da prestação de contas, 
que será realizada por meios eletrônicos. A primeira chamada será no dia 24/11/2020, terça-feira às 16h. 
Não havendo a presença de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 16h30, 
no mesmo endereço eletrônico.  Este formato de reunião justifica-se pela impossibilidade de aglomeração 
devido à Pandemia do Covid - 19. Após a Assembleia os documentos ficarão à disposição dos Conselheiros, 
do dia 25/11 até o dia 9/12 para ciência, assinatura da Ata e ratificação do voto, com horário agendado junto 
à direção da escola.

Pauta:
 1 - Informações gerais.  
 2 - Prestação de contas das verbas referentes a 2020.

A Diretora da EMEI “Maria da Conceição Coimbra Gelonese” convoca os associados da Associação de 
Pais e Mestre - APM a participarem da Assembleia Geral, para apresentação e aprovação da prestação de 
contas, que será realizada por meios eletrônicos. A primeira chamada será no dia 26/11/2020, quinta-feira 
às 15h30. Não havendo a presença de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, 
às 16 h, no mesmo endereço eletrônico.  Este formato de reunião justifica-se pela impossibilidade de 
aglomeração devido à Pandemia do Covid - 19. Após a Assembleia os documentos ficarão à disposição dos 
Conselheiros, do dia 30/11/2020 até o dia 11/12/2020 para ciência, assinatura da Ata e ratificação do voto, 
com horário agendado junto à direção da escola.

Pauta:
 1 - Informações gerais.  
 2 - Prestação de contas das verbas referentes a 2020.

A Diretora da EMEI “IARA CONCEIÇÃO VICENTE ” convoca os associados da Associação de Pais e 
Mestre - APM a participarem da Assembleia Geral, para apresentação e aprovação da prestação de contas, 
que será realizada por meios eletrônicos. A primeira chamada será no dia 30/11/2020, segunda-feira às 
14h. Não havendo a presença de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 
14h30m, no mesmo endereço eletrônico.   Este formato de reunião justifica-se pela impossibilidade de 
aglomeração devido à Pandemia do Covid - 19. Após a Assembleia os documentos ficarão à disposição dos 
Conselheiros, do dia 30/11/2020 até o dia 18/12/202 para ciência, assinatura da Ata e ratificação do voto, 
com horário agendado junto à direção da escola.

A Diretora da EMEI “Antonio Daibem” convoca os associados da Associação de Pais e Mestre - APM 
a participarem da Assembleia Geral, para apresentação e aprovação da prestação de contas, que será 
realizada por meios eletrônicos. A primeira chamada será no dia 01/12/2020, terça-feira às 8h. Não havendo 
a presença de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 8h30, no mesmo 
endereço eletrônico.  Este formato de reunião justifica-se pela impossibilidade de aglomeração devido à 
Pandemia do Covid - 19. Após a Assembleia os documentos ficarão à disposição dos Conselheiros, do dia 
02/12/2020 até o dia 16/12/2020 para ciência, assinatura da Ata e ratificação do voto, com horário agendado 
junto à direção da escola.

Pauta:
 1 - Informações gerais.  
 2 - Prestação de contas das verbas referentes a 2020.

Resolução SME nº 002, de 24 de Novembro de 2020.

Define o posicionamento da Secretaria Municipal da 
Educação de Bauru diante da autorização legal para 
o retorno gradual das aulas presenciais, em regime 
não obrigatório, para o ensino regular médio, médio 
profissionalizante, ensino técnico, educação de jovens 
e adultos, ensino superior e pós graduação, para as 
redes pública e privada, em razão da obrigação de 
prevenção do contágio pelo Covid-19.

 A Secretária Municipal da Educação, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
 Considerando que o público alvo do Decreto Municipal nº 15.105, de 18 de Novembro 
de 2020, dentro do Sistema Municipal de Educação, é aquele pertencente à Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) do Ensino Fundamental;
 Considerando que os alunos do EJA são em sua maioria idosos e/ou portadores de 
diversas comorbidades;
 Considerando que na data de hoje restariam apenas 20 (vinte) dias de efetivo trabalho 
escolar para o término das aulas previstas no Calendário Escolar 2020;

R E S O L V E:

Artigo 1º - A Secretaria Municipal da Educação informa que não irá retomar as atividades da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) durante o ano letivo de 2020.

§1º - A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade que, no contexto do Sistema Municipal de 
Ensino de Bauru, corresponde ao Ensino Fundamental e este nível de ensino não foi contemplado pelo texto 
do Decreto Municipal nº 15.105, de 18 de Novembro de 2020.

§2º - Por ser um segmento composto por público majoritariamente pertencente aos grupos de risco, não 
há justo motivo para que estes alunos sejam expostos a uma maior ameaça de contaminação, mesmo 
que sob o integral cumprimento dos Protocolos de Biossegurança estabelecidos pelo Comitê Gestor de 
Enfrentamento ao Covid-19.

§3º - A educação na modalidade remota não será interrompida, dando continuidade ao que vem ocorrendo 
desde sua implantação em 23/04/2020, garantindo-se a qualidade do ensino ofertado aos alunos da EJA, 
bem como o cumprimento dos 100 (cem) dias de efetivo trabalho escolar do 2º semestre do ano de 2020.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 24 de Novembro de 2020.
ISABEL CRISTINA MIZIARA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATOS
2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.557/19 - PROCESSO Nº 100.111/20 AP. Nº 65.842/18 (CAPA) 
– CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – OBJETO: As partes resolvem alterar o valor do objeto do contrato, 
com fulcro nos documentos de fls. 14/19 do Processo Administrativo e planilha em anexo elaborada pela 
Secretaria Municipal de Economia e Finanças, em razão da concessão de reajuste previsto na Cláusula 
Quarta, item 4.6 e subitem 4.6.1 do contrato original. 2. Por via de consequência, acrescem ao valor do 
contrato a importância de R$ 73.123,89 (setenta e três mil, cento e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), 
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passando o valor total de R$ 3.438.332,16 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos e trinta e 
dois reais e dezesseis centavos), para R$ 3.511.456,05 (três milhões, quinhentos e onze mil, quatrocentos e 
cinquenta e seis reais e cinco centavos), razão pela qual o item 3.1 da Cláusula Terceira do contrato original 
passa a ter a seguinte redação: “3.1. O valor do presente contrato será de R$ 3.511.456,05 (três milhões, 
quinhentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos), obtidos com base na planilha 
de quantidade e preços unitários da CONTRATADA.” – ASSINATURA: 16/10/20.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS

DIRETORA: CÉLIA FERNANDA DOS SANTOS

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

2044/20 - Paulo Cezar Legramandi
8221/20 - Alinor Souza Da Silva Filho
118244/20 - Adhemar Dromani Vicentini Cia Ltda
7470/20 - Companhia De Desenvolvimento Habitacional E Urbano Do Estado De Sp
173507/19 - Marcelo Natalino Marinheiro Filho
111965/19 - Paulo Roberto De Souza
111965/19 - Companhia De Habitacao Popular De Bauru-Cohab
110566/20 - Total Imoveis Eireli
1941/20 - Silvio Roberto Gonzaga
121476/20 - Cinthia De Fatima Antonio
120260/20 - Cinthia De Fatima Antonio
5370/20 - Maria Cristina Rodrigues Fernandes
185348/19 - Espolio De Pedro Rocha
123332/20 - Ana Claudia Simoes Louvison
185427/19 - Companhia De Habitacao Popular De Bauru-Cohab
4767/20 - Espolio De Maria Do Carmo Oliveira Pacifico
3059/20 - Denise Araujo Godoy Dos Santos
72265/19 - Jorge Luiz Siqueira De Mira
8491/20 - Alexandre De Oliveira
45523/18 - Joao Carlos Zani Tavares Leme
8429/20 - Marcelo Dos Santos
185756/19 - Luciano Goncalves Rodrigues
185394/19 - Elthon Yamashita Gomes
7032/20 - Marilsa Martins
185238/19 - Eide Ishikawa
6463/20 - Daiana Cristina Da Silva Trajano
116357/19 - Joao Parreira Negocios Imobiliarios Ltda
40854/17 - Edvaldo De Oliveira
40854/17 - Companhia De Habitacao Popular De Bauru-Cohab
105241/19 - Dirce Lopes Dos Santos Silva
134213/19 - Joao Parreira Negocios Imobiliarios Ltda
185357/19 - Espolio De Joaquim Araujo Souza
2214/20 - Espolio De Alzira Costa De Oliveira
3291/20 - Gabrielly Olive De Souza
97870/19 - Paulo Sergio Guimaraes
95066/19 - Carlos Eduardo Bautz Da Silva
122924/20 - Ricardo Aparecido Dos Santos
2017/20 - Champion Engenharia E Construcoes Ltda
16803/19 - Luzia Silvestre De Souza
154119/19 - Companhia De Desenvolvimento Habitacional E Urbano Do Estado De Sp
66934/16 - Espolio De Eunice Caetano Calixto
3812/20 - Ariovaldo Coelho De Andrade
77105/19 - Andrea Cristina Teixeira
10439/18 - Kleber Amorim Gotzo
117239/19 - Antonio Carlos De Paiva
185206/19 - Valdeci Pizzollio Joaquim
5535/20 - Walkiria Crispim De Amorim
108498/20 - Joao Parreira Negocios Imobiliarios Ltda
2843/20 - Carlos Roberto De Oliveira
121284/20 - Samira Ingrit De Souza
115106/20 - Maria Cristina Da Silva
140979/19 - Luiz Carlos Lombardi
120461/20 - Companhia De Habitacao Popular De Bauru-Cohab
158167/19 - Silvania Aparecida Grigoleti
4371/20 - Companhia De Habitacao Popular De Bauru-Cohab
2599/20 - Barbara Aparecida Torres
5448/20 - Mauricio Oliveira De Toledo
116388/19 - Nilton Santo De Oliveira
72589/19 - Proprietario Ignorado
185135/19 - Luzinette Aparecida Colleta

1663/20 - Companhia De Habitacao Popular De Bauru-Cohab
93129/19 - Jovino Alves Dos Santos
8645/20 - Sara Maria Pereira Lopes Alves
4407/20 - Roseli De Paula Ramalho
178025/19 - Companhia De Habitacao Popular De Bauru-Cohab
2358/20 - Thiago Augusto Pereira
185119/19 - Sergio Amadeo
4683/20 - Espolio De Novais Pinto De Assis
44691/18 - Benedito Barreto
3545/20 - Companhia De Habitacao Popular De Bauru-Cohab
115616/19 - Cristiane De Jesus Alves Souza
120405/20 - Espolio De Jose Roberto Basilio
4924/20 - Paulo Roberto Soares Menezes
185403/19 - Eduardo Dos Santos Costa
107714/19 - Espolio De Jovelino Pavan
123881/19 - Joaquim Araujo Souza
138270/19 - Vanessa Kelly Sebastiao
2341/20 - Karoline Fernanda Santos Cavalari
9497/20 - Total Imoveis Eireli
8145/20 - Aparecida Medeiros
7986/20 - Iderval Cazaca
121988/20 - Maria Jose Cardoso Rodrigues
173244/19 - Companhia De Habitacao Popular De Bauru-Cohab
3102/20 - Nathalia Cristina Carlos
8043/20 - Jose Moreno De Almeida
1642/20 - Marcio Soares De Oliveira
120547/19 - Ana De Souza Lima
126969/19 - Adauto Jose Da Silva Pereira
185184/19 - Companhia De Habitacao Popular De Bauru-Cohab
4830/20 - Camila Dos Santos Ferreira
4214/20 - Luciana Lisboa Da Silva
8492/20 - Maria Aparecida Dos Santos Soares
113280/19 - Ginesio Bernardino Da Luz
108006/19 - Amanda Da Silva Costa
120526/20 - Enivaldo Soares Da Silva
93874/19 - Adriana Sales Rodrigues Sena
185467/19 - Miguel Rodrigues Alcaide
5748/20 - Thomas Edson Dos Santos Vital
5348/20 - Total Imoveis Eireli
124409/19 - Espolio De Antonio Takechi Nagao

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

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

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

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

PORTARIA Nº 111/2020
AIRTON IÓSIMO MARTINEZ, Secretario Municipal do Ambiente, no uso de suas atribuições Legais 
RESOLVE:
Em conformidade com o DECRETO Nº 10088 de 20 DE SETEMBRO DE 2005, autorizar os servidores 
abaixo relacionados para dirigir as viaturas que pertencem a Secretaria do Meio Ambiente por um período 
de 06 (seis) meses, com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência aferida no momento 
da utilização dos servidores ocupantes do cargo de Motorista.
José Custódio da Silva –  matrícula 20.792
Gilda Maria Scalfi de Carvalho – matrícula 20.641
Felipe Roberto Martins Gallo – matrícula 33.324
Claudio Roberto Alves – matrícula 16.693
Leandro Candido da Silva – 34.054 

Bauru, 19 de Novembro de 2020.
AIRTON IÓSIMO MARTINEZ

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA SEMMA Nº 107/2020
AIRTON IOSIMO MARTINEZ, Secretário Municipal do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo artigo 12, inciso I, alínea “b”, da Lei Municipal nº 5.804/2009 e artigo 3º do Decreto 
Municipal 6.618/1993; 
Considerando a necessidade de transformar procedimentos administrativos manuais (processo, e-doc, 
ofício e memorando) em digitais, e eliminar, quando possível, a utilização de papel, através da utilização 
do Sistema de Controle de Documentos desenvolvido pela área de TI da Prefeitura Municipal de Bauru, 
baseado no conceito de BPM (do inglês, Business Process Management), que associa gestão de negócios e 
tecnologia da informação com foco na informatização e visão sistêmica dos processos; 
Considerando a necessidade de identificar, desenhar, executar, documentar, monitorar e permitir o controle 
dos processos; gerar qualidade e agilidade nas informações para tomada de decisão; automatizar tarefas; 
simplificar processos gerenciais; facilitar a consistência e comunicação da arquitetura organizacional; 
viabilizar as oportunidades de mudança da organização; auxiliar na identificação de inconsistências, 
duplicidades e omissões; 
Considerando a realização de capacitação e treinamento aos servidores usuários do Sistema de 
Controle de Documentos; 

RESOLVE:
Art. 1º. Institucionalizar a utilização do Sistema de Controle de Documentos para o procedimento 
administrativo no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
- Solicitação de Substituição de Árvores
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PUBLICA-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. 

Bauru, 19 de novembro de 2020.
AIRTON IÓSIMO MARTINEZ

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente, vem por meio deste comunicar e 
solicitar aos munícipes abaixo relacionados à manifestação por meio do e-mail meioambiente_dzb@bauru.
sp.gov.br ou pelo telefone (14) 3234-6849, no prazo de 10 (dez) dias a partir da publicação deste, para tratar 
do assunto descrito abaixo.

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

NOME ENDEREÇO PROCESSO

ANTONIO JOANHSEN
ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: 

Rua Floriano Peixoto, nº 13-57 – 
Vila Nova santa Clara

56866/2020

ISMAR SABINO VIANNA DE 
OLIVEIRA

ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: 
Rua Gerson França, nº 17-40 – 

Jardim Estoril 2
85752/2020

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO: 114144/2020
INTERESSADA: Helena Aparecida Bueno dos Reis
ENDEREÇO: Rua Flávio Xavier Arantes, nº 2-40 – Conjunto Habitacional Beija Flor
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Munguba, localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 135492/2020
INTERESSADA: Daise Negrisoli Abrahao
ENDEREÇO: Rua Batista de Carvalho, nº 7-4 - Centro
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada na lateral do imóvel, na Rua Rio Branco
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 107173/2020
INTERESSADA: Vanderleia Gavioli Faria
ENDEREÇO: Rua Joaquim Radicopa, nº 4-15 – Jardim Petrópolis
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Munguba, localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 136054/2020
INTERESSADA: Dirce Custodio
ENDEREÇO: Rua Conselheiro Antonio Prado, nº 2-52 - Centro
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S):

PROCESSO: 123755/2020
INTERESSADO: Bruno Aparecido dos Santos Custodio
ENDEREÇO: Rua Alberto Paulovich, nº 3-20, Conjunto Habitacional Mary Dota
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Oiti, localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
- Poda de limpeza (Observando que a partir da publicação da Resolução Semma nº 003/2019 artigo 1º, em 
concordância com a Lei 7181/2019 artigo 13º, “todos os serviços de podas de árvore nesta municipalidade 
passarão a ser de responsabilidade do proprietário ou possuidor do imóvel”);
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PROCESSO: 122708/2020
INTERESSADO: Marcos de Oliveira Souza
ENDEREÇO: Rua Arcilio Paixão, nº 1-26 – Jardim Hojas
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Mulungu, localizada à esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
- Poda de limpeza (Observando que a partir da publicação da Resolução Semma nº 003/2019 artigo 1º, em 
concordância com a Lei 7181/2019 artigo 13º, “todos os serviços de podas de árvore nesta municipalidade 
passarão a ser de responsabilidade do proprietário ou possuidor do imóvel”);
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PROCESSO (Recurso): 17336/2020
INTERESSADO: Rodrigo Alex Toniatto Pedroso
ENDEREÇO: Rua Odair Antonio Cepoline, nº 1-24, Parque dos Eucaliptos
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Oiti localizada à esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
- Poda de equilíbrio (Observando que a partir da publicação da Resolução Semma nº 003/2019 artigo 1º, em 
concordância com a Lei 7181/2019 artigo 13º, “todos os serviços de podas de árvore nesta municipalidade 
passarão a ser de responsabilidade do proprietário ou possuidor do imóvel”);
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PROCESSO: 124658/2020
INTERESSADA: Lazara Benedita da Silva
ENDEREÇO: Rua Nassif Tebet, nº 3-46 – Conjunto Habitacional Beija flor
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Chapéu-de-sol, localizada à direita do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.
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PROCESSO: 107129/2020
INTERESSADA: Nair Antunes Zacobsen
ENDEREÇO: Alameda das Primaveras, nº 4-32 – Parque Vista Alegre
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Oiti, localizada à direita do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PROCESSO: 109161/2020
INTERESSADO: Eduvaldo Dias da Silva
ENDEREÇO: Rua Severino Cabanne, nº 1-91 – Núcleo Habitacional Vanuire
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Oiti, localizada à esquerda do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PROCESSO: 107539/2020
INTERESSADO: Joab Pereira
ENDEREÇO: Rua Laurindo Limão, nº 1-147 – Residencial Nova Bauru
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Ficus, localizada ao centro do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PROCESSO: 124032/2020
INTERESSADO: Edilton de Souza
ENDEREÇO: Rua José Limão Garcia, nº 3-94 – Núcleo Habitacional Nobuji Nagasawa
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Oiti, localizada à direita do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
- Poda de equilíbrio (Observando que a partir da publicação da Resolução Semma nº 003/2019 artigo 1º, em 
concordância com a Lei 7181/2019 artigo 13º, “todos os serviços de podas de árvore nesta municipalidade 
passarão a ser de responsabilidade do proprietário ou possuidor do imóvel”).

EXTRATOS
TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ADOÇÃO DE PRAÇA - PROCESSO Nº 58.607/16 – 
MUNICÍPIO DE BAURU (SEMMA) – ADOTANTE: ELIZABETH DOS SANTOS CARIANI - 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo, a ADOÇÃO DA PRAÇA JOSÉ CARIANI, LOCALIZADA 
ENTRE AS RUAS MOYSES LEME DA SILVA QUADRA 11, LINCOLN QUEIROZ ORSINI E 
DOUTOR FUAS DE MATOS SABINO, que ser mantidos integralmente pelo ADOTANTE, que será 
responsável pela preservação e manutenção da área e seus equipamentos, custeados com recursos próprios 
conforme o disposto no Art. 3º da Lei 5.385/06, e que poderá afixar na área adotada, uma ou mais placas 
padronizadas alusivas ao processo de colaboração com o Poder Executivo Municipal, de acordo com o 
art. 7º, descrito abaixo: Lei 5.385 de 02/08/2.006, alterada pela Lei 5.859, de 28/12/2.009.Art. 7º - O 
adotante ficará autorizado, após a assinatura do termo de cooperação, a afixar, na área adotada, uma ou 
mais placas padronizadas alusivas ao processo de colaboração com o Poder Executivo Municipal, nas 
seguintes proporções. I - área com superfície inferior ou igual a 5.000,00 metros quadrados: poderão ser 
colocadas até 2 (duas) placas com dimensão de 1,00x0,70 metros ou até 4 (quatro) placas com dimensão 
de 0,50x0,35 metros; II - área com superfície superior a 5.000,00 metros quadrados: poderão ser colocadas 
até 12 (doze) placas com dimensão de 1,00x0,70 metros, na proporção de uma placa para cada 2.500,00 
metros quadrados, ou até 20 (vinte) placas com dimensão de 0,50x0,35 metros, na proporção de uma placa 
para cada 1.500,00 metros quadrados; III - área onde predomine a dimensão comprimento, nos casos dos 
canteiros centrais de ruas e avenidas, poderá ser colocada 1 (uma) placa com dimensão de 0,50x0,35 metros 
para cada 200,00 metros de extensão. Deverá ser apresentado projeto paisagístico para análise e aprovação 
pela SEMMA antes de qualquer intervenção no canteiro, exceto limpeza e capinação, que deverá obedecer 
ao prazo máximo de execução de 45 dias. – PRAZO: 01 ano - ASSINATURA: 17/11/20, conforme art. 
61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de Obras
Sidnei Rodrigues

Secretário
COMUNICADO

Em cumprimento ao que estabelece o Decreto nº 13.559, de 26/10/2017, publicado no Diário Oficial do 
Município em 02/11/2017, que criou a Comissão de Infraestrutura Aérea Urbana, o Secretário de Obras 
de Bauru torna público que o prazo para que as Entidades de Classe de Engenharia, para Instituto Superior 
de Engenharia, Membros da Comunidade Local, Entidades Prestadoras de Serviços de Telecomunicações 
e Concessionária de Serviço de Distribuição de Energia Elétrica, efetuarem proposta para indicação de 
membros titulares e suplentes para o quarto mandato da Comissão será até as 16 horas do dia 30/11/2020. 
Os ofícios para indicação de membros deverão ser direcionados para este Secretário e enviados por e-mail 
para obras@bauru.sp.gov.br e coinfra@bauru.sp.gov.br, com confirmação de recebimento.
No dia 01/12/2020, às 14 horas, por videoconferência, haverá reunião pública com a participação de todos 
os interessados para consolidação das indicações para membros titulares e suplentes e promoção de eleição 
entre os presentes, caso haja disputa.

SIDNEI RODRIGUES
SECRETÁRIO DE OBRAS

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.048/20 - PROCESSO Nº 32.020/19 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: FORTPAV-PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - OBJETO: Constitui o 
objeto do presente, a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, 
SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE 2.613,26 M²  DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA, 469,42 METROS DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS, 

10 (DEZ) RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 823,21 M² DE CALÇADA NO BAIRRO PARQUE VAL 
DE PALMAS, em Bauru, com o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que 
se fizer bom e necessário para a execução dos serviços em conformidade com as especificações e normas 
oferecidas pela secretaria municipal de obras, pertencente ao convênio firmado com o Ministério das 
Cidades/Caixa 1059123-80-Nº SICONV 873300 - PRAZO: 06 meses – VALOR TOTAL: R$ 262.247,34 
– MODALIDADE: Concorrência Pública nº 08/20 - PROPONENTES: 01 - ASSINATURA: 28/10/20.

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
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.

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 e no decreto 14.737 de 23 de abril de 2020, vem tornar público: 
A MRV LXXXV INCORPORAÇÕES LTDA convida a comunidade em Geral, membros dos Conselhos 
Municipais de Habitação e do Conselho do Município de Bauru e demais Autoridades Municipais para 
participarem da Audiência Pública sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança da APROVAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO MULTIFAMILIAR RESIDENCIAL BOLÍVAR E RESIDENCIAL BORUSSIA, 
a serem implantados na Rua Augusto Paulo Lima, s/n – Bauru/SP, empreendimento composto por dois 
condomínios, sendo o primeiro com 9 (nove) blocos de térreo mais 4 (quatro) pavimentos, totalizando 180 
(cento e oitenta) apartamentos e o segundo com 12 (doze) blocos de térreo mais 04 (quatro) pavimentos, 
totalizando 240 (duzentos e quarenta) apartamentos. Os dois condomínios somam 420 (quatrocentos e 
vinte) apartamentos.
A audiência ocorrerá no dia 03 de dezembro de 2020, a partir das 18 horas, por meio do YouTube, através 
do Canal da MRV Bauru pelo link:
https://www.youtube.com/channel/UCkWRnyD6lm5FItRhzZKyMjQ/featured
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 site https://1drv.ms/u/
s!AosMWgBm6-WCaqXPDFSRTMoFsMI?e=tXhIhp até o dia 10 de dezembro de 2020. 

Secretaria de Saúde
Sérgio Henrique Antonio

Secretário
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES INTERESSADO
112807/20 ANTONIO CARLOS DE SOUZA
107718/20 HONÓRIO SOARES RIBEIRO
96440/20 URBANO ALENCAR MACHADO

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES INTERESSADO N°/SÉRIE
134124/20 RUBENS OGUSKO 7092/F-1
135197/20 ODIRLEI RENE 002232/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
107222/20 RICHARD SILVESTRE DE OLIVEIRA 6999/F-1
107688/20 MARCELO RICARDO CANDELLERO 23113/E-1
117112/20 LEONARDO EULLER MOREIRA SANTOS 6947/F-1

ERRATA:

PUBLICADO EM D.O.M. EM 19/11/120

ONDE SE LÊ:

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
134120/20 SILVANA JOSE DOS SANTOS BARRAVIEIRA 10462/F-1
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LEIA-SE:

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES INTERESSADO N°/SÉRIE
134120/20 SILVANA JOSE DOS ANJOS BARRAVIEIRA 10462/F-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL – SEÇÃO DE AÇÕES DE MEIO AMBIENTE 

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
94584/2020 J. SHAYEB E CIA LTDA
11945/2020 MURIVAN MOTEL LTDA EPP
48790/2019 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE BAURU DEFERIU O(S) 
SEGUINTE(S)
PROCESSO(S) DE LICENÇA SANITÁRIA:
Deferido(s) de 16/11/2020 a 17/11/2020
N° CEVS: 350600301-360-000452-1-7                    DATA DE VALIDADE: 16/11/2021
PROTOCOLO: 107941/2020
DATA DO PROTOCOLO: 21/09/2020                     DATA DO DEFERIMENTO: 16/11/2020
RAZÃO SOCIAL: MEZZANI ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 44.991.743/0001-46
LOGRADOURO: RUA WALDEMAR PEREIRA SILVEIRA Nº 3-27
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

N° CEVS: 350600301-360-000586-1-0                    DATA DE VALIDADE: 17/11/2021
PROTOCOLO: 131979/2020
DATA DO PROTOCOLO: 12/11/2020                     DATA DO DEFERIMENTO: 17/11/2020
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ: 06.057.223/0311-31
LOGRADOURO: RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 8-55
BAIRRO: CENTRO
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

N° CEVS: 350600301-360-000501-1-3                    DATA DE VALIDADE: 17/11/2021
PROTOCOLO: 110670/2020
DATA DO PROTOCOLO: 28/09/2020                     DATA DO DEFERIMENTO: 17/11/2020
RAZÃO SOCIAL: LAGOINHA COMERCIAL DE VEÍCULOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A
CNPJ: 71.876.023/0007-06
LOGRADOURO: RUA LUIZ FERNANDO ROCHA COELHO Nº 8-103
BAIRRO: JARDIM CONTORNO
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 51510/2012

RAZÃO 
SOCIAL MEZZANI ALIMENTOS LTDA

CNPJ 44.991.743/0001-46
INTERESSADO THIAGO HENRIQUE ZAGO SILVA

CPF 21870380843
CRQ 004364798

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.055/20 - PROCESSO Nº 46.903/20 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: DIEGO R. MELONI – ME - OBJETO: A CONTRATADA, obriga-se nos termos de 
sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 46.903/20, prestar ao contratante CURSO 
DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL dos trabalhadores da Secretaria Municipal de 
Saúde por meio do PROEP/SUS, sobre a Nova Forma de Financiamento e Organização do Trabalho, com 
carga horária total de 12 (doze) horas, sendo 06 (seis) encontros de 02 (duas) horas de capacitação EAD, 
que serão devidamente acertados com a Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Gestão (DGTES) da 
Secretaria Municipal de Saúde - PRAZO: 06 meses – VALOR TOTAL: R$ 3.000,00 – MODALIDADE: 
Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 
- ASSINATURA: 09/11/20, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 8.918/18 - PROCESSO Nº 59.111/17 - 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA - OBJETO: As partes resolvem alterar o item 1.1 da Cláusula Primeira do contrato original, com 
fundamento no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, para o fim de acrescer 
equipamentos ao quantitativo inicialmente contratado, conforme fls. 605 e 616 do Processo Administrativo 
nº 59.111/17, as quais passam a ser parte integrante do contrato original, independentemente de transcrição, 
conforme segue: Resolvem, ainda, alterar o subitem 43 e acrescer os subitens 48 e 49 do item 4.1 da 
Cláusula Quarta do contrato original, acrescendo ao valor original do contrato a importância de R$ 
29.355,60 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), passando de R$ 
1.721.100,00 (um milhão, setecentos e vinte e um mil e cem reais) para R$ 1.750.455,60 (um milhão, 
setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), o valor total do 
contrato, razão qual o item 4.1 do contrato original passa a ter a seguinte redação: 4.1. O CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA pelo serviço descrito na Cláusula Primeira a importância de R$ 1.750.455,60 
(um milhão, setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) de 
acordo com os itens abaixo relacionados, que será suportada pela Dotação Orçamentária do Município de 
Bauru, da Secretaria Municipal de Saúde.”

Item Quant. Local Link Valor 
Mensal Valor Anual

Valor total do 
contrato (24 

meses)
(...)
43 1 Almoxarifado 5 MB R$ 733,89 R$ 8.806,68 R$ 14.677,80
(...)

48 1
CEMM – Centro de 

Especialidades Médicas 
Municipais

5 MB R$ 733,89 R$ 8.806,68 R$ 14.677,80

49 1 DSC – Departamento de 
Saúde Coletiva

10 
MB R$ 1.002,63 R$ 12.031,56 R$ 24.063,12

Total lote 01: R$ 450.923,36 R$ 901.846,72
ASSINATURA: 09/11/20, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Seção III
Editais

AVISOS

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 423/2020 – Processo nº 43.142/2020 – Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº 345/2020 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (AGRUPAMENTO DE 
ITENS) – AMPLA PARTICIPAÇÃO - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA 
ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO 50 (CINQUENTA) UNIDADES 
DE HIPOCLORITOS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessada: Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o 
julgamento e a classificação havida foi devidamente Homologada pelo Sr. Prefeito em 17/11/2020 a 
empresa: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, conforme abaixo:
LOTE 01 – HIPOCLORITOS – R$ 8.160,00

Item Un.
Qtde. 
Estim 
Anual

Especificações Mínimas Marca
Valor 
Un. 
R$

1 Un. 50

Embalagens de 10Kg de HIPOCLORITO DE CÁLCIO 
GRANULADO para uso em piscina. Deverá conter na 
EMBALAGEM do produto ou em FICHA TÉCNICA 

oficial do fabricante do produto, as seguintes informações: 
65% de cloro ativo ou hipoclorito de cálcio. NA 

EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE 
REGISTRO JUNTO À ANVISA.

DOMCLOR 163,20

Bauru, 23/11/2020 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital nº 477/2020 - Processo nº 61.584/19 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 415/2020 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPRESAS ME/EPP Tipo: Menor Preço Por Lote Objeto: 
AQUISIÇÃO POR MEIO DE CONTRATO A QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE, 04 
(QUATRO) PALETEIRAS MANUAIS E 01 (UM) EMPILHADEIRA ELÉTRICA CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL. – Interessada: Secretaria da Educação - 
RECEBIMENTO DA PROPOSTA ELETRONICA: Até o dia 07 de DEZEMBRO de 2020, até às 
09h. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 07 de DEZEMBRO de 2020, às 09h. Informações 
na Div. de Compras e Licitações, R. Raposo Tavares 8-38, Vl. Sto. Antonio, horário das 08h às 12h e 
13h às 17h fones (14) 3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível através de download gratuito 
no site www.bauru.sp.gov.br, poderá ser acessado também através do site www.bec.sp.gov.br, OC: 
820900801002020OC00465, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico. Bauru, 23/11/2020 – Davison 
de Lima Gimenes – Dir. da Div. de Compras e Licitações –SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 505/2020 – PROCESSO Nº 118.914/2019 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: ITEC INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA EPP 
– OBJETO: AQUISIÇÃO DE 40 NOBREAKS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO 
I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO. - Interessadas: 
Secretaria da Educação, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 224/2020, mediante 
emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo 
e preço abaixo consignado:
LOTE 07 – NOBREAK – COTA PRINCIPAL

It ESPECIFICAÇÕES MINIMAS UN.
QTDE. 

EST. 
ANUAL

MARCA VALOR 
UNIT.

07
Nobreak 600VA ou superior Bivolt -115 v/220v 

automática: Demais especificações conforme 
Anexo I do edital nº 224/2020.

Un. 40 RAGTECH R$ 420,00

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 151/2020 – ASSINATURA: 16/10/2020 – 
VALIDADE: 15/10/2021. Bauru, 23/11/2020 – Davison de Lima Gimenes – Dir. da Div. de Compras e 
Licitações – SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 506/2020 – PROCESSO Nº 118.914/2019 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: IT2 BRASIL – COM. DE EQUIPAMENTOS E 
SERV. DE INFORMÁTICA LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE 71 FONES DE OUVIDO, 
72 MOUSE ÓPTICO, 70 PEN DRIVE E 36 RÉGUAS FILTRO DE LINHA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E 
CONTRATO. - Interessadas: Secretaria da Educação, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do 
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Edital nº 224/2020, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada 
ao processo administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 08 – FONE DE OUVIDO – COTA PRINCIPAL

It ESPECIFICAÇÕES MINIMAS UN.
QTDE. 

EST. 
ANUAL

MARCA VALOR 
UNIT.

08

FONE DE OUVIDO COM FIO: tipo: on ear;  cor: 
preto; conexão: P2; sensibilidade: mínima de 94dB; 
extensão de cabo: mínimo de 1m; com microfone; 

garantia do fabricante.

Un. 71 C3TECH R$ 50,00

LOTE 10 – MOUSE ÓPTICO – COTA PRINCIPAL

It ESPECIFICAÇÕES MINIMAS UN.
QTDE. 

EST. 
ANUAL

VALOR 
UNIT. MARCA

10

MOUSE ÓPTICO USB COM FIO: Mouse com fio, 
óptico, USB, 800dpi, 3 botões, c/ scroll, para uso de 

canhotos ou destros, cabo de no mínimo 1 metro, peso 
aproximado 96g.

Un. 72 K-MEX R$11,35

LOTE 11 – PEN DRIVE – COTA PRINCIPAL

It ESPECIFICAÇÕES MINIMAS UN.
QTDE. 

EST. 
ANUAL

VALOR 
UNIT. MARCA

11

PEN DRIVE - PEN DRIVE USB 3.0 32GB: 
Compatível com USB 3.0 - para notebooks, desktops 
e dispositivos digitais, para transferência de arquivos, 

documentos, apresentações, músicas, vídeos.

Un. 70 KINGSTON R$40,55

LOTE 12 – RÉGUA FILTRO DE LINHA – COTA PRINCIPAL

It ESPECIFICAÇÕES MINIMAS UN.
QTDE. 

EST. 
ANUAL

VALOR 
UNIT. MARCA

12

RÉGUA FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS: Modelo 
5 tomadas ABS; cor: preto, bivolt (pode ser utilizado 
em 110/127 e 220 volts). Tipo de tomada: NBR14136 

10A 3 pinos.

Un. 36 C3TECH R$29,15

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 151/2020 – ASSINATURA: 16/10/2020 – 
VALIDADE: 15/10/2021. Bauru, 23/11/2020 – Davison de Lima Gimenes – Dir. da Div. de Compras e 
Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 09.233/2020 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 386/2020 – Sistema de Registro de 
Preço – AMPLA PARTICIPAÇÃO - por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: 
aquisição anual estimada de diversos medicamentos para atendimento a demanda judicial. A Data 
do Recebimento das Propostas será até dia 07/12/2020 às 09h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 
07/12/2020 às 09h – Pregoeira: Evelyn Prado Rineri. O Edital completo e informações poderão ser obtidos 
na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, Centro, CEP: 17015-200 – Bauru/
SP, fone (14) 3104-1463/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, Oferta de 
Compra 820900801002020OC00469, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes 
devidamente credenciados.
Divisão de Compras, 23/11/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE ERRATA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 116.756/2020 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 387/2020 – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição estimada 
anual de suplementos alimentares para atendimento a Mandados Judiciais e ao Programa de Nutrição e 
Suplementação Alimentar.
Onde se Lê:
A Data do Recebimento das Propostas será até dia 19/11/2020 às 14h - A abertura da Sessão dar-se-á no 
dia 03/12/2020 às 9h.
Leia-se:
A Data do Recebimento das Propostas será até dia 03/12/2020 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 
03/12/2020 às 9h.
Bauru, 23/11/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 56.699/2020 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 399/2020– Sistema de Registro de Preço 
– AMPLA PARTICIPAÇÃO– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição 
anual estimada de diversos materiais de assepsia para o município. A Data do Recebimento das Propostas 
será até dia 07/12/2020 às 09h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 07/12/2020 às 09h – Pregoeiro: 
Fernando Cesar Leandro. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras 
e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, Centro, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-
1463/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br - OC 820900801002020OC00454, 
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Divisão de Compras, 23/11/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 71.908/2020– Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 353/2020 – Sistema de Registro de Preços 
– AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: Aquisição 
anual estimada de diversos medicamentos para o município. A Data do Recebimento das Propostas será até 

dia 07/12/2020 às 09h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 07/12/2020 às 09h – Pregoeiro: Luiz Eduardo 
Pompolin. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua 
Gérson França, 7-49, 1º andar, Centro, CEP: 17015-200 - Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1465, ou pelo site 
www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br - OC 820900801002020OC00467, onde se realizará a sessão 
de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Divisão de Compras, 23/11/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 80.215/2020 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 388/2020– Sistema de Registro de 
Preço AMPLA PARTCIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: a 
contratação de empresa para prestação de serviços de Elaboração, Produção, Diagramação e Veiculação 
na quantidade estimada anual de 155 (cento e cinquenta e cinco) Outdoors para as campanhas da Secretaria 
Municipal de Saúde, com fornecimento de todo material necessário. A Data do Recebimento das Propostas 
será até dia 07/12/2020 às 09h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 07/12/2020 às 09h. – Pregoeira: Mariana 
Mendes Vilela Avallone. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e 
Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, Centro, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-
1463/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br - OC 820900801002020OC00468, 
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Divisão de Compras, 23/11/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações - S.M.S.

Ata de Registro de Preços – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 326/2020- AMPLA PARTICIPAÇÃO 
- Processo: 81.277/2020– Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição anual estimada de diversos 
medicamentos para o município. Proponentes num total de 09 empresas interessadas. CONTRATANTE: 
Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 12/11/2020 - Contratadas:
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (ATA 548/2020)
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (ATA 549/2020)
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (ATA 550/2020)
Bauru, 23/11/2020 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações - S.M.S

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 88.204/2020 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 339/2020 – Sistema de Registro de 
Preço – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: 
aquisição anual estimada de 240 (duzentos e quarenta) rolos de tubular em grau cirúrgico medindo 15 
cm x 100 m e 144 (cento e quarenta e quatro) rolos de tubular em grau cirúrgico medindo 20 cm x 100 
m. Aberto no dia 10/11/2020 às 9 h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que 
o julgamento e a classificação havidos, foram homologados pelo Secretário Municipal de Saúde em 
18/11/2020, conforme segue abaixo:
P S DITRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI
Item 01 – Papel grau cirúrgico, 15 cm x 100 m, gramatura de 60 g/m² a 80 g/m²; à R$ 51,00 unitário; 
Marca/Fabricante: Addpak Tub 150x100/AMCOR
Item 02 – Papel grau cirúrgico, 200 mm x 100 m, gramatura de 60 g/m² a 80 g/m²; à R$ 63,00 unitário; 
Marca/Fabricante: Addpak Tub 200x100/AMCOR
Divisão de Compras e Licitações, 23/11/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 88.204/2020 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 339/2020 – Sistema de Registro de 
Preços – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: 
aquisição anual estimada de 240 (duzentos e quarenta) rolos de tubular em grau cirúrgico medindo 15 cm 
x 100 m e 144 (cento e quarenta e quatro) rolos de tubular em grau cirúrgico medindo 20 cm x 100 m. Fica 
a empresa, abaixo relacionada, convocada para assinatura da ata, dentro do prazo de cinco (05) dias 
úteis, a contar da data desta publicação.
P S DITRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI
Divisão de Compras e Licitações, 23/11/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE REVOGAÇÃO DE ITEM - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 74.740/2020– Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 360/2020 – Sistema de Registro de 
Preço – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: 
aquisição anual estimada de diversos medicamentos para o município. O Secretário Municipal de Saúde, 
com fulcro no artigo 49 da Lei Federal nº 8666/93, DECIDE revogar os itens 11 e 12, referente a OC 
820900801002020OC444 da licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado no processo administrativo supramencionado.
Bauru, 23/11/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE INABILITAÇÃO/HABILITAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 98.031/2020 – Modalidade: Chamamento Pública n. º SMS 2/2020 – Objeto: Credenciamento 
de Serviços, em regime de residência (permanência de vinte e quatro horas) com duração máxima de 
seis meses, segundo modelo psicossocial, técnica e eticamente orientados e aptos a proporcionar um 
ambiente protegido, que garantam e/ou forneçam suporte e tratamento psicológico, psiquiátrico e social 
aos usuários abusivos ou dependentes de substâncias psicoativas, durante período estabelecido de acordo 
com o Programa Terapêutico da Contratada.
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Aberto no dia 17/11/2020 às 17 h. A Comissão Permanente de Licitação resolve INABILITAR a empresa 
COMUNIDADE BOM PASTOR, pelo não cumprimento do item “c” da cláusula 7.2 e) do edital; 
HABILITAR a empresa EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA – ESQUADRÃO DA VIDA 
por apresentar a documentação em conformidade com o solicitado em edital. A decisão na integra encontra-
se disponível nos autos do processo em epígrafe.
Abre-se o prazo do art. 109, da lei federal 8.666/93.
Divisão de Compras e Licitações, 23/11/2020 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustav Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 014/2020
HOMOLOGAÇÃO - CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS APÓS ENTREVISTAS

TEMPO DETERMINADO
 
- 01 (uma) vaga aberta para a contratação por tempo determinado (por até 6 meses) de MEDICO PARA 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,
- 01 (uma) vaga aberta para a contratação por tempo determinado (por até 6 meses) de FISIOTERAPEUTA 
e
- 01 (uma) vaga aberta para a contratação por tempo determinado (por até 6 meses) de EDUCADOR 
FÍSICO (PILATES).
A Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru, representada neste ato por sua Diretora Geral 
Drª Claudia de Almeida Prado e Piccino Sgavioli e seu Diretor Administrativo Financeiro Sr. Ede Carlos 
Camargo, dá ciência da relação de candidatos APROVADOS E CLASSIFICADOS do processo seletivo 
simplificado 014/2020 para as funções de MEDICO PARA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, 
FISIOTERAPEUTA e EDUCADOR FÍSICO (PILATES) por tempo determinado, após análise da 
documentação e entrevista.
 
CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE CURRÍCULOS E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS PARA 
ENTREVISTA 
• FORMAÇÃO EDUCACIONAL. 
• TEMPO DE EXPERIÊNCIA. 
• ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES DURANTE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. 

HOMOLOGAÇÃO – CLASSIFICAÇÃO FINAL DE APROVADOS – APÓS ENTREVISTA

1. CLASSIFICAÇÃO MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Processo Seletivo Simplificado 014/2020- Função MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA
CLASSIFICAÇÃO FINAL DE APROVADOS 

Classificação nome RESULTADO ENTREVISTA REDAÇÃO RESULTADO 
FINAL

1 Michelly Santos Correa 129 62 98

2. CLASSIFICAÇÃO FISIOTERAPEUTA
Processo Seletivo Simplificado 014/2020- Função FISIOTERAPEUTA

CLASSIFICAÇÃO FINAL DE APROVADOS

Classificação nome RESULTADO 
ENTREVISTA REDAÇÃO RESULTADO 

FINAL
1 Fernanda de Barros Fróes 312 88 100

2 Ana Vitória Cardoso Xavier de 
Castro 294 90 96

3 Mariana Dela Coleta Ricci 295 85 95

4 Rainier Antonio Queirz Chagas 
Junior 275 80 89

5 Alessandra Vieira Grejo 277 73 88
6 Ana Iza Alves Narciso 249 62 78
7 Grazziela Janegitz 214 67 70
8 Julya Cristiane Moura 222 45 67

FISIOTERAPEUTAS INABILITADOS POR NÃO COMPARECIMENTO EM ENTREVISTA
Camila Milani
Fabíola Alves Alcântara

CADASTRO RESERVA PARA VAGA DE FISIOTERAPEUTA 

Conforme Edital do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 014/2020 para função de Fisioterapeuta 
para atuação na rede de saúde pública do Município de Pederneiras - SP - TEMPO DETERMINADO de 6 
meses além das vagas efetivas, a FERSB formará cadastro de reserva, sendo que, a convocação se dará de 
acordo com a necessidade e conveniência da instituição. Sendo assim os candidatos habilitados poderão vir 
a ser convocados para entrevista em data a ser informada previamente ao candidato por e-mail e publicação 
no link http://www.bauru.sp.gov.br/saude/fundacao.aspx,

NOME CANDIDATOS – CADASTRO RESERVA FISIOTERAPEUTA 
Pedro Henrique Astolfo Vieira 

Ananda da Silva Jeronimo Bortolatto 
Thaís Pereira de Morais 

Marina Ferraz Tozze 
Thaís Caroline dos Santos 

Amanda Bessi Reghini Scola 
Rhauana de Almeida Duarte 

Rafael Nunes de Oliveira 
Allan Gimenes da Silva 

3. CLASSIFICAÇÃO EDUCADOR FÍSICO
Processo Seletivo Simplificado 014/2020- Função EDUCADOR FÍSICO

CLASSIFICAÇÃO FINAL DE APROVADOS

Classificação nome RESULTADO 
ENTREVISTA REDAÇÃO RESULTADO 

FINAL
1 Juliana Cristina de Angelo 275 92 92
2 Aline Cândido Baldellas 209 82 73

3 Fernando de Arruda 
Angelo 201 75 69

EDUCADOR FÍSICO INABILITADO POR NÃO COMPARECIMENTO EM ENTREVISTA
Aline Oliveira Azeloto

Bauru, 23 de novembro de 2020.
Dra Claudia de Almeida Prado e Piccino Sgavioli

Diretora Geral

Ede Carlos Camargo
Diretor Administrativo Financeiro

Dr Joao Paulo Issa
Diretor de Atenção à Saúde

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

http://www.bauru.sp.gov.br/saude/fundacao.aspx

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO FERSB 015/2020
Edital de PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE INSCRIÇÃO, DATA DE ENTREVISTA, 

CLASSIFICAÇÃO E HOMOGAÇÃO.
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

 Foi prorrogado o prazo para que os interessados enviem 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 27 de novembro de 2020, 
até às 17h. No dia 27 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.
• CASO TENHA EXPERIÊNCIA, 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. 
- 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. 
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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 data da convocação da entrevista em virtude da 
prorrogação das inscrições foi alterada, desta maneira 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 01/12/2020.

As entrevistas foram prorrogadas e estão previstas para o dia 03/12/2020, 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 03/12/2020 às 09h para candidatos da vaga de TÉCNICO DE FARMÁCIA, 
- Dia 03/12/2020 às 14h para os candidatos à vaga de TÉCNICO DE ENFERMAGEM,

A relação dos candidatos habilitados após entrevista e HOMOLOGAÇÃO  será divulgada no dia 
08/12/2020 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 – 36 HORAS
R$ 1.736,64
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, 24 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

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública

COHAB - Companhia de Habitação
Popular de Bauru

Arildo de Lima Junior
Presidente

PUBLICAÇÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS E SALÁRIOS DOS CARGOS E EMPREGOS 
PÚBLICOS NA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB/BAURU, 

CONFORME ARTIGO 39, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

TABELAS DE CARGOS E SALÁRIOS/PISOS
BASE MAIO DE 2019.

CARGOS

CARREIRA A – (NÃO QUALIFICADOS)
1- Auxiliar Administrativo
2- Recepcionista
CARREIRA B – (SEMI QUALIFICADOS)
1- Escriturário Administrativo
2- Operador de Computador
CARREIRA C – (QUALIFICADOS)
1 – Assistente Administrativo

CARREIRA D – (ALTAMENTE QUALIFICADOS)
1 – Técnico Em Contabilidade
2 – Assistente de Pessoal
3 – Programador de Computador
4 – Técnico em Secretariado

CARREIRA E – (TÉCNICOS NÍVEL UNIVERSITÁRIO)
1 – Advogado
2 – Analista de Sistemas
3 – Auditor Interno
4 – Contador
5 – Engenheiro Civil

CARREIRA F – (CHEFIAS DE NÍVEL MÉDIO)
1 – Chefe Divisão de Cobrança
2 – Chefe Divisão de Depuração-PF
3 – Chefe Divisão de Habitação/Comercialização/Transferência
4 – Chefe Divisão de Seguros

CARREIRA G – (CHEFIAS DE NÍVEL TÉCNICO)
1 – Chefe Divisão de FCVS
2 – Chefe Divisão de Processamento de Dados
3 – Chefe Divisão de Recursos Humanos/Apoio Administrativo
4 – Chefe Divisão de Contabilidade 
5 – Chefe Divisão Jurídico Contencioso
6 – Chefe Divisão Operações Financeiras
7 – Gerente Jurídico

CARGOS ISOLADOS
1 – Auxiliar de Manutenção
2 - Carpinteiro
3 – Mestre de Obras
4 – Motorista

CARGOS DE CONFIANÇA
1 – Assessor Administrativo IV
2 – Assessor de Diretoria
3 – Assessor Técnico Administrativo

DIRETORIA
1 – Diretor Presidente
2 – Diretor Administrativo

CONSELHO
1 – Administrativo
1 – Fiscal

SALÁRIO/PISOS

CARGOS DO QUADRO DE CARREIRA

CARREIRA “A” R$ 1.794,25
CARREIRA “B” R$ 2.682,08
CARREIRA “C” R$ 3.506,62
CARREIRA “D” R$ 4.464,98
CARREIRA “E” R$ 5.562,80
CARREIRA “F” R$ 6.082,36
CARREIRA “G” R$ 8.420,28
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CARGOS ISOLADOS

Mestre de Obras R$ 4.176,23
Motorista R$ 2.939,22

Auxiliar de Manutenção R$ 2.546,42

CARGOS DE CONFIANÇA

PISO TETO
Assessores R$ 1.498,68 R$  5.419,14

Assessores Técnicos R$ 5.446,75 R$ 10.454,68

DIRETORIA

Diretor Presidente R$ 15.189,34
Diretor Administrativo R$ 13.140,55

CONSELHO

Fiscal R$ 1.599,18
Administrativo R$ 1.599,18

Bauru, 23 de Novembro de 2020.
Renato Bueno de Mello

Divisão de R.H./Apoio Administrativo

DAE
Departamento de Água e Esgoto

Eliseu Areco Neto
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 015/2020.
DISPÕE SOBRE A VEDAÇÃO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS AOS 
OCUPANTES DA FUNÇÃO DE CHEFE.
O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, em conjunto com as Diretorias Administrativa e Jurídica desta Autarquia, no uso 
de suas atribuições, 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o pagamento de horas extraordinárias às disposições 
constitucionais bem como às orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

RESOLVE:
Art. 1º Vedar o pagamento de horas extraordinárias aos ocupantes das funções de confiança de Chefe. 
Art. 2º Ficam revogadas as disposições em sentido contrário. 
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se.
Bauru, 18 de novembro de 2020.

Eliseu Areco Neto - Presidente DAE/Bauru
Mayra Fernandez da Silva - Diretora de Divisão Jurídica

Aline Rodriguero Dutra - Diretora de Divisão Administrativa
André Luiz Andreoli - Membro do Conselho
João Carlos Herrera - Membro do Conselho

RESOLUÇÃO Nº 016/2020.
DISPÕE SOBRE A CONTENÇÃO DE HORAS EXTRAS NA AUTARQUIA.
O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, em conjunto com as Diretorias Administrativa e Jurídica desta Autarquia, no uso 
de suas atribuições, 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o pagamento de horas extraordinárias às disposições 
constitucionais bem como às orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

RESOLVE:
Art. 1º Determinar aos Diretores de Divisão a necessidade de redução das horas extraordinárias em 30%, 
tendo como referência o montante de horas apurados para pagamento no mês de outubro de 2020.
Art. 2º Ressaltamos a necessidade de observância quanto a autorização de horas extraordinárias somente 
quando estritamente necessário, devendo estas serem devidamente justificadas. 
Art. 3º Situações pontuais que não permitam cumprir o estipulado no Art. 1º desta Resolução devem ser 
tratados com a Presidência mediante justificativa escrita e expressa. 
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se.
Bauru, 18 de novembro de 2020.

Eliseu Areco Neto - Presidente DAE/Bauru
Mayra Fernandez da Silva - Diretora de Divisão Jurídica

Aline Rodriguero Dutra - Diretora de Divisão Administrativa
André Luiz Andreoli - Membro do Conselho
João Carlos Herrera - Membro do Conselho

RESOLUÇÃO Nº 017/2020
Regulamenta o Sistema de Controle Interno do Departamento de Água e Esgoto de Bauru e dá outras 
providencias. 
O CONSELHO ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas e objetivando a operacionalização do Sistema de Controle 
Interno do Departamento de Água e Esgoto em conformidade com os ditames e exigências legais.
Dispõe: 
Art. 1° – O funcionamento do Sistema de Controle Interno do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
sujeita-se ao disposto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 74 de seguintes, à legislação e normas 
regulamentares aplicáveis ao Município, ao conjunto de instruções normativas que compõem, ou vierem a 
compor, os Procedimentos de Controle desta administração e às regras constantes desta Resolução. 
Art. 2º - A atividade de Controle Interno, no âmbito do Departamento de Água e Esgoto de Bauru neste caso 
será obrigatoriamente exercida por um servidor de carreira preferencialmente estável, com conhecimento 
nas áreas jurídicas, contábeis, administrativas e econômicas, com equipe de apoio de dois servidores 
administrativos, e um servidor de área técnica, (preferencialmente contábil, econômica ou financeira). 
§º1 Em casos excepcionais o responsável pela atividade de Controle Interno poderá solicitar apoio técnico 
e especifico de servidores lotados em áreas diversas, em quaisquer Divisões, preferencialmente na Divisão 
Administrativa e Jurídica. 
§º2 A atividade de Controle Interno será exercida com total independência e estará subordinada, 
administrativamente, à Presidência da Autarquia.   
SISTEMA ADMINISTRATIVO: ÓRGÃO CENTRAL
Art. 3º – A UCI - Unidade de Controle Interno expedirá até 10 de janeiro de cada ano instrução normativa 
orientando a elaboração do manual de rotinas e procedimentos de controle dos respectivos sistemas 
administrativos.
Parágrafo único. Até o dia 20 de janeiro de 2021, as Diretorias de Divisão deverão submeter à apreciação 
da UCI, que encaminhará à aprovação do Presidente da Autarquia, até 30 de janeiro de 2021, a minuta do 
Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle a ser observado em cada sistema administrativo.
Art. 4º – Na definição dos procedimentos de controle, deverão ser priorizados os controles preventivos, 
destinados a evitar a ocorrência de erros, desperdícios, irregularidades ou ilegalidades, sem prejuízo de 
controles corretivos, exercidos após a ação.
Art. 5º – Os Diretores de Divisão deverão dar suporte ao funcionamento do Sistema de Controle Interno em 
seu âmbito de atuação, tendo como principais atribuições:
I – prestar apoio na identificação dos “pontos de controle” inerentes ao sistema administrativo ao qual sua 
Divisão está diretamente envolvida, assim como, no estabelecimento dos respectivos procedimentos de 
controle;
II – coordenar o processo de desenvolvimento, implementação ou atualização do Manual de Rotinas 
Internas e Procedimentos de Controle, ao qual a Divisão atua como órgão central do sistema administrativo;
III – exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Rotinas Internas e Procedimentos 
de Controle a que sua Divisão esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;
IV – encaminhar à UCI, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a 
seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com indícios de provas;
V – adotar providências para as questões relacionadas ao Tribunal de Contas do Estado afetas à sua unidade;
VI – atender às solicitações da UCI quanto às informações, providências e recomendações;
VII – comunicar à Presidência da Autarquia, com cópia para a UCI, as situações de ausência de providências 
para a apuração e/ou regularização de desconformidades.
Art. 6º – As atividades de auditoria interna, terão como enfoque a avaliação da eficiência e eficácia dos 
procedimentos de controle adotados nos diversos sistemas administrativos, pelos seus órgãos centrais e 
executores, cujos resultados serão consignados em relatório contendo recomendações para o aprimoramento 
de tais controles.
§ 1º. À UCI caberá a elaboração do Manual de Auditoria Interna, que especificará os procedimentos e 
metodologia de trabalho a serem observados pela Unidade e que será submetido à aprovação do Presidente 
da Autarquia, documento que deverá tomar como orientação as Normas Brasileiras para o Exercício das 
Atividades de Auditoria Interna e respectivo Código de Ética, aprovados pelo Instituto Brasileiro de 
Auditoria Interna – AUDIBRA.
§ 2º. Até o último dia útil de cada ano, a UCI deverá elaborar e dar ciência ao Presidente da Autarquia, o 
Plano Anual de Auditoria Interna para o ano seguinte, observando metodologia e critérios estabelecidos no 
Manual de Auditoria Interna.
§ 3º. À UCI é assegurada total autonomia para a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna, podendo, 
no entanto, obter subsídios junto ao Presidente da Autarquia e demais gestores, objetivando maior eficácia 
da atividade de auditoria interna.
§ 4º. Para a realização de trabalhos de auditoria interna em áreas, programas ou situações específicas, 
cuja complexidade ou especialização assim justifique, a UCI poderá requerer do Presidente da Autarquia, 
colaboração técnica de servidores públicos ou a contratação de terceiros.
§ 5º. O encaminhamento dos relatórios de auditoria às unidades executoras do Sistema de Controle Interno 
será efetuado através do Diretor da Divisão correspondente, ao qual, no prazo estabelecido, também deverão 
ser informadas, pelas unidades que foram auditadas, as providências adotadas em relação às constatações e 
recomendações apresentadas pela UCI.
Art. 7º – Qualquer servidor público é parte legítima para denunciar a existência de irregularidades ou 
ilegalidades, podendo fazê-lo diretamente à UCI ou através dos representantes das unidades executoras 
do Sistema de Controle Interno, sempre por escrito e com clara identificação do denunciante, da situação 
constatada e da(s) pessoa(s) ou unidade(s) envolvida(s), anexando, ainda, indícios de comprovação dos 
fatos denunciados.
Parágrafo Único – é de responsabilidade da UCI, de forma motivada, acatar ou não a denúncia, podendo 
efetuar averiguações para confirmar a existência da situação apontada pelo denunciante.
Art. 8º – Para o bom desempenho de suas funções, caberá à UCI solicitar, ao responsável, o fornecimento 
de informações ou esclarecimentos e/ou a adoção de providências.
Art. 9° – Se em decorrência dos trabalhos de auditoria interna, de denúncias ou de outros trabalhos ou 
averiguações executadas pela UCI, forem constatadas irregularidades ou ilegalidades, a esta caberá alertar 
formalmente a autoridade administrativa competente indicando as providências a serem adotadas.
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Parágrafo único. Fica vedada a participação de servidores lotados na UCI em comissões inerentes a 
processos administrativos ou sindicâncias destinadas a apurar irregularidades ou ilegalidades, assim como, 
em comissões processantes de tomadas de contas.
Art. 10 – O responsável pelo sistema de controle interno deverá representar ao Tribunal de Contas, sob pena 
de responsabilidade solidária, sobre as irregularidades e ilegalidades identificadas e as medidas adotadas.
Art. 11 – Caberá à UCI prestar os esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação dos dispositivos 
desta Resolução.
Art. 12 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 19 de novembro de 2020.
Eliseu Areco Neto - Presidente DAE/Bauru

Mayra Fernandez da Silva - Diretora de Divisão Jurídica
Aline Rodriguero Dutra - Diretora de Divisão Administrativa

André Luiz Andreoli - Membro do Conselho
João Carlos Herrera - Membro do Conselho

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 5902/2019 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 089/2020 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa para realização de serviços de 
calibração RBC para equipamentos de laboratório, conforme especificações contidas no Anexo I do 
Edital.
Data de recebimento das propostas: até 07/12/2020, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 07/12/2020, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 07/12/2020, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Thaís de Moraes Perseguim
Pregoeiro Substituto: Luiz Cláudio Ferreira de Oliveira

Processo Administrativo nº 7158/2019 - DAE
Pregão Eletrônico nº 090/2020 - DAE
Objeto: Aquisição de emulsão asfáltica RR2C, através de distribuidoras de asfalto autorizadas ao 
exercício da atividade pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 08/12/2020, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 08/12/2020, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 08/12/2020, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Renan Sampaio Oliveira
Pregoeiro Substituto: Dhyego Palácios Bonifácio

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO – DAE

Processo Administrativo nº 5421/2018 - DAE
Pregão Eletrônico nº 063/2020 - DAE
Objeto: Aquisição de máquinas de solda fonte inversora e para processo de solda MIG/MAG, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 17/11/2020 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 – Fracassado
Lote nº 02 – Meta Comércio de Ferragens e Ferramentas Eireli EPP
Valor Total: R$ 8.000,00

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

8115/2018 Terezinha Svizzero Reghini Restituição
4898/2019 Eduardo Vitor Análise de Conta
5712/2019 Samila Gabriela Aranda Neves Análise de Conta
6268/2019 Ricardo Ferreira Análise de Conta

6443/2019
Nathalia de Souza Pereira / Colégio e Curso 

Profissionalizante Athena Thaina Christal 
– Eireli

Aferição de Hidrômetro

6597/2019 Elza Ribeiro da Silva Tarifa de Isenção
7023/2019 Erlon Vinicius Torquato Junqueira Análise de Conta
8518/2019 Helder Gustavo Afonso Lopes Análise de Conta
8762/2019 Elida Meire Budoya Coutinho Análise de Conta
8896/2019 Tiago Aparecido Yoshinori Utiyama Aferição de Hidrômetro

9286/2019 Carlos Roberto de Oliveira Análise de Conta

9442/2019 Trifena dos Santos Soares Aferição de Hidrômetro

3/2020 Antonio da Conceição Análise de Conta

402/2020 Erico Romão da Silva Análise de Conta

533/2020 Maria de Lourdes dos Santos Nascimento Análise de Conta

895/2020 Rogério Traldi Coelho Aferição de Hidrômetro

1911/2020 Terezinha Svizzero Reghini Análise de Conta

5551/2020 Tadanori Kawasaki Tarifa de Isenção

5996/2020 Creusa Alves da Silva Tarifa de Isenção

INDEFERIDOS:

Processo Interessado(s) Assunto

3022/2018 Mauricio Peres do Nascimento Restituição

6349/2019 Kellen Aparecida Ferreira Tavares Análise de Conta

PARCIALMENTE DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

7009/2019 Elisabete de Oliveira Franca Análise de Conta

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
2.110.700-12 9460 2018
4.947.381-80 592 2019
4.517.700-95 1021 2019
4.539.750-52 1163 2019
4.946.455-10 1169 2019
4.022.290-10 1208 2019
5.389.403-81 1261 2019
4.413.112-95 3972 2019
1.312.214-85 6443 2019
4.423.133-64 7623 2019

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

790/2018
Jessika Fanny da 

Cosa Coppola 
Maciel

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

II – Documento que comprove vinculo com o imóvel, caso proprietário 
(matricula, escritura ou  contrato de compra e venda) em caso de 

locatário/inquilino (contrato de locação em vigencia autenticado em 
cartorio).

808/2018 Alveci Alves 
Ribeiro Sebastião

Nota fiscal, recibo ou documento bancário comprovando o pagamento 
da referência 05/2017 a 11/2017 e 01/2018 a 09/2018

1544/2018 Francisco Faria

I – Declaração de anuência da instituição Faza Serviços de Cobrança 
LTDA autorizando a restituição, tendo em vista que o comprovante 

esta em nome de terceiro anexar junto cópia contrato social e cópia do 
documento pessoal do responsável pela instituição.

Se terceira pessoa, todos os documentos acima e mais o que se segue:
I – Procuração, autorização, ou documento que prove ser representante 

legal do proprietário ou locatário (inquilino)

2947/2020 Igreja Assembleia 
de Deus

RG e CPF do representante da entidade, documentos do imóvel, CNPJ, 
Ata de Fundação ou Estatuto, CNPJ, Ata de Eleição atual, Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan, Lei Municipal de Utilidade 
Pública, Certidão de Utilidade Pública emitida pela Sebes, Certidões 

de Regularidade Fiscal Municipal, Estadual e Federal.

3002/2020 Igreja Metodista 
de Bauru

RG e CPF do representante da entidade, documentos do imóvel, CNPJ, 
Ata de Fundação ou Estatuto, CNPJ, Ata de Eleição atual, Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan, Lei Municipal de Utilidade 
Pública, Certidão de Utilidade Pública emitida pela Sebes, Certidões 

de Regularidade Fiscal Municipal, Estadual e Federal.
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3004/2020 Igreja Tenrikyo 
Dendotyo

RG e CPF do representante da entidade, documentos do imóvel, CNPJ, 
Ata de Fundação ou Estatuto, CNPJ, Ata de Eleição atual, Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan, Lei Municipal de Utilidade 
Pública, Certidão de Utilidade Pública emitida pela Sebes, Certidões 

de Regularidade Fiscal Municipal, Estadual e Federal.

3007/2020
Igreja do 

Evangelho 
Quadrangular

RG e CPF do representante da entidade, documentos do imóvel, 
Ata de Fundação ou Estatuto, CNPJ, Ata de Eleição atual, Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan, Lei Municipal de Utilidade 
Pública, Certidão de Utilidade Pública emitida pela Sebes, Certidões 

de Regularidade Fiscal Municipal, Estadual e Federal.

3321/2020 Igreja Cristã 
Renovada

RG e CPF do representante da entidade, documentos do imóvel, 
Ata de Fundação ou Estatuto, CNPJ, Ata de Eleição atual, Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan, Lei Municipal de Utilidade 
Pública, Certidão de Utilidade Pública emitida pela Sebes, Certidões 

de Regularidade Fiscal Municipal, Estadual e Federal.

6833/2020 Joao Batista de 
Oliveira

Nota fiscal, recibo ou documento bancário comprovando o pagamento 
das referências 07/2019, 10/2019 a 12/2019 e 01/2020 a 07/2020 

(Instituição debitante CaixaEconomica Federal) e 09/2019 (Instituição 
debitante Banco do Brasil).

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

SETOR DE NECRÓPOLES E FUNERÁRIA
CONVOCAÇÃO

Convocamos os possíveis herdeiros e familiares de ANTÔNIO RIBEIRO OLIVEIRA, titular do jazigo nº 
1.802, localizado na RUA 11, Quadra 03, Esquerda 12, no CEMITÉRIO MUNICIPAL REDENTOR, 
a se manifestarem sobre o mesmo. 

Bauru, 19 de novembro de 2020.
João Carlos Tascin

Diretor Interino de Manutenção e Modais

TERMO DE EXUMAÇÃO E TRANSLADO P/ OSSUÁRIO MUNICIPAL
Conforme regulamento dos cemitérios municipais de 15/04/2016 Decreto 13.063

Artigo 21, § 1º, registramos as seguintes  EXUMAÇÕES que poderão ser realizadas
referente aos nomes abaixo, sepultados no Cemitério: CRISTO REI

N.º NOME DO SEPULTADO Data de Sepultamento Placa
01 JOSÉ ROBERTO SASSO 02/09/2017 8.784
02 MILTON MARQUES 07/09/2017 8.787
03 RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA 09/09/2017 8.788
04 ANGELO BARBOSA 10/09/2017 8.789
05 ADENILSON NEVES ALVES 12/092017 8.790
06 IVONE LUIZA DE SOUZA 14/09/2017 8.795
07 ANTONIO GOMES DE MORAES 15/09/2017 8.797
08 MARIA APARECIDA ROQUE DE MIRANDA 16/09/2017 8.798
09 DESCONHECIDO 18/09/2017 8.800
10 JANDIRA MENDES DE PAULA 20/09/2017 8.801
11 ADMILSON OLIVEIRA DA SILVA 20/09/2017 8.802
12 VALDIR RIBEIRO 21/09/2017 8.806
13 JORGE ELOI FERREIRA 21/09/2017 8.807
14 ANTONIO GOMES 23/09/2017 8.809
15 MARIA RIO PERES 23/09/2017 8.810
16 ZULMIRA CUSTÓDIO 23/09/2017 8.811
17 ANTONIO LOPES BARBOSA 25/09/2017 8.813
18 NELSON PERANDRE FERREIRA 26/09/2017 8.815
19 MARIA ROSA RIBEIRO 27/09/2017 8.817
20 HI  HILÁRIO DE TAL 28/09/2017 8.818
21 FÁTIMO DO ROSÁRIO TEIXEIRA 28/09/2017 8.819
22 E    ELPÍDIO GARCIA REIS 28/09/2017 8.820
23 J     JOSÉ NILTON JESUS DE OLIVEIRA 28/09/2017 8.821
24 KEIKO SATO DE OLIVEIRA 29/09/2017 8.822
25 ADNABEL ALVES DOS ANJOS 29/09/2017 8.823
26 JOSÉ PEREIRA DA SILVA 29/09/2017 8.824
27 ANTONIO JULIO RODRIGUES DE SOUZA 01/10/2017 8.825

28 CLÁUDIA MARIA MORAES LIPORAZ 02/10/2017 8.826

29 SEBASTIÃO GERONIMO DA SILVA 03/10/2017 8.828
30 M  MARIA MOTA DE ANDRADE 03/10/2017 8.829
31 IRACI WOLF BATISTA 04/10/2017 8.831
32 OSCAR SEBASTIÃO PINHEIRO 05/10/2017 8.832
33 ROBERTO CARLOS TORRES 05/10/2017 8.834
34 JOÃO BAPTISTA DE SOUZA SANTOS 05/10/2017 8.835
35 SALVADOR SOARES DA SILVA 08/10/2017 8.837
36 EDSON COSTA 09/10/2017 8.838
37 JOSÉ ROBERTO CIMIANKO 10/10/2017 8.841
38 NOEMIA VENTURA GARCIA 12/10/2017 8.847
39 JOÃO MARIA DE ALMEIDA 12/10/2017 8.845
40 APARECIDO MAZETO 12/10/2017 8.846
41 SEVERINO JUVENCIO DA SILVA 13/10/2017 8.850
42 MARIA APARECIDA SILVA 13/10/2017 8.851
43 LAURINDO DE OLIVEIRA 14/10/2017 8.853
44 JOSÉ LUIS ANELI 14/10/2017 8.854
45 DURVALINO FELISBINO 15/10/2017 8.855
46 WILLIAN ALEXANDRE GARCIA 16/10/2017 8.858
47 JAIR DE OLIVEIRA JUNIOR 16/10/2017 8.859
48 MARIA DAS DORES SANTOS 18/10/2017 8.860
49 ANTONIO FERREIRA LIMA 18/10/2017 8.862
50 VALDIR SILVIO BAPTISTA 20/10/2017 8.863
51 MIGUEL FRANCISCO DE CAMPOS 20/10/2017 8.864

Portanto, Solicitamos aos familiares tomarem providências, quanto ao translado do falecido em 
questão, onde não o fazendo no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação, o poder público 
dará prosseguimento  no informado acima.

Rodrigo Alves Corral
Diretor de Manutenção e Modais

Bauru 21/11/2020

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2020
Processo nº 4454/2020 – Dispensa de Licitação
Contratante: EMDURB – Contratada: ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de licença de antivírus corporativo, conforme descrição detalhada e 
especificações descritas na proposta e no ANEXO A do contrato.
Condições de Pagamento O 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.
Vigência: 12 (DOZE) MESES a contar da emissão da ORDEM DE SERVIÇO.
Base Legal: DISPENSA DE LICITAÇÃO – ART. 13, INC. II, DO REGULAMENTO INTERNO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EMDURB E LEI FEDERAL Nº 13.303/2016, inciso II do art. 29.
Assinatura: 19/11/2020
Bauru, 24 de novembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 – PROCESSO Nº 3707/2020
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe, que o julgamento e a classificação havidos foram 
devidamente adjudicados e homologados pelo Presidente da EMDURB, à empresa COMÉRCIO DE 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PASSAGEM FUNDA LTDA ME para o item 17.
O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual aquisição de 
LUMINÁRIAS COM GLOBO COMPLETA, TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO, KIT 
CONECTOR, TECIDO PARA BIRUTA, LÂMPADA INCANDESCENTE, PROJETOR SUPER 
LED, CONTATOR, DISJUNTOR, FOTOCÉLULA E HOLOFOTE, conforme abaixo descrito:

COTA RESERVADA PARA EMPRESAS ME/EPP

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNIT.

VALOR 
TOTAL

17 20 UN

HOLOFOTE REFLETOR SUPER 
LED 400 W IP66 A PROVA 

D’AGUA – BIVOLT – ANGULO DE 
IRRADIAÇÃO 120º

Starbright R$ 286,50 R$ 
5.730,00

VALOR TOTAL DA COTA RESERVADA R$ 5.730,00
Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Bauru, 24 de novembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DO 1º ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2020.
Processo nº 2272/2020 – Pregão Registro de Preços nº 021/2020..
Contratante: EMDURB – Contratada: REDE LK DE POSTOS LTDA.
Objeto: A EMDURB e a CONTRATADA aditam a Autorização de Compras - AC nº 061777, emitida 
em 28/08/2020, com fundamento nas Leis Federais nº 13.303/2016 e 10.520/2002, Decretos Municipais 
nº 10.123/2005 e 13.093/2016, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMDURB e 
demais normas de direito público, objetivando a supressão do saldo remanescente de 17,4966 litros 
da Autorização de Compras, conforme solicitação através da CI nº 0252/20 as fls. 688/691. Assim fica 
suprimido do valor inicialmente contratado o correspondente a 17,4966% do valor inicial contratado 
na referida AC no montante de R$ 64,86 (Sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), perfazendo 
portanto, o valor contratual total de R$ 305,84 (Trezentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos).
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AC 061777 Quantidade 
(litros)

Quantidade utilizada 
(litros)

Saldo remanescente para 
supressão

Quantidade utilizada de 
29/08/20 até 04/09/20 100 82,5034 17,4966

Fica pactuado entre as partes que as demais cláusulas constantes da Ata de Registro de Preços e nos 
contratos decorrentes dessa, que não foram atingidas por este aditivo, permanecem em pleno vigor.
Assinatura: 16/11/2020
Bauru, 24 de novembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2020
Processo nº 3009/2020 – Pregão Eletrônico – Sistema Registro de Preços nº 034/2020.
Contratante: EMDURB – Compromissária: VITOR LOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. 
ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual 
AQUISIÇÃO DE CAFÉ conforme especificação abaixo descrita:

EXCLUSIVA PARA EMPRESAS ME/EPP

Itens Quant.
Estimada Un. Descrição Marca Vr. Unit. Vr. Total

2 1.600 Quilos Café torrado e 
moído

TRÊS 
LAGOAS R$ 11,28 R$ 18.048,00

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 18.048,00 (Dezoito mil e quarenta e oito reais)
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 12/11/2020
Bauru, 24 de novembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2020
Processo nº 4076/2020 – Pregão Eletrônico – Sistema Registro de Preços nº 036/2020.
Contratante: EMDURB – Compromissária: RECAPAGEM FELIPE FONTE EIRELI. 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

01 180 M.O

Recauchutagem a frio para pneu traseiro 
275/80 R22,5 misto - aplicação em caminhões 
modelos Ford Cargo 1722 / 1723, Volkswagen 

Worker 17220, IVECO TECTOR 170E22. 
Desenho Misto com no mínimo 15 mm de 

profundidade, com certificação INMETRO.
Código: 2.08.581.0200

Treadru
-bber

R$
250,00

R$
45.000,00

03 08 M.O

Recauchutagem a quente para pneu traseiro 
18.4 – 34 aplicação em trator Ford 6610. 

Desenho TM95 com no mínimo 50 mm de 
profundidade, com certificação INMETRO.

Código: 2.08.581.0156

Treadru
-bber

R$
1.240,00

R$
9.920,00

04 04 M.O

Recauchutagem a quente para pneu traseiro 
14.9 – 28 aplicação em trator Ford 4610. 

Desenho  TM95 com no mínimo 45 mm de 
profundidade, com certificação INMETRO.

Código: 2.08.581.0157

Treadru
-bber

R$
1.000,00

R$
4.000,00

05 28 M.O

Recauchutagem a quente para pneu 12 x 16.5 
NHS aplicação em mini pá carregadeira New 
Holland L220 desenho Super Grip L2 com 
no mínimo 20 mm de profundidade, com 

certificação INMETRO.
Código: 2.08.581.0158

Treadru
-bber

R$
500,00

R$
14.000,00

06 80 M.O

Recauchutagem a frio para pneu traseiro 1000 
x 20 – borrachudo. Aplicação em caminhões 

modelos Ford F14000 / F13000 / F11000. 
Desenho Misto com no mínimo 15 mm de 

profundidade, com certificação INMETRO.
Código: 2.08.581.0199

Treadru
-bber

R$
250,00

R$
20.000,00

VALOR TOTAL 
GLOBAL

R$ 92.920,00 (Noventa e dois mil novecentos e vinte 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, 24 de novembro de 2020.
Presidente da EMDURB.

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

Gilson Gimenes Campos
Presidente 

Criada pela Lei 4830 de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional e da 
Câmara e os recursos Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037

Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Atendimento Presencial e Telefônico da Divisão Previdenciária

- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento presencial:

Segunda, Quarta e Sexta-Feira:
Período da Manhã das 8h Às 12h.

Terça e Quinta-Feira:
Período da Tarde das 13h Às 16h30min.

- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento telefônico:
Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

- Seção de Perícia Médica e Serviço Social:
Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

www.funprevbauru.sp.gov.br

TELEFONE
(14) 3009-5500

EMAILS

Presidência
-gilsoncampos@funprevbauru.sp.gov.br

Controladoria Interna
-tamiriscardoso@funprevbauru.sp.gov.br

Procuradoria
-eduardorala@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Administrativa
-louisecandido@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Previdenciária
-robertamoraes@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Financeira
-diogopereira@funprevbauru.sp.gov.br

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:
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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.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROCESSO: N° 3616/2016 – CONVÊNIO: N° 0012/2016 – CONVENENTE: – Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – CONVENIADA: 
Banco Industrial do Brasil S/A – OBJETO: – Celebração do Terceiro Termo Aditivo de Prorrogação e 
Ratificação ao Convênio visando operacionalizar as consignações facultativas em folha de pagamento aos 
servidores ativos (da FUNPREV), aposentados e pensionistas geridos pela CONSIGNANTE (da Prefeitura 
Municipal de Bauru, do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, da Câmara Municipal de Bauru e da 
FUNPREV) com o CONSIGNATÁRIO. – FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal n.º 6.343/2.013, 
bem como no Decreto Municipal n.º 14.459/2.019. – PRAZO: – 12 meses. – VIGÊNCIA: 07/11/2020 a 
06/11/2021– Assinatura – Dia 01/11//2020, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal n°. 8.666/93.

ERRATA

onde se lê:  “(...) INTENÇÃO DE ANULAR o certame, com a fundamentação da Presidente da Comissão 
Especial de Licitação e recomendação do Procurador-Geral da Fundação, através de parecer jurídico, que 
faz parte dessa decisão, considerando o não atendimento às exigências no que se refere ao item 4.1 do 
Capítulo XV do Edital de Tomada de Preço nº 01/2020, (...) a contar da data de publicação deste ato 
administrativo na imprensa oficial, ou seja, até as 14 horas do dia 26 de novembro de 2020 (...)”
“
Leia-se: “(...) INTENÇÃO DE ANULAR o certame, considerando o não atendimento às exigências no que 
se refere ao item 4.1 do Capítulo XIV do Edital de Tomada de Preço nº 01/2020, (...) a contar da data de 
publicação deste ato administrativo na imprensa oficial, ou seja, até as 14 horas do dia 27 de novembro de 
2020 (...)”

AVISO DE INTENÇÃO DE ANULAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1273/2020

O Presidente da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV, sr. Gilson Gimenes Campos, no uso de suas atribuições legais, 
torna público a INTENÇÃO DE ANULAR o certame, considerando o não atendimento às exigências no 
que se refere ao item 4.1 do Capítulo XIV do Edital de Tomada de Preço nº 01/2020, na Sessão Pública 
realizada em 16/11/2020. Com vistas a melhor atender ao interesse da administração pública, resolve: 
anular o processo licitatório nº 1273/2020, tomada de preços 01/2020, que tem por objeto ‘’contratação 
de empresa especializada para a prestação de serviços de consultoria e assessoramento em investimentos 
para a FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE 
BAURU – FUNPREV, através de sistema de informação baseado na internet, de propriedade da contratada, 
observando-se as especificações e características contidas no anexo I – Termo De Referência”, com 
fundamento no art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.
Notificar todas as empresas licitantes sobre a intenção de nulidade do certame pela administração pública, 
pelo que desde já faculta-se a elas para manifestarem-se no processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da data de publicação deste ato administrativo na imprensa oficial, ou seja, até as 14 horas do dia 01 
de dezembro de 2020, conforme outorga o princípio do contraditório e ampla defesa, previsto no Art. 49, § 
3 da Lei nº 8.666/93, tudo para análise e decisão definitiva da autoridade competente sobre a anulação do 
referido item. Os Recursos deverão ser protocolados no endereço constante no preâmbulo do Edital ou pelo 
e-mail katiagoncalves@funprevbauru.sp.gov.br

Bauru/SP, 19 de novembro de 2020.
GILSON GIMENES CAMPOS

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE 
BAURU – FUNPREV

PRESIDENTE

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA

COMUNICADOS

COMUNICAMOS o falecimento do(a) Sr(a). Celso Rodrigues, portador(a) do RG nº 19.XXX.XXX SSP/
SP e CPF/MF nº 139.XXX.XXX-34, matrícula nº 4.935, servidor(a) inativo(a) FUNPREV-PMB, ocorrido 
em 09/11/2020.

COMUNICAMOS o falecimento do(a) Sr(a). Maristela Falzetta Ellero portador(a) do RG nº 10.XXX.
XXX.X SSP/SP e CPF/MF nº 061.XXX.XXX-30, matrícula nº 7.188, servidor(a) inativo(a) FUNPREV-
PMB, ocorrido em 15/11/2020.

COMISSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
PORTARIA N.º 102/2020

RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL – Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – Edital nº 02/2020 – Processo nº: 
364/2020 – Modalidade: Pregão Presencial nº 02/2020 – TORNA PÚBLICO que a empresa VILMA 
TERESINHA CHESSA-ME interpôs recurso administrativo quanto ao resultado da sessão pública 
realizado nos dias 24 de setembro de 2020. Diante do indeferimento do pedido esta Comissão informa 
aos interessados que a licitação procedeu FRACASSADA, por ter sido desclassificadas todas as empresas 
participantes do certame, conforme consta nos autos do referido processo.

COMISSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
PORTARIA N.º 102/2020

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL – Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – Edital nº 05/2020 – Processo nº: 
364/2020 – Modalidade: Pregão Presencial nº 04/2020 – TIPO MENOR PREÇO – EXECUÇÃO 
INDIRETA POR/ATRAVÉS DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL que será regida Leis 
Federais n.º 10.520/2002 e 8.666/1993, e suas alterações; pelo Decreto Municipal n.º 10.123/2005 
com alteração do Decreto Municipal n.º 10.744/2008; e demais legislações pertinentes. – Interessada: 
FUNPREV – Objeto: Contratação pelo tipo “menor preço” de empresa especializada para locação de 07 
(sete) máquinas multifuncionais para a prestação de serviço de impressão a laser na quantidade estimada 
mensal de 25.000 cópias, incluindo o fornecimento de suprimentos, peças, assistência técnica e garantia 
conforme especificação técnica, observando-se as especificações e características contidas no Edital e 
seus Anexos. Do recebimento das propostas: O recebimento dos envelopes se dará até as 09h do 09 de 
dezembro de 2020, junto ao Serviço de Protocolo da FUNPREV, situada na Rua Rio Branco nº 19-31, Vila 
América, CEP 17014-037, Bauru/SP. O início da sessão do Pregão: acontecerá a partir das 09 horas do 
dia 09 de dezembro de 2020, na Sala da Escola Previdenciária, situada nas instalações da FUNPREV. As 
demais fases e informações quanto ao certame, serão oportunamente publicadas no Diário Oficial de Bauru 
e no site da FUNPREV (www.funprevbauru.sp.gov.br). O Edital completo estará disponível a partir de 24 
de novembro de 2020, no site da Fundação, no menu Licitação – Abertas. Caso haja interesse do licitante no 
Edital impresso, o que, contudo, não é exigência para participação de qualquer licitante, o mesmo, poderá 
ser obtido, junto a Divisão Administrativa da FUNPREV, mediante pagamento do custo reprográfico de R$ 
0,50 (cinquenta centavos) por folha. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão de Pregão 
Presencial, pelos telefones (14) 3009-5500 ou 3009-5526, ou, pelo e-mail renanoliveira@funprevbauru.
sp.gov.br.

PODER LEGISLATIVO
José Roberto Martins Segalla

Presidente

Editais e Avisos
1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº09/2019
PROCESSO DA Nº 240/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019
OBJETO: Contratação de serviços de tradução simultânea para libras das sessões ordinárias, sessões 
extraordinárias e audiências públicas da Câmara Municipal de Bauru, para transmissão na programação da 
TV Câmara, sob demanda, na modalidade online.
CONTRATADA: EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE 
LIBRAS LTDA EPP.
VALOR TOTAL: R$ 51.565,00 (cinquenta e um mil quinhentos e sessenta e cinco reais).
VIGÊNCIA: 06 de novembro de 2020 a 05 de novembro de 2021.
Data da Assinatura: 06 de novembro de 2020.

Diário Oficial de Bauru
 E-MAIL:

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

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

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