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DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 15.208, DE 04 DE JANEIRO DE 2.021
Exonera o Diretor de Manutenção e Modais da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural
de Bauru - EMDURB.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
DECRETA
Art. 1º
Exonera, o funcionário público da EMDURB, Sr. MARCELO MAKINO, para do
cargo de Diretor de Manutenção e Modais da Empresa Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Rural de Bauru - EMDURB.
Art. 2º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
partir de 01 de janeiro de 2.021.
Bauru, 04 de janeiro de 2.021.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL
GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
DECRETO Nº 15.209, DE 04 DE JANEIRO DE 2.021
Exonera o Diretor da Diretoria de Trânsito e Transporte da Empresa Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Rural de Bauru - EMDURB.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
DECRETA
Art. 1º
Exonera o Sr. AUGUSTO FRANCISCO CAÇÃO, da função de Diretor de Trânsito
e Transporte da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru –
EMDURB.
Art. 2º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
partir de 01 de janeiro de 2.021.
Bauru, 04 de janeiro de 2.021.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL
GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
DECRETO Nº 15.210, DE 04 DE JANEIRO DE 2.021
Nomeia o Diretor de Limpeza Pública da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de
Bauru - EMDURB.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
DECRETA
Art. 1º
Nomeia o Sr. NIVALDO APARECIDO RIO PERES, para exercer o cargo de
Diretoria de Limpeza Pública da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e
Rural de Bauru - EMDURB.
Art. 2º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
partir de 01 de janeiro de 2.021.
Bauru, 04 de janeiro de 2.021.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL
GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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DECRETO Nº 15.211, DE 04 DE JANEIRO DE 2.021
Nomeia o Diretor de Manutenção e Modais da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural
de Bauru - EMDURB.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
DECRETA
Art. 1º
Nomeia, o Sr. SIDNEI APARECIDO DE SOUZA, para exercer o cargo de Diretor
de Manutenção e Modais da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e
Rural de Bauru - EMDURB.
Art. 2º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
partir de 01 de janeiro de 2.021.
Bauru, 04 de janeiro de 2.021.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL
GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
DECRETO Nº 15.212, DE 04 DE JANEIRO DE 2.021
Nomeia o Diretor de Trânsito e Transporte da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural
de Bauru - EMDURB.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
DECRETA
Art. 1º
Nomeia o Sr. LUIZ FELIPE SCUILI DE CASTRO, para exercer o cargo de Diretor
de Trânsito e Transporte da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural
de Bauru – EMDURB.
Art. 2º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01
de janeiro de 2.021.
Bauru, 04 de janeiro de 2.021.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL
GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
DECRETO Nº 15.213, DE 04 DE JANEIRO DE 2.021
Nomeia o Diretor Administrativo Financeiro da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural
de Bauru – EMDURB.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
DECRETA
Art. 1º
Nomeia, o Sr. FRANCISCO JAIR GONÇALVES VELLA, para exercer o cargo
de Diretor Administrativo Financeiro, da Empresa Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Rural de Bauru - EMDURB.
Art. 2º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
partir de 01 de janeiro de 2.021.
Bauru, 04 de janeiro de 2.021.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL
GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

EXTRATOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.894/20 - PROCESSO Nº 56.813/20 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: LE CARD ADMINISTRADORA DE
CARTÕES LTDA – ME - OBJETO: As partes resolvem fazer constar o valor total estimado do contrato,
razão pela qual o item 4.1 da Cláusula Quarta do contrato original passa a ter a seguinte redação: “4.1.
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto descrito na Cláusula Primeira a importância
total bruta estimada de R$ 7.590.000,00 (sete milhões, quinhentos e noventa mil reais), despesas que serão
suportadas pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria Municipal da Educação.” 2.
Considerando a designação dos servidores para atuar na função de Gestor Titular e Suplente do contrato, as
partes resolvem alterar o item 5.3. do contrato original, o qual passa a ter a seguinte redação: “5.3. Ficam
designados os servidores o Sr. CLAUDIO KADIHARA e o Sr. LUCIANO MARTINS DOS SANTOS
JÚNIOR, para, respectivamente, exercerem as funções de Gestor titular e suplente do contrato, nos termos
do art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e Decreto Municipal nº 13.832, de 06 de julho
de 2.018, para o fim de acompanhamento e fiscalização do presente termo contratual.” – ASSINATURA:
09/12/20, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.
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Seção II
Secretarias Municipais
Secretaria da Administração

Everson Demarchi
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

TERÇA, 05 DE JANEIRO DE 2.021

DESIGNAÇÃO: A partir de 05/01/2021, portaria nº 079/2021, designa a servidora ANA CRISTINA
CAMARGO, RG nº 18.035.401, matrícula nº 24.462, na função de confiança de Diretor da Divisão de
Serviços Sociais, da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, conforme processo nº 560/2021.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXONERAÇÃO/ POSSE
PORTARIA N.º 075/2021ROSEMEIRE LOPES PINTO, Diretora de Departamento de Administração
de Pessoal, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto 6.664 de 22 de julho de 1993, resolve:
Exonerar, a pedido, o(a) servidor(a) PAULO VICTOR GRILO CAMPOS, portador(a) do RG n.º
325435315, matrícula 33148 cargo efetivo de AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO
E TRANSPORTE - MOTORISTA, e SANDRA MARQUEZI PIROLA BEZERRA, Diretora do
Departamento de Recursos Humanos, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal 7.109
de 12 de setembro de 2018, resolve: Dar posse no cargo efetivo de TÉCNICO EM SAÚDE – AGENTE
DE SANEAMENTO, a partir de 05/01/2021.
COMUNICADO
A COMISSÃO EXAMINADORA do Concurso Público para o cargo de ESPECIALISTA EM SAÚDE
– MÉDICO – PNEUMOLOGISTA, EDITAL 29/2019, nomeada pela Portaria nº 3260/2019, no uso de
suas atribuições legais, comunica a prorrogação do período de inscrições até dia 20/01/2021 em virtude do
baixo número de inscritos.
Sendo assim torna público o novo CRONOGRAMA do referido Concurso Público:
Datas

Eventos

20/01/2021

Encerramento das Inscrições

04 a 20/01/2021

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

CONTATOS

04/01/2021 a
26/02/2021

Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

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) 32351062 / (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

30/01/2021

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

30/01/2021

1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos

09/02/2021

2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos

25/02/2021

3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos

28/02/2021

Previsão da Realização Prova Objetiva

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
DESIGNAÇÃO: A partir de 05/01/2021, portaria nº 076/2021, designa a servidora ANA GRAZIELA
DE DEUS, RG nº 29.055.011-7, matrícula nº 32.294, na função de confiança de Diretor de Divisão da
Contabilidade, da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, conforme processo nº 448/2021.

02/03/2021

Previsão de Divulgação do Gabarito

02/03/2021

Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário

23/03/2021

Previsão de Classificação Final

06/03/2021

Previsão de Homologação
Bauru/SP, 04 de janeiro de 2021.
COMISSÃO EXAMINADORA
PORTARIA Nº 3260/2019

A COMISSÃO EXAMINADORA do Concurso Público para o cargo de ESPECIALISTA EM SAÚDE –
MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA, EDITAL 12/2020 , nomeada pela Portaria nº 863/2020,
no uso de suas atribuições legais, comunica a prorrogação do período de inscrições até dia 20/01/2021 em
virtude do baixo número de inscritos.
Sendo assim torna público o novo CRONOGRAMA do referido Concurso Público:
Datas

Eventos

20/01/2021

Encerramento das Inscrições

04 a 20/01/2021

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

04/01/2021 a
26/02/2021

Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

30/01/2021

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

30/01/2021

1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos

RETIFICAÇÕES: No D.O.M nº 3344 de 12/12/2020: Onde se lê, a pedido, a servidora Elke Elaine Pini
Marini.....Leia-se, Elke Elaine Pini

09/02/2021

2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos

25/02/2021

3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos

No D.O.M Edição Especial 01/2021 de 01/01/2021: Onde se lê, A partir de 01/01/2021, portaria nº
072/2020 .....Leia-se, portaria nº 072/2021.

28/02/2021

Previsão da Realização Prova Objetiva

02/03/2021

Previsão de Divulgação do Gabarito

No D.O.M Edição Especial 01/2021 de 01/01/2021: Onde se lê, A partir de 01/01/2021, portaria nº
073/2020 .....Leia-se, portaria nº 073/2021.

02/03/2021

Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário

23/03/2021

Previsão de Classificação Final

No D.O.M Edição Especial 01/2021 de 01/01/2021: Onde se lê, A partir de 01/01/2021, portaria nº
074/2020 .....Leia-se, portaria nº 074/2021

06/03/2021

Previsão de Homologação

DISPENSA: A partir 04/01/2019, portaria nº 078/2021, dispensa a servidora ADRIANA ROCHA
GRANDO PUTTINI, RG nº 21.279.412-7, matrícula nº 24.065, da função de confiança de Diretor da
Divisão de Serviços Sociais, da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, conforme processo nº 556/2021.

Bauru/SP, 04 de janeiro de 2021.
COMISSÃO EXAMINADORA
PORTARIA Nº 863/2020
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A COMISSÃO EXAMINADORA do Concurso Público para o cargo de ESPECIALISTA EM SAÚDE
– MÉDICO – PSIQUIATRA, EDITAL 14/2020, nomeada pela Portaria nº 865/2020, no uso de suas
atribuições legais, comunica a prorrogação do período de inscrições até dia 20/01/2021 em virtude do baixo
número de inscritos.
Sendo assim torna público o novo CRONOGRAMA do referido Concurso Público:
Datas
20/01/2021
04 a 20/01/2021

Eventos
Encerramento das Inscrições
Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de
Deficiente

04/01/2021 a
26/02/2021

Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

30/01/2021
09/02/2021
25/02/2021
28/02/2021
02/03/2021

Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial
e Vaga de Deficiente
1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
Previsão da Realização Prova Objetiva
Previsão de Divulgação do Gabarito

02/03/2021

Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário

23/03/2021
06/03/2021

Previsão de Classificação Final
Previsão de Homologação

30/01/2021

Bauru/SP, 04 de janeiro de 2021.
COMISSÃO EXAMINADORA
PORTARIA Nº 865/2020
RETIFICAÇÃO
No diário oficial nº 01 de 01/01/2021: Onde se lê,
A partir de 01/01/2021, portaria Nº 057/2021, nomeia MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA, no
cargo em comissão de Diretor de Departamento de Lazer, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Leia - se,
A partir de 01/01/2021, portaria Nº 057/2021, nomeia MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA, no
cargo em comissão de Secretário de Secretaria, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 077/2021: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito no
Diário Oficial nº 3352, a PORTARIA N.º 046/2020 que nomeou o (a) Sr(a) DANIEL VALLE, portador(a)
do RG nº 36774648-7 , no cargo em comissão de “COORDENADOR DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
DO POUPA TEMPO DE BAURU - GABINETE DO PREFEITO”.
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.
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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 liberálos.
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.
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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.

TERÇA, 05 DE JANEIRO DE 2.021

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 BauruSP. 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.

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.

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.

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

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.

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

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.

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

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.

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.
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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
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.
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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

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

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.

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.

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

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.

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.
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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”.
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.
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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.
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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 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.
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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.
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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.

Secretaria das
Administrações Regionais

Jorge Luís de Souza
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
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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

41825018

Norwagen
Administração de
Imóveis LTDA,
44.XXX.XXX/XXXX95

Rua Domingos
Soares Fortunato,
1-0, 27/11/2020,
08h40min

X

Se encontra
com a vegetação
da calçada
ultrapassando
0,30m, art. 2°,
LM 7.104/2018

X

Se encontra
servindo como
depósito de
lixo, entulhos
e materiais
inservíveis,
art. 2°, LM
7.104/2018

FISCAL
RESPONSÁVEL
MATRICULA

ECCLP28838

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

42117001

Michelle Svizzero
Souza de Freitas,
190.XXX.XXX-28

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

Rua Domingos
Oliva, 0-0 - L1
Q7, 09/11/2020,
10h25min

X

X

X

PSLC29082

Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Renda

Charlles Rodrigo Santo D’angelus
Secretário

EDITAL SEDECON 03
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA DIVULGAÇÃO DE ÁREAS DISPONÍVEIS PARA
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO SITUADOS NAS CIDADES
INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, ATACADISTAS E DE SERVIÇOS, CONFORME ESTABELECE A
LEI 6.931, DE 27 DE JUNHO DE 2.017.
O Município de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo
e Renda, FAZ SABER a todos os interessados que se acha aberto nesta Prefeitura o presente Edital de
Chamamento, referente às áreas disponíveis para a concessão de direito real de uso de imóveis do município
situados nas Cidades Industriais, Comerciais Atacadistas e de Serviços de Bauru.
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I – DO OBJETO:
1.1. O presente edital visa dar ciência a todos os interessados das áreas disponíveis nas Cidades Industriais,
Comerciais Atacadistas e de Serviços para a concessão de direito real de uso de imóveis de Bauru.
II – DAS ÁREAS DISPONÍVEIS:
2.1 –Setor 03, Quadra 1531, Lote 008 - Distrito Industrial II.
“Terreno sem benfeitorias, situado na quadra 5 do Distrito Industrial - 2ª Etapa, nesta cidade de Bauru,
medindo 50,00 metros de frente e de fundos por 60,00 metros de cada lado e que confronta pela frente
com a Rua Armando Lambertini, quarteirão 2, lado ímpar, distante 84,10 metros da esquina da Rua Dr.
Axel Hermann Breslau, do lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, e na linha dos fundos,
confronta com parte deste mesmo lote, do lado esquerdo confronta com parte restante deste mesmo lote,
encerrando uma área de 3.000 metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura Municipal
de Bauru, conforme Matrícula n° 127.234 do 2° Cartório de Registro de Imóveis de Bauru.”
2.2 - Setor 04, Quadra 2174, Lote 006 - Distrito Industrial IV.
“Um terreno situado no lado ímpar do quarteirão 02 da Rua Rubens Garcia, correspondente a totalidade
dos lotes 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 da Quadra 28 do loteamento denominado
Mário Luiz Rodrigues do Prado – Distrito Industrial IV, nesta cidade de Bauru/SP, medindo 61,00 metros
de frente, confrontando com a Rua Rubens Garcia; 40,00 metros do lado direito, de quem da via pública
olha para o imóvel, confronta com os lotes 07 e 22; 22,00 metros do lado esquerdo, confrontando com a
Rua Acácio Pereira, quarteirão 03, lado par, existindo na confluência da Rua Rubens Garcia com a Rua
Acácio Pereira, uma curva de concordância com raio igual a 9,00 metros; 61,00 metros na linha dos fundos,
confrontando com a Rua Dimas Simonetti, existindo na confluência da referida Rua Dimas Simonetti com
a Rua Acácio Pereira uma curva de concordância com raio igual a 9,00 metros, encerrando uma área de
2.765,24 metros quadrados.” Referido imóvel consta pertencer a Prefeitura Municipal de Bauru, conforme
Matrícula nº 116.280 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo
desenho SP 5621.”
2.3 - Setor 04, Quadra 2174, Lote 001 - Distrito Industrial IV.
“Um terreno situado no lado ímpar do quarteirão 01 da Rua Clovis Redondo de Magalhães, esquina com
a Rua Acácio Pereira, quarteirão 05, lado ímpar, correspondente ao terreno para fins industriais formado
pela totalidade dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 24, 25, 26, 27 e 28 da Quadra 37 do loteamento denominado
Mário Luiz Rodrigues do Prado – Distrito Industrial IV, nesta cidade de Bauru, SP, medindo 41,00 metros
de frente, confrontando com a Rua Clovis Redondo de Magalhães, 22,00 metros do lado direito de quem da
via pública olha para o imóvel, confrontando com a Rua Acácio Pereira, com a qual faz esquina, existindo
entre as citadas vias públicas uma curva de concordância com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de
14,14 metros; 40,00 metros do lado esquerdo, confrontando com os lotes 06 e 23; 41,00 metros nos fundos
confrontando com a Rua Sebastião Simonetti, quarteirão 01, lado par, esquina com a citada Rua Acácio
Pereira, existindo entre as citadas vias públicas uma curva de concordância com raio de 9,00 metros e
desenvolvimento de 14,14 metros, encerrando uma área de 1.965,24 metros quadrados. Referido imóvel
consta pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 118.302 do 2º Cartório de Registro
de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 5492.”
III – REQUISITOS PARA A INSTALAÇÃO NAS CIDADES INDUSTRIAIS:
3.1 - De acordo com artigo 4º da Lei 5.198/2004, Fica permitida a instalação, nas Cidades Industriais,
Comerciais Atacadistas e de Serviços, de indústrias, empresas de comércio atacadista e prestadoras de
serviços, bem como lojas de fábrica para venda ao consumidor, sendo essas anexadas legalmente à empresa
concessionária.
3.2 – A Concessão de Direito Real de Uso das Cidades Industriais do município de Bauru deve observar as
Leis municipais 5.198, de 22 de outubro 2004 e 6.931, de 27 de junho de 2.017.
IV – DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
4.1 – O interessado deverá fazer sua manifestação de interesse de forma virtual, através do link: http://
www.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx
4.2 – Cada interessado poderá manifestar interesse por apenas uma área referida no item II.
4.3 – Documentação necessária:
•
Mencionar o número do edital;
•
Descrever a área de interesse da mesma forma que fora descrito no edital no item II;
Conforme Art. Da Lei 6.931/2007:
•
Os interessados deverão fazer as solicitações de áreas juntando aos pedidos de forma virtual
“online” os documentos próprios, de seus sócios e de diretores, todos digitalizados.
Quando se tratar de empresas serão apresentados os seguintes documentos:
•
a) contrato social e balanço e DRE patrimonial dos 03 (três) últimos exercícios;
•
b) cadastro nacional de pessoa jurídica junto ao Ministério Federal;
•
c) certidões federal, estadual e municipal, negativas ou positivas com efeito de negativas;
•
d) compromisso do número inicial de empregos a serem utilizados, bem como previsão de criação
de outros empregos mencionando os prazos para tanto; e
•
e) previsão de geração de tributos municipais.
2º Dos sócios ou diretores serão apresentados, os seguintes documentos:
•
a) cadastro da pessoa física junto ao Ministério Federal;
•
b) Registro Geral (carteira de identidade) de unidade da federação, devendo os estrangeiros
demonstrar situação regular de residência no país; e
•
c) certidões federal, estadual e municipal negativas ou positivas com efeito de negativas.
Quando se tratar de empresa individual serão apresentados de forma virtual “online” os seguintes
documentos:

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

V - PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE:
Os interessados terão 60 (sessenta) dias a contar da primeira publicação deste edital para manifestar o
interesse em alguma das áreas descritas no item II.
VI - DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
6.1 – Apresentada toda a documentação exigida na manifestação de interesse (item 4.3) a Prefeitura
Municipal de Bauru terá 90 dias para manifestar o resultado da análise financeira, fiscalizações e aprovação
do CADEM através do Diário Oficial e também pelo sistema de documentos eletrônicos.
6.2 - Quando houver mais de um interessado no chamamento público para a concessão de uma mesma área
municipal, através de direito real de uso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo
e Renda deverá optar por aquela que for considerada melhor proposta, caso em que justificará os motivos da
escolha, levando em consideração a geração de empregos, o faturamento previsto para os primeiros 03 (três)
anos, a natureza da matéria-prima, o valor do investimento e a contrapartida ao município cujos critérios
serão analisados pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM). As empresas serão
classificadas em ordem decrescente sendo a primeira aquela que somar o maior número de pontos e em caso
de empate entre duas ou mais empresas, terá direito preferencial de escolha a microempresa (ME) e na falta
desta a empresa de pequeno porte (EPP), de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2.006. Em caso de empate em número de pontos, segundo consta do anexo I, entre duas ou mais micro
empresas (ME) e na falta destas se houver empresas de pequeno porte (EPP) interessadas, a classificação
se fará por sorteio para o qual serão convidados os interessados para o acompanhamento, lavrando-se
termo em até 60 (sessenta) dias que será publicado no Diário Oficial Municipal (Art.6º e parágrafos da Lei
6.931/2017)
VII – DO RECURSO
7.1 – Após publicação do resultado da análise descrita no item 6.1 deste edital caberá recurso, no prazo de
5 dias úteis a contar da publicação do mesmo no Diário Oficial.
O recurso será dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá
reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis contados do
recebimento do recurso.
7.2 – Vencida a primeira fase de análise e quando houver mais de um interessado no chamamento público
para concessão de uma mesma área municipal, (item 6.2), do ato classificatório caberá recurso terminativo
com efeitos devolutivo e suspensivo ao Prefeito Municipal no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência
ou notificação da parte desclassificada, conforme determina o § 3º do art. 6º da Lei 6.931/2017.
VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Fica eleito o foro da Comarca de Bauru/SP, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam
para dirimir as questões suscitadas da interpretação deste Edital e demais atos deles decorrentes.
Bauru, 21 de Dezembro de 2020.
Rafael Nunes Rosalin
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda.

Secretaria da Educação

Maria do Carmo Monteiro Kobayashi
Secretária

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.130/20 - PROCESSO Nº 34.343/18 – E-Proc. n° 141.142/20 - CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: ELETRIDAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
- OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao
Processo Administrativo nº 34.343/18, a fornecer ao CONTRATANTE, os seguintes Eletrodomésticos:
AQUISIÇÃO 45 (QUARENTA E CINCO) UN. DE CHUVEIRO ELETRICO DE TERMOPLASTICO
127V E 79 (SETENTA E NOVE) UN. DE CHUVEIRO ELETRICO DE TERMOPLASTICO 220V E 56
(CINQUENTA E SEIS) UN. DE DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA 220V, melhor descritos no Anexo I
do Edital, por meio do sistema de Registro de Preços e contrato. - PRAZO: 12 MESES – VALOR: R$
24.874,92 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 336/19 - PROPONENTES: 22 - ASSINATURA:
22/12/20, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.
CONTRATO Nº 10.115/20 - PROCESSO Nº 34.343/18 – E-Proc. n° 141.107/20 - CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: ELETRIDAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo
Administrativo nº 34.343/18, a fornecer ao CONTRATANTE, os seguintes Eletrodomésticos: AQUISIÇÃO
DE 26 (VINTE E SEIS) UNIDADES DE CHUVEIRO ELÉTRICO DE TERMOPLASTICO 127V E 18
(DEZOITO) UNIDADES DE CHUVEIRO ELÉTRICO DE TERMOPLASTICO 220V, melhor descritos
no Anexo I do Edital, por meio do sistema de Registro de Preços e contrato. - PRAZO: 12 MESES –
VALOR: R$ 5.045,44 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 336/19 - PROPONENTES: 22
- ASSINATURA: 15/12//20, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.
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CONTRATO Nº 10.105/20 - PROCESSO Nº 69.929/18 – (136.667/20) - CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: FERRINI COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA ME
- OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo
Administrativo nº 69.929/18, a fornecer ao CONTRATANTE, os seguintes Eletrodomésticos: AQUISIÇÃO
DE 25 (VINTE E CINCO UNIDADES) DE CORTADOR / PICADOR DE LEGUMES, melhor descrito no
Anexo I do Edital, por meio do sistema de registro de preços e contrato. - PRAZO: 12 MESES – VALOR:
R$ 2.707,50 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 337/19 - PROPONENTES: 20 - ASSINATURA:
11/12//20, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

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.”

Secretaria de
Economia e Finanças

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), Pausanto (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).

Everton de Araujo Basílio
Secretário

NOTIFICAÇÃO 01/2021
Em cumprimento ao Art.2º da Lei Federal nº 9.452 de 20/03/97, ficam notificados todos os partidos políticos,
os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, o recebimento dos
recursos federais, abaixo discriminados.
24/12/2020
24/12/2020
24/12/2020
24/12/2020
24/12/2020
28/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
29/12/2020

Estação Tratamento Esgoto Vargem Limpa
Estação Tratamento Esgoto Vargem Limpa
COVID 19 - FEDERAL
I G D – BOLSA FAMÍLIA
I G D – BOLSA FAMÍLIA
COVID 19 - FEDERAL
Invest. Rede Serviços Públicos Saúde
Invest. Rede Serviços Públicos Saúde
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
I G D – BOLSA FAMÍLIA

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

104.805,02
1.541.044,26
7.724,00
35.536,12
35.578,66
100.215,00
279.946,00
39.945,00
13.114,05
2.537,14

Diretora: Rossana Claudia I. dos Santos

Secretaria do Meio Ambiente

Dorival José Coral
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

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

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-devaca (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).

Secretaria de Planejamento

Nilson Ghirardello
Secretário

ARBORIZAÇÃO URBANA

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA – VIRTUAL

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 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 REGIONAL VITTA BAURU DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 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 do empreendimento Vitta Água Comprida, localizado na Rua Victor Curvelo de
Ávila Santos, s/n, Parque Água Comprida, Bauru/SP.
A audiência ocorrerá no dia 06 de janeiro de 2021 a partir das 18 horas, por meio do Youtube, através do
link: https://youtu.be/S9k-d5R02hA
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://issuu.com/
vittaresidencialbauru/docs/eiv-rit_-_art_-_projeto até o dia 13 de janeiro de 2021.

*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.

Secretaria de Saúde

* 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).

Orlando Costa Dias
Secretário

*A poda de árvore em domínio público somente será permitida seguindo as especificações contidas no
artigo 21 da Lei nº 4368/99 que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura
urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA.
As referidas Leis podem ser consultadas nos links a seguir:
Lei nº 4368/99: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4368.pdf
Lei nº 4714/01: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4714.pdf
Decreto nº 8806/00: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec8806.
pdf
INFRAÇÕES
Capítulo II – Das Infrações e das Penas - art. 42 da Lei 4368/99
“Ao infrator serão aplicadas penalidades na seguinte ordem:
I - arrancar mudas de árvores- multa de 40 UFIRs, por muda e replantio;
II - por infração ao disposto no artigo 30 desta lei- multa de 40 UFIRs;
III - promover poda drástica em qualquer espécie vegetal de porte arbóreo: multa de 180 UFIRs, por árvore;

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
PUBLICAÇÃO DE: 31-12-2020 A 04-01-2021.

PROCESSO
26468/2020
18820/2020
18808/2020
16800/2020

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
INTERESSADO
PETER SHIGUEMI SAKAI
FORTUNATO & LIMA MINIMERCADO LTDA
FORTUNATO & LIMA MINIMERCADO LTDA
APARECIDO DONIZETE SANTANA MERCEARIA – ME

DIÁRIO OFICIAL DE BAURU

TERÇA, 05 DE JANEIRO DE 2.021

PROCESSO
152225/2020

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
INTERESSADO
SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA

Nº./SÉRIE
14763/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE
INUTILIZAÇÃO DE PRODUTOS:
PROCESSO
INTERESSADO
Nº./SÉRIE
152225/2020
SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA
1807/E-1
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO:
PROCESSO
INTERESSADO
Nº./SÉRIE
152225/2020
SUPERBOM SUPERMERCADOS LTDA
3428/C-1
ERRATAS:
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE BAURU EM 31/12/2020.
ONDE SE LÊ:
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE
IMPOSIÇÃO DE ADVERTÊNCIA Nº 5588 SÉRIE F-1.
EMPRESA: APARECIDO DONIZETE SANTANA MERCEARIA – ME
LEIA-SE:
ARQUIVAMENTO DO PROCESSO Nº 16800/2020 EM NOME DE APARECIDO DONIZETE
SANTANA MERCEARIA – ME
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES.
152914/20

INTERESSADO
NELSON MARINGONI FILHO

N°/SÉRIE
6630/F-1

Seção III
Editais
CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS
CONVOCAÇÃO
7ª Reunião Extraordinária Virtual (Online) do Conselho Municipal de Política Cultural – Gestão
2019/2020
O Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural - Gestão 2019/2020, conforme Decretos n˚
14.153, de 01 de fevereiro de 2019, 14.418, de 24 de outubro de 2019, e 14.775, de 15 de maio de 2020,
CONVOCA todos(as) conselheiros(as) e CONVIDA demais interessados(as) a participar da 7ª Reunião
Extraordinária, a ocorrer em ambiente virtual:
DATA: 06/01/2021 (quarta-feira)
HORÁRIO: 19h
LINK: meet.google.com/uvg-qauc-rpf
PAUTA/ORDEM DO DIA:
1.
Apresentação da Secretária Municipal de Cultura, Tatiana Pereira dos Santos;
2.
Conversa sobre a assembleia para escolha dos representantes dos segmentos artísticos do da
próxima gestão do Conselho.
Bauru, 04 de janeiro de 2021.
IVO FERNANDES
Presidente

AVISOS
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 475/2020 – Processo nº
40.761/2020 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 237/2020 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE
– PARTICIPAÇAO EXCLUSIVA PARA ME, MEI, EPP – MODO DE DISPUTA ABERTO.
Objeto: Aquisição de 1000 (MIL) UNIDADES DE LIVRETO OU MANUAL TÉCNICO, 40 M²
(QUARENTA METROS QUADRADOS) DE ADESIVO VEICULAR TRASEIRO, 04 (QUATRO)
UNIDADES DE BANNER, 02 (DUAS) UNIDADES DE PLACAS DE OBRA, 10 (DEZ) UNIDADES
DE PLACAS DE PROPRIEDADES RURAIS PARTICIPANTES E 1000 (MIL) UNIDADES DE
CARTÃO DE VISITA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS II E IX
DESTE EDITAL. Interessada: Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Data do Recebimento das
propostas: até às 13hs do dia 18/01/2021. Abertura da Sessão: 18/01/2021 às 13hs. Início das Disputas
de Preço: 18/01/2021 às 14hs. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações,
sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no
horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1337 ou (14) 3235-1062 ou através de download
gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.licitacoes-e.com.br – Licitação nº 851709,
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 04/01/2021– Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.
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PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS VIGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
Atendendo o disposto no art. 15, § 2º da Lei Federal nº 8666/93, disponibilizamos abaixo, as Atas de
Registro de Preços vigentes desta Secretaria:
ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA: aquisição estimada anual de diversos medicamentos
para o município. – PROCESSO Nº. 13.550/2020 – PE 39/2020 – RP
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Item 02 - Diclofenaco sódico 50mg, capsula/comprimido/comp revestido, oral; à R$ 0,0498 unitário;
Fabricante / Marca / Apresentação: BELFAR / BELFAREN / CX. C/ 20 COMP.
Item 06 - Prednisona 5mg, cap/cp/cp rev; à R$ 0,0697 unitário; Fabricante / Marca / Apresentação:
SANVAL / GENÉRICO / CX. C/ 500 COMP.
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
Item 07 - Prometazina, cloridrato 25mg, cap/cp/cp rev; à R$ 0,107 unitário; Fabricante / Marca /
Apresentação: CRISTÁLIA / PAMERGAN / CX. C/ 200 COMP.
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA
Item 05 - Prednisona 20mg, cap/cp/cp ver; à R$ 0,1597 unitário; Fabricante / Marca / Apresentação:
BRAINFARMA / CORTICORTEN / CX. C/ 20 COMP.
Item 12 - Valaciclovir, cloridrato 500mg, cap/cp/cp; à R$ 5,2116 unitário; Fabricante / Marca /
Apresentação: RANBAXY / GENÉRICO / CX. C/ 10 COMP.
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Item 10 - Colecalciferol 10.000 ui/ml retinol 50.000 ui/ml sol fr conta gotas; à R$ 2,80 unitário; Fabricante
/ Marca / Apresentação: TAKEDA / AD TIL SOLUÇÃO FRS DE 10 ML / CX. C/ 01 FRS.
NATULAB LABORATORIO S.A
Item 09 - Hidróxido de alumínio 60 a 62 mg/ml, sol. oral, fr, oral; à R$ 2,328 unitário; Fabricante / Marca
/ Apresentação: NATULAB / ALUMIMAX / CX C/ 50 FRS DE 150 ML (NÃO ACOMPANHA COPO)
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Item 04 - Metformina, cloridrato 850mg, caps/cp/cp revest; à R$ 0,0695 unitário; Fabricante / Marca /
Apresentação: PRATI-DONADUZZI / GENÉRICO / CX. C/ 200 COMP.
Item 08 - Sulfametoxazol 400 mg + trimetoprima 80 mg, cap/cp/cp ver; à R$ 0,098 unitário; Fabricante /
Marca / Apresentação: PRATI-DONADUZZI / GENÉRICO / CX. C/ 200 COMP.
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP
Item 03 - Levotiroxina sódica 25mcg, cap/cp/cp rev, oral; à R$ 0,0658 unitário; Fabricante / Marca /
Apresentação: ACHÉ / LEVOID / CX. C/ 30 COMP.
Divisão de Compras e Licitações, 04/01/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.
ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA: aquisição anual estimada de materiais de consumo
hospitalar para atendimento de mandados judiciais no Município. – PROCESSO Nº161.655/19 – PE
464/19 – RP
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS
E HOSPITALARES - LIMITADA
Item 12 - Unidade de Adesivo IV 3000 - I Hand; à R$ 1,12 unitário; Fabricante / Marca / Apresentação:
PHARMAPLAST / PHARMAPORE - CX C/ 100 UNIDADES.
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
Item 08 - Unidade de Sonda de Nutrição Enteral, confeccionada em poliuretano, biocompatível, flexível,
radiopaca; siliconizada; calibre 6 a 6.5FR; à R$ 8,16 unitário; Fabricante / Marca / Apresentação:
SOLUMED.
Item 13 - Cateter lubrificado masculino número 12; à R$ 8,11 unitário; Fabricante / Marca / Apresentação:
LOFRIC.
COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Item 23 - Seringa descartável; em plastico,atoxico,apirogenico de seguranca retratil sem ativacao
acidental, capacidade 20ml; à R$ 2,09 unitário; Fabricante / Marca / Apresentação: SOL CARE NOGAP /
SHANGHAI KINDLY / CX. C/ 50 UNIDADES
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Item 04 - Caixa Porta Laminas; em polipropileno; descartável; medindo aproximadamente 3 cm de
diâmetro x 9 cm de altura; com tampa e rosca; à R$ 0,28 unitário; Fabricante / Marca / Apresentação:
CRAL - CX. C/ 100 UNIDADES.
Item 09 - Unidade de absorvente masculino para incontinência urinaria, autoadesivo, uso único,
confeccionado em material antialérgico; à R$ 1,2344 unitário; Fabricante / Marca / Apresentação:
DRYMAN - CX. C/ 320 UNIDADES.
Item 21 - Cateter descartável; em material compativel, estéril; uso unico, nasal,tipo oculos,com prong em
silicone ,com extensão com no mínimo 2,10m; à R$ 1,1904 unitário; Fabricante / Marca / Apresentação:
MARK MED / CX C/ 10 UNIDADES.
Item 22 - Unidade de cateter nasal tipo óculos para oxigênio infantil, descartável, estéril, confeccionada
em plástico ou similar, transparente, atóxico e flexível; à R$ 0,9722 unitário; Fabricante / Marca /
Apresentação: MARK MED / CX C/ 10 UNIDADES.
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Item 10 - Adaptador p/ tubo de coleta de sangue a vácuo; confeccionado em polipropileno; com encaixe
duplo, para agulha múltipla; à R$ 0,20 unitário; Fabricante / Marca / Apresentação: CRALPLAST /
VACUPLAST.
Item 16 - Fralda Pediátrica antialérgica infantil, com gel e barreira antivazamento, tamanho XXG; à R$
1,80 unitário; Fabricante / Marca / Apresentação: PAMPERS PREMIUM CARE / PROCTER & GAMBLE
CO - PACOTE. C/ 11 UNIDADES.
Item 17 - Fralda geriátrica tamanho juvenil formato anatômico indicada para casos de incontinência
urinaria/fecal forte, com gel absorvente; à R$ 1,82 unitário; Fabricante / Marca / Apresentação: BIGFRAL
PLUS JUVENIL / ACTIVE INDUSTRIA - PACOTE. C/ 34 UNIDADES.
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
Item 06 - Unidade de sonda de nutrição enteral, confeccionada em poliuretano, infantil, biocompatível,
flexível, radiopaca; siliconizada; Calibre 8FR; à R$ 7,47 unitário; Fabricante / Marca / Apresentação:
SOLUMED.
Item 07 - Cateter uretral lubrificado masculino n° 12, hidrofilico, tipo SPEEDCATH; à R$ 8,90 unitário;
Fabricante / Marca / Apresentação: COLOPLAST / SPEEDICATH - CX. C/ 30 UNIDADES.
Item 14 - Unidade de coletor externo de urina de silicone (não látex) com cola em formato de camisinha
30mm; à R$ 7,50 unitário; Fabricante / Marca / Apresentação: COLOPLAST /CONVEEN OPTIMA.
Item 18 - Unidades de Scalp nº 21G / 7, descartável, estéril e epirogênico, com proteção parcial ou total da
agulha; à R$ 2,20 unitário; Fabricante / Marca / Apresentação: BD VACUTAINER SAFETY -LOK- CX.
C/ 50 UNIDADES.
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VAD MEDICAL COMERCIO LTDA
Item 01 - Mandril (fio guia) para entubação endotraqueal adulto, em cobre ou alumínio, flexível, com
ponta arredondada; à R$ 25,00 unitário; Fabricante / Marca / Apresentação: NON CHANGE / NCS-71364 - CX. C/ 10 UNIDADES.
Item 03 - Mandril (fio guia) para entubarão endotraqueal infantil, em cobre ou alumínio, flexível, com
ponta arredondada; à R$ 25,00 Unitário; Fabricante / Marca / Apresentação: NON CHANGE / NCS-71363- CX. C/ 10 UNIDADES.
Divisão de Compras e Licitações, 04/01/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.
ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA: aquisição estimada anual de 510 (quinhentos
e dez) estojos de ionômero de vidro fotopolimerizável para as Unidades de Saúde do Município –
PROCESSO Nº. 36.892/2020 – PE 89/2020 – RP 146/2020
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DENTMED MATERIAIS ODONTO-MÉDICO E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP
Item 1 – Estojo de cimento de ionomero de vidro fotopolimerizavel, para restauracao, com tripla presa,
liberacao de ions fluoretos e excelente adesao a estrutura dentaria. Conjunto contendo 01 frasco po a3 com
minimo 5 g; 01 frasco liquido com minimo 2,5ml; 01 frasco primer com no minimo 2,5ml e 01 frasco glazer
com minimo 5ml; à R$ 120,00 o estojo; Marca/Fabricante: DFL/ VITRO FILL LC A3.
Divisão de Compras e Licitações, 04/01/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações–S.M.S.
ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA: aquisição anual estimada de 5 (cinco) aparelhos
de ultrassom e jato e bicarbonato de sódio. – PROCESSO Nº. 179.718/19 – PE 10/2020 – RP 94/2020
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP
LOTE 01
Item 01 –Ultrassom e Jato de Bicarbonato Odontológico para Periodontia, Dentistica, Prótese e Endodontia,
ao preço unitário de R$ 2.850,00, marca: DABI ATLANTE/ PROFI NEO;
Divisão de Compras e Licitações, 04/01/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações–S.M.S.
ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA: aquisição estimada anual diversos medicamentos
para o município. – PROCESSO Nº. 52.561/2020 – PE 228/2020 – RP
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Item 13 – Diosmina 450 mg, Hesperidina 50 mg, comprimido; à R$ 0,37 unitário; Marca/Fabricante:
Daflon/Servier – Caixa c/ 30
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
Item 15 – Doxazosina, Mesilato 2 mg, comprimido; à R$ 0,08 unitário; Marca/Fabricante: Genérico/Cimed
– Caixa c/ 30
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Item 18 – Finasterida 5 mg, comprimido; à R$ 0,397 unitário; Marca/Fabricante: Genérico/Eurofarma –
Caixa c/ 30
EMS S/A
Item 17 – Espironolactona 25 mg, comprimido; à R$ 0,145 unitário; Marca/Fabricante: Genérico/SEMNovamed – Caixa c/ 30
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Item 04 – Anlodipino, Besilato 10 mg, comprimido; à R$ 0,0615 unitário; Marca/Fabricante: Genérico/
Cimed – Caixa c/ 30
Item 21 – Isossorbida, Mononitrato 20 mg, comprimido; à R$ 0,1048 unitário; Marca/Fabricante: Genérico/
Zydus Nikkho – Caixa c/ 100
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
Item 03 – Alendronato de Sódio 70 mg, comprimido; à R$ 0,1698 unitário; Marca/Fabricante: Endrostan/
Cellera – Caixa c/ 4
PORTAL LTDA
Item 09 – Cinarizina 75 mg, comprimido; à R$ 0,2151 unitário; Marca/Fabricante: Genérico/Ranbaxy –
Caixa c/ 500
Item 19 – Gliclazida 30 mg, comprimido de liberação prolongada; à R$ 0,2053 unitário; Marca/Fabricante:
Genérico/Sun Farmacêutica – Caixa c/ 1000
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
Item 02 – Albendazol 400 mg, comprimido mastigável; à R$ 0,29 unitário; Marca/Fabricante: Genérico/
Prati Donaduzzi – Caixa c/ 100
Item 06 – Atenolol 100 mg; comprimido; à R$ 0,0776 unitário; Marca/Fabricante: Genérico/Prati
Donaduzzi – Caixa c/ 600
Item 10 – Ciprofloxacino, Cloridrato 500 mg, comprimido revestido; à R$ 0,206 unitário; Marca/
Fabricante: Genérico/Prati Donaduzzi – Caixa c/ 300
Item 20 – Ibuprofeno 600 mg, comprimido revestido; à R$ 0,1799 unitário; Marca/Fabricante: Genérico/
Prati Donaduzzi – Caixa c/ 500
Item 23 – Losartana Potassica 50 mg, comprimido revestido; à R$ 0,0876 unitário; Marca/Fabricante:
Genérico/Prati Donaduzzi – Caixa c/ 960
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Item 01 – Ácido Fólico 5 mg, comprimido; à R$ 0,0367 unitário; Marca/Fabricante: Hipofol/Hipolabor –
Caixa c/ 500
Item 05 – Anlodipino, Besilato 5 mg; comprimido; à R$ 0,0318 unitário; Marca/Fabricante: Besilapin/
Geolab – Caixa c/ 500
Item 12 – Digoxina 0,25 mg, comprimido; à R$ 0,074 unitário; Marca/Fabricante: Genérico/Pharlab –
Caixa c/ 500
Item 22 – Loratadina 10 mg, comprimido; à R$ 0,0899 unitário; Marca/Fabricante: Lorasliv/Vitamedic –
Caixa c/ 12
UNIÃO QUÍMICA FARMCÊUTICA NACIONAL S/A
Item 11 – Clindamicina, Cloridrato 300 mg, cápsula; à R$ 1,03 unitário; Marca/Fabricante: Genérico/
União Química – Caixa c/ 16
Divisão de Compras e Licitações, 04/01/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.
ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA: aquisição estimada anual diversos medicamentos
para o município. – PROCESSO Nº 55.381/2020 – PE 233/2020 – RP
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
Item 08 - Budesonida 32mcg/dos, susp. aq. nasal, fr spr, nasal, à R$ 8,40 unitário. Fabricante / Nome
Comercial / Apresentação: EMS / INALIDE - FRS C/ 120 DOSES
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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Item 13 - Imiquimode 50mg/g, creme dermato, sache 250 mg, dermato, à R$ 9,80 unitário. Fabricante /
Nome Comercial / Apresentação: FARMOQUÍMICA / IXIUM - EMBAL. C/ 12 SACHES
Item 14 - Nitazoxanida 500mg, cap/cp/cp rev, vo, à R$ 5,4569 unitário. Fabricante / Nome Comercial /
Apresentação: FARMOQUÍMICA / ANNITA / CX C/ 06 COMP.
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Item 07 - Beclometasona, diprop, sol aero nasal, fr+aplic, nasal, à R$ 11,54 unitário. Fabricante / Nome
Comercial / Apresentação: GLAXO / BLECOSOL - FRS C/ 200 DOSES
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
Item 10 - Loratadina 1mg/ml, xarope/sol. Oral, fr, oral, à R$ 1,80 unitário. Fabricante / Nome Comercial
/ Apresentação: CIMED / LORATAMED - CX C/ 50 FRS
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Item 06 - Sulfato ferroso-equiv a 40 mg de ferro elem, cap/cp/cp rev, oral, à R$ 0,03 unitário. Fabricante /
Nome Comercial / Apresentação: PHARMASCIENCE / ANEMIFER - CX C/ 600 COMP.
Item 09 - Cefalexina monoidratada 50 mg/ml(250mg/5ml) susp oral, fr, oral, à R$ 4,52 unitário. Fabricante
/ Nome Comercial / Apresentação: TEUTO / GENÉRICO / CX C/ 50 FRS
Item 12 - Calcio, folinato 15 mg, cap/cp/cp rev, oral, à R$ 1,15 unitário. Fabricante / Nome Comercial /
Apresentação: HIPOLABOR / FOLINAC / CX C/ 500 COMP.
FARMACE-INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA LTDA
Item 11 - Cloreto de sodio 9mg/ml (0,9%) solucao frasco via derm/top, à R$ 2,38 unitário. Fabricante /
Nome Comercial / Apresentação: FARMACE / FRS C/ 500ML
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Item 01 - Aminofilina 100 mg, cap/cp/cp rev, oral, à R$ 0,0678 unitário. Fabricante / Nome Comercial /
Apresentação: HIPOLABOR / GENÉRICO - CX C/ 500 COMP.
Item 05 - Propafenona, cloridrato 300mg, cap/cp/cp rev, vo, à R$ 0,4499 unitário. Fabricante / Nome
Comercial / Apresentação: PRATI DONADUZZI / GENÉRICO - CX C/ 300 COMP.
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Item 16 - Sulfametoxazol 800 mg+trimetoprima 160 mg, cap/cp/cp rev, oral, à R$ 0,2391 unitário.
Fabricante / Nome Comercial / Apresentação: PRATI DONADUZZI / GENÉRICO - CX C/ 400 COMP.
Divisão de Compras e Licitações, 04/01/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.
ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA: aquisição estimada anual de diversos
medicamentos para o município. – PROCESSO Nº. 185.144/2019 – PE 22/2020 – RP
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - EPP
Item 01 – Diclofenaco Sódico 25mg/ml, solução injetável, ampola 3 ml; à R$ 0,5899 unitário; Marca/
Fabricante: Diclofarma/Farmace – Caixa c/ 100;
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Item 06 – Terbutalina, Sulfato 0,5mg/ml, solução injetável, ampola 1 ml; à R$ 1,1159 unitário; Marca/
Fabricante: Terbutil/União Química – Caixa c/ 50;
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Item 8 – Alopurinol 300mg, comprimido; à R$ 0,189 unitário, Marca/Fabricante: Genérico/Prati Donaduzzi
– Caixa c/ 500
Item 9 – Amoxicilina 500mg, cápsula; à R$ 0,1283 unitário; Marca/Fabricante: Genérico/Prati Donaduzzi
– Caixa c/ 840:
PORTAL LTDA
Item 04 – Escopolamina, Butilbrometo 20mg/ml, solução injetável, ampola 1 ml; à R$ 0,889 unitário,
Marca/Fabricante: Genérico/Farmace – Caixa c/ 100
Divisão de Compras e Licitações, 04/01/2021 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.
ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA: aquisição anual estimada de 200 (duzentos)
Termohigrômetros e 170 (cento e setenta) oxímetros de dedo para o Município. – PROCESSO Nº.
190.013/2019 – PE 160/2020 – RP 231/2020
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CIRÚRGICA MARTOMED LTDA EPP.
Item 01 – Termohigrômetro digital; para monitoração simultânea de temperatura e umidade; à R$ 61,35
unitário; Marca / Modelo: Supermedy / MOD 195.
Divisão de Compras e Licitações, 04/01/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.
FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB
CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 005/2020
NOME
GABRIELA DUARTE LEISER
ISABELA DE OLIVERA ZUCCHI
WALBERT CALÓ NASCIMENTO

FUNÇÃO
ENFERMEIRO 36h
ENFERMEIRO 36h
ENFERMEIRO 36h

Tendo-se em vista que se encontram nas relações de aprovados do PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO nº 005/2020 para provimento da função de ENFERMEIRO, esta convocação se dá para
preenchimento de vaga POR TEMPO DETERMINADO, para atuar nas unidades de saúde do município de
BAURU, em virtude da pandemia de COVID19.
Fica por meio deste convocado para vaga POR TEMPO DETERMINADO de 30 dias, para atuar
na cidade de Bauru.
Salientamos que, está convocação se trata de necessidade transitória desta Fundação.
O prazo para comparecimento na sede administrativa da Fundação Estatal Regional de Saúde
da Região de Bauru, sito na Rua Gerson França, 9-42, cep 17.015-200, é de 2 (dois) dias úteis, o não
comparecimento no prazo máximo contado do dia dessa publicação, será considerado desistente dessa
função por tempo determinado.
Em virtude da paralização do envio de telegramas pelos correios, as convocações dos processos
seletivos da FERSB durante a pandemia de Coronavírus (COVID 19) se darão por meio de Diário Oficial
de Bauru, e-mail, site https://www2.bauru.sp.gov.br/saude/fundacao.aspx.
Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14-3010-8038 / e-mail:
fundacao.saude@bauru.sp.gov.br
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO FERSB 018/2020

A Fundação Estatal Regional de Saúde – FERSB, em razão de necessidade transitória, informa que está
com vaga aberta a contratação por tempo determinado (por até 30 dias) para a função de TÉCNICO
DE ENFERMAGEM para atuação na rede de saúde pública do Município de Bauru, para enfrentamento
a Pandemia de COVID-19 conforme detalhamento abaixo.
FUNÇÃO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

VAGAS DISPONÍVEIS
01 VAGA

Além da vaga existente, a FERSB formará cadastro de reserva, sendo que, a convocação se dará de acordo
com a necessidade e conveniência da instituição.
1. INSCRIÇÕES
Interessados devem enviar DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA, preferencialmente, por e-mail para:
seletivo.fundacaosaude@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 31 de dezembro de 2020 ao dia 08 de janeiro
de 2021, até às 17h. No dia 08 de janeiro serão aceitos inscrições de e-mail encaminhados até às 17h.
2. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 018/2020
•
Currículo contendo em suas informações nome completo do profissional, endereço
completo, endereço de e-mail, número de telefones para contato, disponibilidade de horário para
trabalho, informações sobre experiencia profissional na área técnica de enfermagem;
•
Cópias dos seguintes documentos:
•
DOCUMENTO DE IDENTIDADE
•
CERTIFICADO DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE TÉCNICO
EM ENFERMAGEM, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação
(MEC),
•
Carteira de registro no respectivo Conselho de Classe,
•
Comprovante de EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL na função TÉCNICO(A) DE
ENFERMAGEM, comprovada em CTPS ou declaração de órgão público e comprovantes de cursos
e capacitações em serviço.
E-mails com documentação incompleta, não serão considerados na seleção, sendo os candidatos
inabilitados.
A documentação completa entregue dentro do prazo especificado será analisada por equipe técnica desta
Fundação. Dentre os que cumprirem requisitos mínimos, serão selecionados e convocados inicialmente 20
candidatos para entrevista. A convocação para entrevista será feira por e-mail e por publicação de relação
de habilitados divulgada no site da Fundação Estatal Regional de Saúde – Região Bauru: https://www.
fundacaosaude.com.br/ , no dia 12/01/2021.
A entrevista está prevista para o dia 14/01/2021, e acontecerá 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: 17015 -200, às 09h e às 14h.
A relação dos candidatos habilitados após entrevista será divulgada no dia 16/01/2021 no Diário Oficial do
município de Bauru e divulgada no site da Fundação Estatal Regional de Saúde – Região Bauru: https://
www.fundacaosaude.com.br/ .
Apenas serão encaminhados para admissão os candidatos aprovados 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.
A FERSB formará cadastro de reserva, sendo que, a convocação para entrevista se dará de acordo com
a necessidade e conveniência da instituição. Sendo assim os candidatos que entregarem documentação
completa e estiverem habilitados poderão vir a ser convocados para entrevista em data a ser informada
previamente ao candidato por e-mail e publicação no divulgada no site da Fundação Estatal Regional de
Saúde – Região Bauru: https://www.fundacaosaude.com.br/.
3. REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E REQUISITOS
•
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
SALÁRIO BASE PARA A FUNÇÃO:
CARGA HORÁRIA SEMANAL – 36 HORAS
R$ 1.736,64
•
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
SALÁRIO BASE PARA A FUNÇÃO:
CARGA HORÁRIA SEMANAL – 40 HORAS
R$ 1.929,63
•
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.
4. 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;
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•
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, 28 de dezembro 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- E-mail: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br
https://www.fundacaosaude.com.br/

Seção IV
Autarquias e Empresa
Pública
DAE

Departamento de Água e Esgoto

Flávia Thais Oliveira de Souza
Presidente

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA:
Portaria nº 001/2021-DAE:
EXONERANDO a servidora Sra. SILVIA SIZUE OHKI, matrícula 103.144, portadora do R.G.nº
7.794.533-5-SSP-SP, do cargo em comissão de ASSESSORA DE GABINETE, a partir de 04 de janeiro
de 2021.
Bauru, 04 de janeiro de 2021.
Portaria nº 002/2021-DAE:
EXONERANDO o servidor Sr. EDUARDO GARCIA SANCHEZ, matrícula 103.347, portador do
R.G.nº 4.667.991-1-SSP-SP, do cargo em comissão de ASSESSOR DE GABINETE, a partir de 04 de
janeiro de 2021.
Bauru, 04 de janeiro de 2021.
Portaria nº 003/2021-DAE:
NOMEANDO o Sr. NATAN CHAVES JUNIOR, portador do RG nº 10.152.076-1-SSP/SP, para o cargo
em Comissão de ASSESSOR DE GABINETE, referência C 6, a partir de 04 de janeiro de 2021, com
todos os direitos e deveres inerentes ao cargo.
Bauru, 04 de janeiro de 2021.
Portaria nº 004/2021-DAE:
EXONERANDO a servidora Sra. MAYRA FERNANDES DA SILVA, matrícula 103.334, portadora do
R.G.nº 23.494.282-4-SSP-SP, do cargo em comissão de DIRETORA DA DIVISÃO DE ASSUNTOS
JURÍDICOS, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Bauru, 04 de janeiro de 2021.
Portaria nº 005/2021-DAE:
EXONERANDO a servidora Sra. ALINE RODRIGUERO DUTRA, matrícula 103.126, portadora do
R.G.nº 24.215.976-X-SSP-SP, do cargo em comissão de DIRETORA DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA,
a partir de 04 de janeiro de 2021.
Bauru, 04 de janeiro de 2021.
Portaria nº 006/2021-DAE:
NOMEANDO a servidora Sra. ALINE RODRIGUERO DUTRA, matrícula 103.126, portadora do RG
nº 24.215.976-X-SSP/SP, para o cargo em Comissão de DIRETORA DA DIVISÃO DE ASSUNTOS
JURÍDICOS, referência C 7, a partir de 04 de janeiro de 2021, com todos os direitos e deveres inerentes
ao cargo.
Bauru, 04 de janeiro de 2021
.
Portaria nº 007/2021-DAE:
NOMEANDO o servidor Sr. DANILO ALBIERI PEREIRA, matrícula 102.625, portador do RG nº
46.755.264-2-SSP/SP, para o cargo em Comissão de DIRETOR DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA,
referência C 7, a partir de 04 de janeiro de 2021, com todos os direitos e deveres inerentes ao cargo.
Bauru, 04 de janeiro de 2021.
Portaria nº 008/2021-DAE:
EXONERANDO a servidora Sra. TALITA RAFAELA MALDONADO NUZZI, matrícula 103.349,
portadora do R.G.nº 32.279.380-4-SSP-SP, do cargo em comissão de DIRETORA DA DIVISÃO
TÉCNICA, a partir de 04 de janeiro de 2021.
Bauru, 04 de janeiro de 2021.
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Portaria nº 009/2021-DAE:
CESSANDO OS EFEITOS DA PORTARIA nº 155/2017-DAE, que designou o servidor Sr ELTON
RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA, matrícula 103.028, portador do RG nº 47.140.651-X-SSP-SP, para
exercer a função de confiança de DIRETOR DO SERVIÇO DE CONTROLE DE PERDAS, a partir do
dia 04 de janeiro de 2021.
Bauru, 04 de janeiro de 2021.
Portaria nº 010/2021-DAE:
NOMEANDO o servidor Sr. ELTON RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA, matrícula 103.028, portador
do RG nº 47.140.651-x-SSP/SP, para o cargo em Comissão de DIRETOR DA DIVISÃO TÉCNICA,
referência C 7, a partir de 04 de janeiro de 2021, com todos os direitos e deveres inerentes ao cargo.
Bauru, 04 de janeiro de 2021.
Portaria nº 011/2021-DAE:
EXONERANDO o servidor Sr. BRUNO EDUARDO GONÇALVES, matrícula 103.399, portador do
R.G.nº 47.756.983-0-SSP-SP, do cargo em comissão de DIRETOR DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO,
a partir de 04 de janeiro de 2021.
Bauru, 04 de janeiro de 2021.
Portaria nº 012/2021-DAE:
CESSANDO OS EFEITOS DA PORTARIA nº 353/2019-DAE, que designou o servidor Sr.
FERNANDO BENATTI, matrícula 103.138, portador do RG nº 48.439.486-1-SSP-SP, para exercer a
função de confiança de CHEFE DA SEÇÃO DE ANÁLISE E PROGRAMAÇÃO, a partir do dia 04
de janeiro de 2021.
Bauru, 04 de janeiro de 2021.
Portaria nº 013/2021-DAE:
NOMEANDO o servidor Sr. FERNANDO BENATTI, matrícula 103.138, portador do RG nº 48.439.4861-SSP/SP, para o cargo em Comissão de DIRETOR DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, referência
C 7, a partir de 04 de janeiro de 2021, com todos os direitos e deveres inerentes ao cargo.
Bauru, 04 de janeiro de 2021.
Portaria nº 014/2021-DAE:
EXONERANDO o servidor Sr. OSVALDO JOSE PEDRO, matrícula 102.121, portador do R.G.nº
19.811.659-SSP-SP, do cargo em comissão de DIRETOR DA DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL
a partir de 04 de janeiro de 2021.
Bauru, 04 de janeiro de 2021.
Portaria nº 015/2021-DAE:
NOMEANDO o servidor Sr. LUIZ CARLOS DA COSTA DIAS, matrícula 102.917, portador do
RG nº 33.328.347-8-SSP/SP, para o cargo em Comissão de DIRETOR DA DIVISÃO DE APOIO
OPERACIONAL, referência C 7, a partir de 04 de janeiro de 2021, com todos os direitos e deveres
inerentes ao cargo.
Bauru, 04 de janeiro de 2021
SERVIÇO DE RECEITA

Processo
8420/2020

Processo
6870/2006
813/2013
9202/2018
9484/2018
8714/2020

INDEFERIDOS:
Interessado(s)
Dulcineia Mafei Silvestre

Assunto
Restituição

CONCLUÍDOS - À DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA:
Interessado(s)
Assunto
Seção de Controle de Poços Particulares
Apuração de Débitos
Serviço de Receita
Apuração de Débitos
Serviço de Receita
Apuração de Débitos
Serviço de Receita
Apuração de Débitos
Solicitação de alteração cadastral e
Wilker Cheiffo
religação

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

4.968.626-94

1024

2009

4.001.006-81

7252

2016

4.948.313-91

7666

2017

4.044.910-80

2300

2019

5.010.001-42

4694

2020

2.148.500-46

9125

2020

EMDURB - Empresa Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Rural

Luiz Carlos da Costa Valle
Presidente

TERÇA, 05 DE JANEIRO DE 2.021
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, 31 de dezembro de 2020.
Marcelo Makino
Diretor de Manutenção e Modais
CONVOCAÇÃO
TRANSPORTE ESCOLAR
Ficam convocados todos os titulares do transporte de ESCOLARES, a comparecerem nas dependências
da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB - no SETOR DE
FISCALIZAÇÃO, localizado no Terminal Rodoviário, sala de Fiscalização da GTE, entre os dias
04/01/2021 à 29/01/2021, das 08h30 às 11h30 e das 13h00 às 16h30, para efetuarem o recadastramento
para o exercício da atividade no ano de 2021, munidos dos seguintes documentos:
01 - Original e cópia de CNH, conforme resolução Contran 805/20;
02 - Original e cópia do CRLV do veículo licenciado;
03 - Indicar no ato do recadastramento os condutores auxiliares, quando for o caso;
04 - Guia de Receita quitada pela Tesouraria da EMDURB no valor do novo Alvará;
05 - Certidão negativa de débitos mobiliários;
06 - Original e cópia de comprovante de endereço se houve alteração de 2020 para 2021;
07 - Original e cópia do comprovante do curso de condutor de transporte escolar (se não constar na CNH),
conforme resolução Contran 805/20.
08 - Documento de pesquisa de “Multas / Dados do Veículo” emitida pelo DETRAN-SP (Internet),
expedida no prazo de até 30 dias anteriores a data do recadastramento;
09 - Certificado de verificação metrológica do Cronotacógrafo (Internet), podendo apresentar o provisório.
10 - Certidão do DETRAN-SP de pontuação na CNH (Internet), expedida no prazo de até 30 dias anteriores
a data do recadastramento;
11 - Ficha de Inscrição Municipal completa (Internet);
12 - Certidão de prontuário da CNH dos condutores, expedida no prazo de até 30 dias anteriores a data do
recadastramento ;
13 – Original e cópia do contrato de comodato, se for o caso;
O recadastramento deverá ser efetuado pelo Titular e na sua impossibilidade por meio de procuração com
firma reconhecida.
Para o recadastramento de Condutor Auxiliar, apresentar os seguintes documentos: CNH, Curso de
condutor de transporte de escolar, ficha de Inscrição Municipal completa, extrato de pontuação da CNH
(Internet – Detran-SP) recente, comprovante de endereço e certidão de prontuário da CNH.
Havendo inclusão de condutor auxiliar no sistema, além dos documentos acima mencionados, deverá
apresentar também, certidão negativa de ações criminais com prazo de até 30 (trinta) dias anteriores a data
do cadastramento e 01(uma) foto 3x4 (recente)
O titular que não for exercer a atividade neste ano letivo deverá solicitar o resguardo da autorização,
mediante recolhimento da taxa correspondente, no período do recadastramento, cujo pedido será apreciado
pela Diretoria de Trânsito e Transportes. O veículo deve estar em nome do Titular ou em sua posse, e
somente será aprovado na
Vistoria Técnica da EMDURB se estiver em perfeito estado de funcionamento, segurança, higiene e não
possuir nenhum dano na lataria..
A validade da vistoria do veículo será semestral e deverá ser renovada no mês de Julho do corrente
ano, em data a ser fixada posteriormente através de convocação por parte da Emdurb.
A inércia total do titular no período acarretará em penalidades previstas em lei, inclusive a
CASSAÇÃO DO ALVARÁ.
Bauru, Dezembro de 2020.
Anibal dos Santos Ramalho
Diretor de Trânsito e Transportes.

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

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:
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Período da Manhã das 8h Às 12h.
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Terça e Quinta-Feira:
Período da Tarde das 13h Às 16h30min.

Ricardo Pelissaro Loquete
Presidente

- 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

Atos da Diretoria
EMENTÁRIO DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES EM
04 DE JANEIRO DE 2021 - RESOLUÇÃO Nº 419, DE 08/10/2002, QUE ALTERA O ARTIGO
102 DA RESOLUÇÃO Nº 263/90

TELEFONE
(14) 3009-5500
EMAILS

CHIARA RANIERI BASSETTO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza do terreno localizado na quadra 08 da Rua
Padre João, Vila Santa Izabel.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 09 da Avenida
Moussa Nakhl Tobias, Parque São Geraldo.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, em caráter de urgência, o asfaltamento e a abertura do canteiro
central localizado na quadra 07 da Rua Laurestino de Freitas, Jardim Vitória.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 28 da Avenida
Nações Unidas, Vila Nova Cidade Universitária.
Solicita à Presidência do DAE o conserto do vazamento de água defronte ao imóvel 09-95 da Avenida
Moussa Nakhl Tobias, Parque São Geraldo.

Controladoria Interna
-tamiriscardoso@funprevbauru.sp.gov.br
Procuradoria
-eduardorala@funprevbauru.sp.gov.br
Divisão Administrativa
-louisecandido@funprevbauru.sp.gov.br
Divisão Previdenciária
-robertamoraes@funprevbauru.sp.gov.br
Divisão Financeira
-diogopereira@funprevbauru.sp.gov.br
Núcleo de Gerenciamento de Investimentos
-luizmacedo@funprevbauru.sp.gov.br
Seção de Contabilidade e Orçamento
-andreisantos@funprevbauru.sp.gov.br
OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.sp.gov.br – Canal condutor de opiniões, reclamações e denúncias, garantindo o
princípio da ética, da eficiência e da transparência.!!!
ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!
RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO” Informamos que
todos os aposentados e pensionistas que recebem provento (pagamento) através da FUNPREV, deverão
realizar o recadastramento (prova de vida) no mês de aniversário, devendo comparecer na sede da Fundação
– Rua Rio Branco nº 19-31, Vila América, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, munidos
dos seguintes documentos: RG/CPF/Comprovante de residência, sob pena de suspensão do pagamento
(provento).
COMUNICADOS
A FUNPREV a partir do mês de julho de 2016 suspenderá a impressão de holerites, devido à baixa procura,
continuará fornecendo o holerite de forma eletrônica pelo site, e, disponibilizará um computador com
impressora na recepção para impressão do mesmo.
A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru comunica que a partir
de 19 de março de 2018 o horário de atendimento ao público, presencial, na Divisão Previdenciária (Seção
de Aposentadorias e Pensões e na Seção de Benefícios) se dará da seguinte forma:
SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA:
PERÍODO DA MANHÃ DAS 8h às 12h.
TERÇA E QUINTA-FEIRA:
PERÍODO DA TARDE DAS 13h às 16h30min.
- Atendimento para fins de inscrição de segurado obrigatório e/ou inclusão de dependentes (dentre outros);
- Atendimento para assuntos inerentes a aposentadoria (averbação de tempo de contribuição, simulação de
aposentadoria, dentre outros) e pensão por morte.
Não haverá alteração no horário de atendimento da Seção de Perícia Médica e do Serviço Social,
permanecendo, portanto, de Segunda a Sexta-Feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza da praça localizada na Travessa Nereid Arruda
dos Santos, Jardim Brasil.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos no cruzamento da Travessa
Nereid Arruda dos Santos com a Rua Capitão Gomes Duarte, Jardim Brasil.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a poda da mangueira localizada na quadra 11 da Avenida Comendador
José da Silva Martha, Jardim Estoril.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a retirada de pedras em toda extensão da Rua Otacílio Garms, Jardim
Marambá.
Solicita à Presidência da EMDURB a repintura da sinalização de solo no cruzamento entre as Ruas Irmã
Arminda e Piauí, Jardim Brasil.
MANOEL AFONSO LOSILA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a revitalização das Praças Thales Rossini Braga, Vila Nipônica;
Manoel Losilla, Vila Souto e Getúlio de Oliveira Barreto, localizada na quadra 03 da Rua Francisco Medina
Rúbio, Jardim Jacyra.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, em caráter de urgência, a realização de serviço de contenção da
erosão formada na quadra 02 da Rua Doutor Sílvio Luiz da Costa, Vila Pacífico II e na área da barragem
Água do Sobrado, localizada na Rua Mara Lúcia Vieira, Vila Pelegrina.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o asfaltamento e implantação de sistema de drenagem no final da Rua
Lindonor de Souza Oliveira, Parque Val de Palmas.
Solicita à Presidência da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 12 da Rua Mário Gonzaga
Junqueira, Parque São João.
Solicita à Presidência da EMDURB a implantação de semáforo nos cruzamentos entre a Avenida Lúcio
Luciano e a Alameda Engenheiro João Batista Pacheco Fantin, Jardim das Orquídeas e entre a Avenida
Rosa Malandrino Mondelli com a Rua Cezar Cruz Ciafrei, Núcleo Habitacional Mary Dota.

Editais e Avisos
PROCESSO DA nº 385/2019
PREGÃO PRESENCIAL nº 10/2019
1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 12/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão/
cópia – parcial (assistência técnica corretiva e preventiva, e fornecimento de suprimentos) para as
impressoras multifuncionais existentes na Câmara Municipal de Bauru.
CONTRATADA: LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.
Vigência: 20 de dezembro de 2020 a 19 de dezembro de 2021.
Valor total estimado: R$ 37.914,96 (trinta e sete mil novecentos e catorze reais e noventa e seis centavos).
Data da assinatura: 18 de dezembro de 2020.
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