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LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 7.478, DE 10 DE AGOSTO DE 2.021

P. 42.205/2.021  Revoga a Lei Municipal nº 3.996, de 18 de dezembro de 1.995, que dispõe sobre 
Normas de Proteção contra Incêndio e Segurança no Município e altera o inciso IV, do art. 3º, da Lei 
Municipal nº 5.890, de 13 de abril de 2.010, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica revogada a Lei Municipal nº 3.996, 18 de dezembro de 1.995, que dispõe 

sobre Normas de Proteção contra Incêndio e Segurança no Município e dá outras 
providências.

Art. 2º  O art. 3º, inciso IV da Lei Municipal nº 5.890, de 13 de abril de 2.010, passa a ter a 
seguinte redação:
“Art. 3º (...)

IV - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro.” (NR)
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 10 de agosto de 2.021.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

NILSON GHIRARDELLO
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 15.546, DE 10 DE AGOSTO DE 2.021

P. 4.335/2.011 Revoga o Decreto Municipal nº 11.567, de 13 de junho de 2.011.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
D E C R E T A

Art. 1º Fica revogado o Decreto Municipal nº 11.567, de 13 de junho de 2.011, que permite 
a empresa CHAVES E DOMINGOS SERRALHERIA LTDA – ME, o uso do imóvel 
de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru, correspondente ao lote 04 da 
quadra sob letra E, do loteamento denominado Distrito Industrial III, nesta cidade de 
Bauru/SP.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 10 de agosto de 2.021.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

CHARLLES RODRIGO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.548, DE 12 DE AGOSTO DE 2.021
P. 102.046/2.020 Ap. 47.572/17 (capa) Designa membros para compor o Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE.

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

D E C R E T A
Art. 1º Ficam designados para integrar o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência – COMUDE, em substituição aos membros designados pelos Decretos 
Municipais nº 14.531, de 26 de dezembro de 2.019 e nº 14.978, de 08 de setembro de 
2.020, respectivamente, os seguintes membros:
“Art. 1º  (...)

I –  DO SERVIÇO PÚBLICO
(...)
b) Representante da Secretaria Municipal de Obras - 

SMO:
Titular: DANIELI APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA 
em substituição a Ana Paula Benicá;
Suplente: ANA PAULA BENICÁ em substituição a 
Daniele de Souza Guimarães.

(...)
i) Representante da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda - 
SEDECON:
Titular: GISLAINE MILENA CASULA MAGRINI, em 
substituição a Elisabete Martinez Ubeda;
Suplente: JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS, 
em substituição a Rita de Cássia Bento.

(...)
II - DA SOCIEDADE CIVIL

a) Representantes de entidades de classe:
(...)
Titular: Dr. EDUARDO TELLES DE LIMA RALA, em 
substituição ao Dr. Jorge Luís Galli - OAB;
Suplente: Dr. FRANCISCO TAKAO KAJINO, em 
substituição a Dra. Taylise Rochelli Zagatto - OAB.” 

(...).”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 12 de agosto de 2.021.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ANA CRISTINA DE CARVALHO SALES TOLEDO
SECRETÁRIA DO BEM-ESTAR SOCIAL

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.549, DE 12 DE AGOSTO DE 2.021
P. 142.118/20 (6.758/19 – DAE) Nomeia os membros do Conselho Diretor do Fundo Municipal para 
recuperação dos mananciais de águas superficiais das bacias hidrográficas Tietê-Jacaré e Tietê-Batalha - 
FRBH, criado através da Lei Municipal nº 7.316, de 16 de dezembro de 2.019.

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

D E C R E T A
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Diretor do Fundo Municipal para 

recuperação dos mananciais de águas superficiais das bacias hidrográficas Tietê-
Jacaré e Tietê-Batalha (FRBH), nos termos do art. 6°, do Decreto Municipal n° 
15.150, de 09 de dezembro de 2.020, para o biênio 2.021 / 2.023, os abaixo arrolados:
I –  Eng. Adilson Renofio, matrícula nº 103.477, na condição de membro do 

Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto - DAE, e o 
Eng. André Luiz Andreoli, matrícula nº 103.194, como suplente;

II –  Eng. Carlos Alberto Ferreira Rino, matrícula nº 103.389, na condição de 
integrante da Divisão de Produção e Reservação do DAE, e o Eng. Antonio 
Vicente Moscogliato, matrícula nº 103.174, como suplente;

III –  Eng. Fernando Benatti, matrícula nº 103.138, na condição de integrante 
da Divisão de Planejamento do DAE, e o Eng. Guilherme Conte Pedreira, 
matrícula nº 102.919, como suplente;

IV –  Sr. Daniel Contieri Rolim, matrícula nº 29.525 - PMB, na condição de 
integrante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e o Sr. Saulo Augusto 
Kats do Nascimento, matrícula nº 33.348 - PMB, como suplente;

V –  Sr. Luiz Fernando Nogueira Silva, matrícula nº 30.236 - PMB, na condição 
de integrante da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, e o 
Sr. Gabriel Guimarães Motta, matrícula nº 32.751 - PMB, como suplente;

VI –  Sr. Klaudio Cóffani Nunes, RG n° 19.808.261-7, na condição de integrante 
do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável - COMDEMA, e o Sr. Adilson Elias de Oliveira Sartorello, RG 
n° 25.240.525-0, como suplente; e
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VII –  Eng. Agrônomo João Paulo Braga Araújo, RG n° 13.913.332-X, na condição 
de integrante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR, 
e o Sr. Marcos Augusto Gomyde, RG n° 19.482.813-X, como suplente.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 12 de agosto 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

ATOS DO GABINETE
PORTARIA GP 79/21

Suéllen Silva Rosim,  Prefeita Municipal de Bauru, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:

AUTORIZAR, de acordo com o Decreto 10.088, de 20 de setembro de 2.005, o servidor abaixo listado 
a dirigir viaturas oficiais no atendimento dos serviços da Prefeitura de Bauru, por um período de 06 (seis) 
meses com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência aferida no momento da utilização, 
de servidores ocupantes do cargo de Motorista:

Matr. Servidor CNH Categoria Validade
30485 JORGE LUIS ABRANCHES 02490445817 AB 01/04/26

REGISTRA-SE E PUBLIQUE-SE.
Bauru, 09 de agosto de 2021.
SUÉLLEN SILVA ROSIM

PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU

RESOLUÇÃO Nº 002/2021
A equipe do Trabalho Social do Programa Casa Verde e Amarela (faixa 1), convoca munícipes do 
Residencial MANACÁS abaixo relacionados para ASSINATURA DE CONTRATO COM URGÊNCIA, 
DATA LIMITE ATÉ o dia 20/08/2021, para comparecer na Agência da Caixa Econômica Federal de segunda 
a sexta feira das 8H30 às 16H30. Estando ciente que o não comparecimento neste período acarretará como 
desistência. 

CPF NOME
40881651877 GABRIELA GEOVANA MACEDO SILVA
29385500813 JULIANA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA
05893926544 FRANCIELE DE ASSUNÇÃO

Equipe Técnica do Trabalho Social

EXTRATOS
CONTRATO DE RATEIO E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 
PRODUTOS Nº 59/2021 - CONSORCIADO: MUNICÍPIO DE BAURU – CONECTAR: CONSÓRCIO 
NACIONAL DE VACINAS DAS CIDADES BRASILEIRAS - CONECTAR - OBJETO: O presente 
contrato tem por objeto as regras gerais, o valor do rateio dos recursos a serem repassados pelo 
CONSORCIADO ao CONECTAR para constituir as receitas do exercício de 2.021, ficando estabelecido o 
valor para este Município no montante de R$ 1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco reais) por mês, bem 
como prever a transferência de recursos para aquisição de produtos por ocasião das licitações do qual o 
Município seja partícipe – PRAZO: 06 meses - ASSINATURA: 01/07/21.

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 2.395/21 - PROCESSO Nº 10.879/21 – CEDENTE: MUNICÍPIO 
DE BAURU - CESSIONÁRIA: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
RURAL DE BAURU - EMDURB - OBJETO: O CEDENTE confere à CESSIONÁRIA a cessão de uso 
do seguinte bem móvel: I – Um micro-ônibus, ano 2004, Tipo Volare, placa: DBA 2213, Patrimônio nº 
52947. - PRAZO: 02 anos – ASSINATURA: 04/08/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal 
nº 8.666/93.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.644/19 - PROCESSO Nº 76.437/18 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI – OBJETO: As partes resolvem alterar o item 1.1 da Cláusula Primeira do contrato 
nº 9.644/19, para acrescer e suprimir os serviços descritos nas planilhas juntadas às fls. 1.591, parecer de 
fls. 1.589 e demais documentos encartados no Processo Administrativo nº 76.437/18 que passa a fazer 
parte do presente instrumento, passando o mencionado item a ter a seguinte redação: “1.1. Constitui 
objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO 
DA NOVA SEDE DO DÉCIMO SEGUNDO GRUPAMENTO DE BOMBEIROS, COM ÁREA DO 
TERRENO 8236,61M² E ÁREA A CONSTRUIR DE 1.798,78 M², LOCALIZADO NA AVENIDA 
ODILON CERQUEIRA BRAGA, S/Nº, VILA AVIAÇÃO, BAURU/SP, COM O FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER BOM E 
NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRA EM CONFORMIDADE COM AS 
ESPECIFICAÇÕES E NORMAS E PROJETOS.” 2. Por via de consequência, as partes resolvem alterar 
os itens 6.1 e 6.2 da Cláusula Sexta do contrato para acrescer o valor de R$ 322.664,44 (trezentos e vinte e 
dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), resultante da supressão do valor 
de R$ 73.541,44 (setenta e três mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos) e do 
acréscimo de R$ 396.205,88 (trezentos e noventa e seis mil, duzentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), 
passando o valor total do contrato de R$ 4.952.581,71 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, 
quinhentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos) para R$ 5.275.246,16 (cinco milhões, duzentos 
e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), bem como indicar verba de 
suporte, respectivamente, passando os mesmos a ter a seguinte redação: “6.1. O valor do presente contrato 
será de R$ 5.275.246,16 (cinco milhões, duzentos e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e 
dezesseis centavos), obtidos com base na planilha de quantidade e preços unitários da CONTRATADA. 6.2. 
A despesa estimada que onerará os recursos orçamentários, reservados na Classificação Econômica: incluso 

BDI de 23% (vinte e três por cento), que onerará os recursos orçamentários, reservados na Classificação 
Econômica: 4.4.90.51.00 e funcional programática da Ficha: 58 – 06.182.0013.1.012 - Fundo Municipal de 
Manutenção do Corpo de Bombeiros.” 3. As partes resolvem ainda, alterar o item 2.1 da Cláusula Segunda 
do contrato, para acrescer mais 02 (dois) meses ao prazo de execução, passando a ter a seguinte redação: 
“2.1. O prazo para início dos serviços será de 03 (três) dias corridos, contados a partir do recebimento da 
ordem de serviço da Secretaria Municipal de Obras, e para a execução dos serviços será de 18 (dezoito) 
meses, contados a partir da data de emissão da ordem de serviço.” 4. As partes resolvem ainda, prorrogar 
o prazo de vigência do contrato por mais 02 (dois) meses, razão pela qual o item 3.1 da Cláusula Terceira 
passa a ter a seguinte redação: “3.1. O contrato terá vigência de 23 (vinte e três) meses, a contar de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado a critério de ambas as partes, em conformidade com o art. 57, § 1º da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.” – ASSINATURA: 04/08/21, conforme art. 61, parágrafo 
único da Lei Federal nº 8.666/93.

OUVIDORIA GERAL

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

RELATÓRIO
2º Trimestre de 2021

APRESENTAÇÃO
Criada pelo Decreto Nº 13.787, de 23 de maio de 2018 a Ouvidoria Geral do Município de Bauru é uma 
unidade administrativa vinculada ao Prefeito, independente, permanente e com autonomia, que tem como 
missão aprimorar a relação entre o cidadão e a Administração Pública Municipal, por meio de ações de 
interlocução, visando a melhoria contínua na prestação dos serviços públicos., exercendo papel mediador 
entre as demandas e manifestações do cidadão para com os Órgãos e Entidades da Administração Municipal 
Direta e Indireta.

São objetivos da Ouvidoria Geral do Município:

I – facilitar a interlocução entre o cidadão e a Administração Pública Municipal, de forma a encaminhar 
as questões relacionadas a prestação de serviços públicos não atendidos ou insatisfatórios, por meio de 
reclamações, denúncias, sugestões, bem como os elogios, junto aos Órgãos e Entidades da Administração 
Municipal Direta e Indireta, excetuando a Secretaria Municipal de Saúde que possui Ouvidoria específica;
II – disseminar as boas práticas relacionadas à transparência na administração pública, por meio de 
campanhas, capacitações, divulgações, orientações, nos Órgãos e Entidades do Município;
III – fornecer ao Prefeito, por meio de relatórios periódicos, informações estatísticas gerenciais relativas às 
demandas recebidas, que possam subsidiar ações de correção ou aprimoramento de processos e melhoria 
dos serviços prestados nos Órgãos e Entidades da Administração Municipal.

A Ouvidoria Geral do Município atua em conformidade com os princípios, da legalidade, impessoalidade, 
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, publicidade, contraditório, solução 
pacífica dos conflitos e prevalência dos direitos humanos, e ainda consolidar o controle e a participação 
social como método de governo; e contribuir para a efetividade das políticas e dos serviços públicos.

PROGRAMA LIMPEZA PRA VALER

- Através do Decreto Municipal nº 14.143, DE 29 DE JANEIRO DE 2.019 P. 14.016/19 que institui estado 
de emergência em saúde pública de Bauru com a finalidade de combater a proliferação de escorpiões e 
mosquitos transmissores dos vírus da Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela, a Ouvidoria torna-se 
responsável pelo recebimento de todas as denúncias de imóveis com mato alto e/ou sujeira que ofereçam 
riscos de proliferação desses criadouros.

COMBATE A PANDEMIA

- Em março de 2020, através do Decreto Municipal nº 14.664, de 20 de março de 2.020 que declara Situação 
de Emergência em Saúde Pública no Município de Bauru e dispõe sobre medidas de enfrentamento da 
pandemia provocada pela COVID-19, a Ouvidoria assume o papel de canal oficial de acolhimento das 
denúncias de estabelecimentos e pessoas que estão descumprindo os sucessivos decretos que estabelecem 
as normas de funcionamento dos estabelecimentos e demais regras que objetivam evitar a disseminação 
do vírus em nossa população. Para tanto, o horário de atendimento da Ouvidoria foi ampliado a atender 
todos os dias da semana (inclusive finais de semana e feriados) das 8h às 0h e posteriormente de segunda 
a quinta feira das 8h as 22h e as sextas, sábados e domingos das 8h as 0h. Atualmente estamos atendendo 
pelo telefone de segunda a 5ª feira das 8h as 18h (após pelos canais eletrônicos) e de sexta a domingo pelo 
telefone das 8h as 0h. Todas essas denúncias são repassadas, no menor tempo possível, para os responsáveis 
pela fiscalização da Vigilância Sanitária.

ORIENTAÇÕES

Desde seu início a Ouvidoria é acionada pelos munícipes, seja por telefone ou e-mail, para informações a 
respeito de serviços, procedimentos e contatos de setores da Prefeitura, tais atendimentos representam hoje 
grande parte dos atendimentos realizados pela equipe.
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Números de atendimentos realizados no SEGUNDO TRIMESTRE de 2021:
Processos OUVIDORIA 819

ELOGIO 19
SUGESTÃO 22

RECLAMAÇÃO 662
DENÚNCIA 116

ENCERRADOS 374
EM ANDAMENTO 445

Processos “LIMPEZA PRA VALER” 989
Encerrados 588

Em andamento 401
DENÚNCIAS COVID19 4.043

Encaminhadas para fiscalização 4.043
ORIENTAÇÕES (estimativa) 7450

Total de Atendimentos 13.301

DEMANDAS POR ÓRGÃO
SEPLAN 226

Sec. Saúde 214
Sec. de Obras 70

Ouvidoria 68
SEMMA 66

EMDURB 48
DAE 36

SEAR 32
Sec. de Finanças 17

SEBES 14
Sec. de Educação 08

Sec. de Administração 07
Gabinete Prefeita 05

SEMEL 03
Sec. de Cultura 02

Defesa Civil 02
SEDECON 01

SAGRA -
Sec. de Neg. Jurídicos -

SETORES MAIS ACIONADOS E SUAS PRINCIPAIS DEMANDAS:

1 SEPLAN
Em relação aos setores mais acionados, a respeito da absoluta liderança da SEPLAN em número de 
manifestações devemos informar que quase a totalidade dessas demandas referem-se a problemas 
enfrentados pela população em assuntos pertinentes a área de atuação do setor, portanto não sendo problemas 
de atendimento ou de serviços prestados pela SEPLAN. Dentre os principais assuntos demandados citamos:

- ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS IRREGULARES
- COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IRREGULARES
- PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO
- OBRAS E CALÇADAS IRREGULARES

2 SAÚDE
- PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS
- IMÓVEIS COM FOCOS DE DENGUE E OUTROS VETORES
- CRIAÇÃO IRREGULAR DE ANIMAIS
- MAUS TRATOS A ANIMAIS

3 OBRAS
- MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS (BURACOS)
- MANUTENÇÃO EM BOCAS DE LOBO
- MANUTENÇÃO EM CANALETAS
- MANUTENÇÃO DE GALERIAS

4 SEMMA
- MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E ÁREAS VERDES
- DEMORA NOS PROCESSOS DE PODA/ SUPRESSÃO DE ÁRVORES
- DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS EM ÁREAS PÚBLICAS
- RETIRADAS DE GALHOS DE PODAS REALIZADAS OU PROVOCADA DE CHUVAS

5 EMDURB
- LOTAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO
- LIMPEZA EM CANTEIROS E ÁREAS PÚBLICAS
- AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO FORA DA REGIÃO CENTRAL
- VEÍCULOS ABANDONADOS

6 DAE
- DEMORA NA REPOSIÇÃO DE ASFALTO APÓS SERVIÇOS REALIZADOS
- VAZAMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL
- VAZAMENTOS NA REDE DE ESGOTO
- FALTA DE ÁGUA (nos últimos meses)

OUVIDORIA EM FOCO

Estrutura física e pessoal

Hoje ocupando uma sala no 1º andar do Palácio das Cerejeiras. A equipe que compõem a Ouvidoria do 
Município é composta por 04 servidores efetivos:

CARLA ANDRÉIA GARCIA DA SILVA
ELIZABETE GALBIATTI
ELSON REIS
MAYARA FERNANDA LINO RODRIGUES

Bauru, Junho de 2021.
Elson Reis

Responsável pela Ouvidoria do Município

3235-1156
ouvidoria@bauru.sp.gov.br

Corregedoria Geral Administrativa
Leandro Douglas Lopes

Corregedor Geral
SUMULA DA DECISÃO DA PREFEITA MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
69.012/21, que tem como interessada a Secretaria Municipal de Saúde: Arquivada. À Corregedoria Geral 
Administrativa para oficiar.

SUMULA DA DECISÃO DA PREFEITA MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA 
Nº 71.770/20, que tem como interessada a Ouvidoria Geral do Município: Instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar. À Corregedoria Geral Administrativa para oficiar.

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

CONTATOS

Secretário da Administração: (14) 3235-1099
Gabinete do Secretário: (14) 3235-1099 

Divisão de Administração e Expediente: 3235-1203 / 3235-1110
Departamento de Administração de Materiais (Compras e Licitações): (14) 3235-1287 / (14) 3235-

1062 / (14) 3235-1357 / (14) 3235-1113 / (14) 3235-1337
Divisão de Almoxarifado: (14) 3203-7533 / (14) 3227-1431

Divisão de Patrimônio: (14) 3203-7548
Divisão de Serviços Essenciais: (14) 3227-6828

Departamento de Administração de Pessoal: (14) 3235-1199 / (14) 3235-1229 / (14) 3235-1137 / (14) 
3235-1351 / (14) 3235-1227 / (14) 3235-1305

Departamento de Avaliação Funcional: (14) 3235-1158
Divisão de Apoio ao Servidor: (14) 3227-5647

Seção de Benefícios: (14) 3235-1158
Perícia Médica: (14) 3227-5647

Seção de Segurança e Medicina do Trabalho: (14) 3234-9022
Serviço Social: (14) 3227-5650

Divisão de Avaliação: (14) 3235-1277
Departamento de Recursos Humanos: (14) 3235-1207

Divisão de Concursos: (14) 3235-1081
Escola de Gestão Pública: (14) 3235-1043
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E-mail: administracao@bauru.sp.gov.br
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL (CDF – ADM): cdf_adm@bauru.sp.gov.br

PESQUISA DE ATENDIMENTO: http://www.bauru.sp.gov.br/pesquisa_atendimento.aspx
OUVIDORIA: http://www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria.aspx

FAQ – PERGUNTAS MAIS FREQUENTES: http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Progressão por Mérito Profissional (PMP), regulamentada pela Lei Municipal n.º 5.975/2.010, com 
alterações constantes na Lei 6.423/2013, Decretos 15.259/2021, 15.503/2021 e 15.315/2021.

PROGRESSÃO POR MÉRITO PROFISSIONAL (PMP) – DEFERIMENTO
PORT MATR CONCEITO LOTE / PROCESSO RETROATIVO A SITUAÇÃO
1282 13.336 SATISFATÓRIO 120609/2021 01/01/2017 DEFERIDO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

RETIFICAÇÃO: No D.O.M nº 3442 de 12/08/2021: Onde se lê, A partir de 10/08/2021, portaria nº 
1277/2021, dispensa a pedido, o(a) servidor(a) LUIZ CARLOS DA SILVA III, matrícula nº 17.479, 
RG nº 17.187.839-5, , da função de confiança de Diretor da Divisão de Entreposto.....Leia-se, A partir de 
09/08/2021, portaria nº 1277/2021, dispensa a pedido, o(a) servidor(a) LUIZ CARLOS DA SILVA III.

FALECIMENTO: Comunicamos o falecimento do servidor ANTONIO CARLOS BARBOSA I, 
matrícula nº 23.319, RG nº 19.811.625, Auxiliar em Manutenção, Conservação e Transporte - Ajudante 
Geral, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ocorrido em 09/08/2021, conforme processo nº 
124.542/2021.

TRANSFERÊNCIA: A partir de 03/08/2021, portaria nº 1289/2021, transfere a pedido, o(a) servidor(a) 
LUCIANO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, matrícula nº 27.866, RG nº 32.388.244-4, Agente 
em Gestão Administrativa e Serviços - Agente de Administração, da SECRETARIA MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO para a SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS, conforme 
processo nº 120.045/2021.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA DE NOMEAÇÃO
A partir de 09/08/2021, portaria n.º 1291/2021, nomeia ANNA CAROLINA MONDILLO , RG n.º 23.XXX.
XXX-8 e CPF n.º 260.XXX.XXX-24, no Cargo em Comissão de CORREGEDOR ADMINISTRATIVO, 
do(a) GABINETE DA PREFEITA, conforme Processo n.º 124295/2021.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os(as) candidatos(as) relacionados(as) abaixo deverão entrar em 
contato com o Departamento de Recursos Humanos no dia e horário indicado para que sejam orientados(as) 
com relação à providência da documentação do Anexo I e outros documentos que vierem a ser necessários 
para investidura no cargo.
A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, em conformidade com o disposto na Lei Municipal 
n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, 
expede.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1292/2021: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA DE GOVERNO - AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial n.º 3443 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 
dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) GUILHERME PERISSINI, portador(a) do RG n.º 48.XXX.
XX6-1 e CPF n.º 401.XXX.XXX-55, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 29º lugar, no 
concurso público para ESPECIALISTA DE GOVERNO - AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO, Edital 
n.º 05/2017 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.
sp.gov.br atendendo as determinações do Decreto n.º 15.534/2021, art. 2º.  Ligar em 16/08/2021 às 08h 
ou mandar e-mail.

Observação: Nomeação motivada pelo(a) FALECIMENTO de OSVALDO CARVALHO, cargo efetivo 
de Especialista de Governo - Auditor Fiscal Tributário, matrícula 24.046, publicada no Diário Oficial do 
Município em 20 de Maio de 2021, atendendo ao Decreto n.º 15.315/2021, artigo 1º - inciso IV.

ACESSO

ERRATA 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, por meio da Secretaria Municipal de Administração, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Edital de Abertura de Inscrição do 
Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso para o cargo de ESPECIALISTA EM GESTÃO 
ESCOLAR – DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – EDITAL 05/2021 publicado no 
Diário Oficial do Município de Bauru no dia 12 (doze) de agosto de 2021, resolve RETIFICAR o item 10 
do Capítulo I:

ONDE SE LÊ:
10. Ao efetivar sua inscrição, o candidato terá ciência de seu Tempo de Serviço que será objeto de avaliação 
nos termos disciplinados no Capítulo VIII. Obs.: O Tempo de Serviço será computado a partir do atestado 
comprovando o efetivo exercício no cargo, até o último dia do mês da primeira publicação do Edital de 
Abertura do referido certame (31/07/2021), emitido pelo Departamento de Administração de Pessoal, da 
Secretaria da Administração.

LEIA-SE:
10. Ao efetivar sua inscrição, o candidato terá ciência de seu Tempo de Serviço que será objeto de avaliação 
nos termos disciplinados no Capítulo VIII. Obs.: O Tempo de Serviço será computado a partir do atestado 
comprovando o efetivo exercício no cargo, até o último dia do mês da primeira publicação do Edital de 
Abertura do referido certame (31/08/2021), emitido pelo Departamento de Administração de Pessoal, da 
Secretaria da Administração.

Bauru/SP, 14 de agosto de 2021.
A Comissão

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

Devido à reestruturação que será realizada na plataforma MOODLE, a EGP mantém suspensas as 
inscrições para as seguintes palestras: “Comunicação e Expressão”, “Mindfullness: Princípios básicos e 
prática”, “Diferenças entre tristeza e depressão e seus reflexos no ambiente de trabalho”. Os servidores já 
inscritos e os interessados em realizar inscrição nas referidas palestras deverão aguardar a publicação do 
novo cronograma para realização das mesmas.

A EGP segue com sua programação.

Com a conclusão das turmas 1 e 2 do Workshop: Mente Clara Como a Água nesta semana, a EGP segue 
promovendo as alterações na plataforma de ensino à distância Moodle. Para mais informações acesse nosso 
site https://sites.bauru.sp.gov.br/escoladegoverno/ ou ligue para (14) 3235-1043. Procure por @egpbauru 
nas redes sociais e nos acompanhe.

Secretaria de
Agricultura e Abastecimento

Jorge Luiz Abranches 
Secretário 

Endereço: Av. Nuno de Assis, n° 14-60, Jd. Santana
Telefone: (0xx14) 3223-1675

E-mail: agricultura@bauru.sp.gov.br
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Endereço: Rua Carmelo Zamataro s/n
CEP: 17110-000 - Distrito de Tibiriça

Telefone: (0xx14) 3279-1218

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Segunda a Sexta: 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

TELEFONE SETOR
3235-1400 RECEPÇÃO
3235-1401 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
3235-1402 EXPEDIENTE
3235-1403 SECRETÁRIO
3235-1404 SECRETÁRIA DO SECRETÁRIO
3235-1405 INCRA
3235-1406 FEIRA LIVRE
3235-1407 ÁREA TÉCNICA
3279-1218 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA - DISTRITO DE TIBIRIÇÁ

RELAÇÃO
41 FEIRAS LIVRES

BAIRRO ENDEREÇO/ DIA HORÁRIO
DOMINGO

BEIJA FLOR R: Vicente San Roman - Quadra 05 e 06 06:00 as 12:00
BELA VISTA R: Silva Jardim - Quadra 11 06:00 as 12:00
BELA VISTA R: Afonso Simonetti - Quadra 12 06:00 as 12:00
BELA VISTA R: Alto Acre - Quadra 11 06:00 as 12:00
BELA VISTA R: Nicola Avalone – Quadra 11 06:00 as 12:00
CENTRO R: Gustavo Maciel – Quadras 4 a 7 06:00 as 12:30
CENTRO R: Ezequiel Ramos – Quadra 06 06:00 as 12:30
CENTRO R: Marcondes Salgado – Quadra 05 06:00 as 12:30
CENTRO R: Julio Prestes – Quadra 02 06:00 as 12:30
GASPARINI R: dos Gráficos – Quadra 03 06:00 as 12:00
JARDIM REDENTOR Praça  Alcides Pasquareli – S/N 06:00 as 12:00
VILA AVIAÇÃO Avenida Getúlio Vargas – Quadra 17 06:30 às 12:00

SEGUNDA- FEIRA
VILA UNIVERSITÁRIA R: Henrique Savi  Quadra 15- Bauru Shopping 16:00 as 20:00
VILA AVIAÇÃO Av. Dr Mário Oliveira Mattosinhos -S/N 17:00 as 21:00

TERÇA- FEIRA
ALTOS DA CIDADE R: Manoel Bento Cruz – Quadra 02 06:30 as 11:00
INDEPENDENCIA R: Cuba – Quadras 10 e 11 06:30 as 11:00
JARDIM DO CONTORNO Avenida Jorge Zaiden – Quadra 12 15:00 as 21:00
PRESIDENTE GEISEL R: Justino R. Leonardo – Quadra 01 06:30 as 11:00
VISTA ALEGRE Alameda dos Gerânios – Quadras 4 e 5 06:30 as 11:00
OCTAVIO RASI R: Joaquim Marques de Figueiredo- Quadra 12 16:00 as 20:00

QUARTA- FEIRA
ALTOS DA CIDADE R: Floriano Peixoto – Quadras 09 e 10 06:30 às 11:00
FALCÃO R: Campos  Salles- Quadra 10 06:30 às 11:00
INDUSTRIAL Praça Antonio Pedroso – S/N 06:30 às 11:00
JARDIM COLINA VERDE R: Lazara Leoni Santana –  S/N 16:00 às 20:00
VILA UNIVERSITÁRIA Parque Vitória Regia –  S/N 16:00 as 21:00
MARY DOTA Sede Regional -  S/N 16:00 as 21:00
NOVA ESPERANÇA R: Manoel F. Inojosa – Quadra 05 e 06 06:30 as 11:00
JARDIM NASRALA Pça José dos Santos- Rua Annis Dabus / Antonio Alves  S/N 16:00 as 20:00

QUINTA- FEIRA
BELA VISTA R: Silva Jardim - Quadra 14 a 16 06:30 as 11:00
CARDIA R: Ezequiel Ramos – Quadra 12 e 13 06:30 as 11:00
JARDIM BRASIL Travessa Nereid Arruda dos Santos - Quadra 01 06:00 as 11:00
MARY DOTA R: Marcos de Paula Rafael – Quadra 19 14:00 as 20:00
JARDIM ESTORIL Praça Nabith Gebara  - S/N (FUAS) 16:00 as 20:00
PAULISTANO R: Minas Gerais – Quadra 13 06:30 as 11:00

SEXTA FEIRA
CENTRO R: Virgílio Malta- Quadra 14 e 15 06:30 as 11:00
JARDIM EUROPA R: Clovis Barreto Melchert – Quadra 06 06:30 as 11:00
GRANJA CECÍLIA R: Frederico da Silva – Quadra 01 16:00 as 20:00
JDIM ESTRELA  D’ ALVA R: Benedita Cardoso Madureira- Quadra 07 16:00 as 20:00
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REDENTOR R: Santa Paula – Quadra 03 e 04 06:30 as 11:00
FLAMBOYANTS R: Victor Curvello de Avilla Santos – Quadra 02 16:00 as 20:00
SANTA LUZIA R: Bauru- Quadra 07 06:30 as 11:00

SABADO
ISAURA PITTA GARMS Av. Rizik Eid Gebara Quadra 6 06:30 as 11:00
OTAVIO RASI Praça Aristides R. de Morais- Quadra 01 06:30 as 11:00
POUSADA DA ESPERANÇA 
II

R: Pedro de Castro Pereira-  Quadra 07 06:30 as 11:00

PARQUE VISTA ALEGRE Alameda das Glicínias- Quadra 01 06:30 as 11:00
VILA SEABRA R: Marcilio Dias – Quadra 05 06:00 as 11:00
VILA SOUTO R: Carlos de Campos – Quadra 10 a 14 06:30 as 11:00

Obs. Nos Locais onde são realizadas as feiras livres, as ruas ficarão  interditadas. 
De terça-feira a sábado mo período das 6 horas às 12 horas e aos domingos das 5 horas às  13 horas. 

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento torna público:

Considerando as ações de conservação previstas no Plano Municipal de Mata Atlântica e Cerrado;

Considerando que parte do manancial de abastecimento de água superficial de Bauru encontra-se dentro da 
APA do Rio Batalha;

Considerando os trabalhos de conservação do solo no âmbito do Programa Conservador das Águas na 
Bacia do Batalha (www.bauru.sp.gov.br/conservador);

Considerando a busca de áreas para o desenvolvimento de projetos para a implantação das compensações 
florestais da Prefeitura Municipal e da Autarquia Municipal; 

Convoca todos os proprietários rurais situados na bacia do Alto Batalha, porção esta a montante da represa 
de captação do DAE/Bauru, para o desenvolvimento de ações por esta Secretaria para a recomposição 
florestal de Áreas de Preservação Permanente (APP), atendendo ao código florestal, além de práticas 
mecânicas de conservação do solo como: implantação de curvas de nível em pastagens e adequação de 
estradas rurais, evitando assim o assoreamento dos mananciais que abastecem o Município de Bauru.

As áreas serão selecionadas através de critérios técnicos e que representem maiores riscos ambientais para 
a bacia de contribuição da lagoa de captação de água do Rio Batalha.

Os interessados em participar devem fazer contato com a seção de recursos naturais, Engenheiro Florestal 
Gabriel Guimarães Motta, na Secretaria Municipal de Agricultura na Av. Nuno de Assis, 14-60, telefones 
3235-1400 e-mail: gabrielmotta@bauru.sp.gov.br.

RENOVAÇÃO DE REGISTRO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE BAURU (SIMB)
EMPRESA: DAGMAR G. STREGER PRODUTOS NATURAIS - ME
NOME FANTASIA: GRANJA CANTINHO DO SOL
NATUREZA DO ESTABELECIMENTO: GRANJA AVÍCOLA
CNPJ: 106.906.139/0001-85
ENDEREÇO: ESTRADA BAURU-REGINÓPOLIS, KM 12,5
N° PROCESSO: 36988/2004   SIMB 5
DATA: 11/08/2021
VALIDADE: 01/02/2022

PRODUTOS REGISTRADOS:
ITEM REGISTRO PRODUTO

1 01/05 Ovo

Secretaria da Educação
Maria do Carmo Monteiro Kobayashi

Secretária
PORTARIA Nº 52/2021 - SE

DESIGNA A COMISSÃO PARA O CONCURSO DE REMOÇÃO 2021 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
A Secretária Municipal da Educação de Bauru, no uso de suas atribuições e competências legais, DESIGNA 
a COMISSÃO PARA O CONCURSO DE REMOÇÃO 2021. Sob a coordenação dos Diretores dos 
Departamentos de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, a comissão terá como membros:
COORDENAÇÃO
ÉRIKA LUCIANA JACOB NAVARRO
JOSÉ VITOR FERNANDES BERTIZOLI
MEMBROS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
ANGELA EDILAINE LEMOS DE CAMPOS
ARIANE PINHEIRO GRANADO GOMES
CRISTIANE ANDREAZZA DE OLIVEIRA
DENISE APARECIDA JACINTO MERCADO
FRANCIANE DANIELE MANFIO BARBOSA
FRANCIELE CRISTINE AVANTE MANGUEIRA
GISLAINE RODRIGUES
JANE MARTA CORREA SILVA
KELIN NUNES FERNANDES SOUZA
LUCIANA BOTINI E SOUZA
LUCIANA CHITI PINHEIRO
MERIAN REGINA DE SOUZA
MÍRIAN REGINA BRAGA MISQUIATTI
PATRICIA DE SOUZA VIEIRA DAMACENO
PATRÍCIA KELLER DE LIMA
SONIA ARÃO RIBEIRO

MEMBROS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
ANDREA CRISTINA SOARES JUAREZ
CARLA ALVES
ALESSANDRA PEDRÃO MARTINS
ANDREA GRIZI PIMENTEL VALÊNCIO
ELISANDRA ARLENE ARAÚJO BERTHO
ANDREA XAVIER DOS SANTOS SVIZZERO
FÁBIO SCHWARZ SOARES DOS SANTOS
ELIANE MARIA ROCHA DIAS
JULIANA HENRIQUE SILVÉRIO BERNARDO
MARA LÚCIA BRASIL REIS
MARIA APARECIDA COUTO
MICHELLE CAROLINE FERREIRA DOS SANTOS
PATRÍCIA APARECIDA CAVASSANI
SIRLEI SEBASTIANA POLIDORO CAMPOS
ANA MARIA FERNANDES ITAJUBÁ BARAVIEIRA
BEATRIZ ALENCAR BRASIL DA RUA
LUCIANE GONZALES DE SOUZA
MARIA MAGDA ZAIA PEREIRA

Bauru, 14 de agosto de 2021.
MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.369/21 - PROCESSO Nº 34.343/18 – Sisdoc n° 110.390/21 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: NICO & BE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME – 
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 58 (CINQUENTA E OITO) UN. DE FOGÃO DOMÉSTICO CONVENCIONAL QUATRO BOCAS 
E 11 (ONZE) UN. DE MICRO-ONDAS DOMÉSTICO, melhor descritos no Anexo I do Edital, por meio 
do sistema de Registro de Preços e contrato. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 32.989,14 
– PROPONENTES: 22 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 336/19 - ASSINATURA: 
23/07/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everton de Araujo Basílio
Secretário

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DIRETORA: ANA GRAZIELA DE DEUS

PROCESSO FORNECEDOR DOCUMENTO VALOR

113995/2019 ACTABB - ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
DE TRADIÇÕES AFRO BRASILEIRA 3 R$       4.000,00

103246/2019 ACTABB - ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
DE TRADIÇÕES AFRO BRASILEIRA 6 R$       4.000,00

52561/2020 AGLON COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA 89028 R$          22,20

24551/2021
ALFAPLAST COMERCIO DE 

PRODUTOS PARA LABORATORIOS 
LTDA

14639 R$      16.250,00

56699/2020 ALTA SERRANA COMERCIAL EIRELI 1649 R$         720,00

61667/2017
AMAZONIA AMBIENTAL 

CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÃO LTDA

166 R$      19.916,66

103948/2020 ANA CAROLINA P TAMBASCHIA 
SAGRILO 676 R$      45.124,70

117191/2020 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 145016 R$       1.231,80

66765/2020 ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 2448 R$         380,70

62807/2017 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE BAURU - APAE 858 R$     203.563,67

62807/2017 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE BAURU - APAE 859 R$      54.000,00

149076/2020 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE BAURU - APAE 860 R$     113.982,16

29894/2013 ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES 
IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO 17151712 R$         677,16

39906/2018 BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EM ELEVADORES LTDA 7400 R$         409,08

29409/2021 BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA 
LTDA 9717 R$      17.142,00
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34276/2021 BOLONHA MATERIAL PARA 
CONSTRUÇÃO EIRELI 2231 R$      12.400,00

30944/2021 CASA DO GAROTO JULHO E 
AGOSTO R$      25.000,00

40322/2016 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20402 R$       1.000,00

40322/2016 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20403 R$         300,00

40322/2016 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20404 R$          60,00

40322/2016 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20405 R$         250,00

40322/2016 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20406 R$          60,00

40322/2016 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20407 R$         250,00

40322/2016 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20408 R$         900,00

40322/2016 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20409 R$         900,00

40322/2016 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20410 R$       1.800,00

40322/2016 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20411 R$       1.200,00

40322/2016 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20412 R$         250,00

40322/2016 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20413 R$         250,00

40322/2016 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20414 R$         180,00

40322/2016 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20416 R$         250,00

40322/2016 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20418 R$          60,00

40322/2016 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20419 R$          60,00

40322/2016 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20420 R$         300,00

66474/2018 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20437 R$         363,00

66474/2018 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20438 R$         363,00

66474/2018 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20439 R$         495,00

66474/2018 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20440 R$         165,00

66474/2018 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20441 R$         825,00

66474/2018 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20442 R$         330,00

66474/2018 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20443 R$         165,00

66474/2018 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20444 R$         990,00

66474/2018 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20445 R$         165,00

66474/2018 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20446 R$         165,00

66474/2018 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20447 R$         924,00

66474/2018 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20448 R$         990,00

66474/2018 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20034 R$         210,00

40322/2016 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20417 R$         150,00

66474/2018 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20435 R$         693,00

66474/2018 CASA OMNIGRAFICA DE MÁQUINAS 
LTDA 20436 R$       1.155,00

62888/2020 CESAR & ROCHA COMERCIO DE 
PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 8874 R$         893,68

52196/2020 CIMED INDÚSTRIA DE 
MEDICAMENTOS LTDA 661369 R$      16.558,50

88623/2020 CIMED INDÚSTRIA DE 
MEDICAMENTOS LTDA 664331 R$      72.227,55

7415/2021 CIRURGICA FERNANDES COM MAT 
CIRURG HOSPITALAR LTDA 1357661 R$       2.744,70

96909/2020 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 209011 R$       8.900,00
50271/2020 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 209032 R$       1.572,50
96909/2020 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 209119 R$         368,59
84713/2020 CIRURGICA UNIÃO LTDA 112268 R$         312,00
17149/2020 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 10586 R$       1.665,36
50271/2020 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 10589 R$      11.700,00
55570/2020 CM HOSPITALAR S.A. 2260579 R$      17.528,40

14782/2021 COMERCIAL CIRÚRGICA 
RIOCLARENSE LTDA 1456168 R$       2.682,96

51681/2017 COMMANDO SEGURANÇA 
ELETRÔNICA LTDA 1149 R$         770,83

51681/2017 COMMANDO SEGURANÇA 
ELETRÔNICA LTDA 1252 R$         770,83

51681/2017 COMMANDO SEGURANÇA 
ELETRÔNICA LTDA 764 R$         770,83

51681/2017 COMMANDO SEGURANÇA 
ELETRÔNICA LTDA 967 R$         770,83

30944/2021 COMUNIDADE BOM PASTOR JULHO E 
AGOSTO R$      68.675,00

94071/2019 CONSISTE ELEVADORES LTDA 36307 R$         300,00
94071/2019 CONSISTE ELEVADORES LTDA 37526 R$         300,00

53571/2019
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E 

CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA 
LTDA 

6705 R$      22.450,00

53571/2019
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E 

CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA 
LTDA 

6706 R$      67.350,00

84713/2020 COTAÇÃO COMÉRCIO REPRES 
IMPORT E EXPORT  LTDA 30642 R$       4.888,00

7415/2021 CREMER S.A. 356549 R$       5.672,00

10616/2020 DENTMED MATERIAIS MEDICOS E 
ODONTOLOGICOS LTDA 30074 R$      19.800,00

57187/2018 DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS 
LTDA 37657 R$       3.756,00

40322/2016 DICOY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA 482 R$       1.800,00
40322/2016 DICOY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA 483 R$         900,00
66474/2018 DICOY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA 485 R$         580,00
66474/2018 DICOY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA 486 R$       1.160,00
66474/2018 DICOY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA 487 R$       1.160,00
66474/2018 DICOY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA 488 R$         580,00
79165/2020 DIVCOM S/A 162924 R$         450,80
44987/2020 DIVCOM S/A 163149 R$       2.141,30
79165/2020 DIVCOM S/A 163707 R$         676,20
84713/2020 DUPAC COMERCIAL EIRELI 3217 R$       3.040,00

71908/2020 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 191341 R$         525,00

14101/2016 ESTÁTICA PROJETOS LTDA 118 R$      31.000,00
2118/2017 EVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1110 R$       3.580,00
2118/2017 EVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1131 R$       3.580,00
2118/2017 EVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1132 R$       8.910,00
2118/2017 EVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1133 R$       5.590,00
2118/2017 EVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1140 R$       3.580,00
2118/2017 EVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3174 R$       3.496,00
2118/2017 EVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3175 R$       2.580,00

62467/2019 F.A. COLNAGHI ME 706 R$         336,00

10616/2020 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA 12096 R$       3.885,12

55899/2020 FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 
HIGIÊNE EIRELI 780 R$      15.070,00

24551/2021 FORMIS INSTRUMENTOS DE 
MEDIÇÃO LTDA 3994 R$         480,00

28328/2018 GALHARDO & CANALES LTDA 469 R$       1.950,00
94518/20219 GDD GRÁFICA EIRELI 288 R$      23.710,05
45892/2020 GENTE SEGURADORA S/A 916576244 R$       2.266,66

2266/2021 GOD SERVICE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE LTDA 5035 R$      15.625,00

160791/2019 GOD SERVICE SERVIÇOS E 
TRANSPORTES EIRELI 5081 R$       4.960,00

52637/2018 GOMES & BENEZ ENGENHARIA LTDA 416 R$      68.844,79

100706/2020 GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS UM 
T.I. EIRELI 631 R$       1.140,75

3546/2016 H.P. CALADO ME 2055 R$       2.400,00
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41506/2021 HUMANA ALIMENTAR DIST MED E 
PROD NUTRICIONAIS LTDA 52281 R$       8.052,00

56699/2020 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD 
LIMPEZA MACATUBA LTDA 21913 R$       1.810,70

52561/2020 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 149215 R$       1.572,00

174569/2019 INTEGRATIVA TECNOLOGIA E 
GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA 2021/3512 R$      66.035,32

77930/2021 J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS 
HOSPITALARES ME 1099 R$      48.900,00

26381/2020 JOBE LUV INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA 51060 R$     126.000,00

110074/2020 L. DE A. CAMPOS ME 80 R$       5.585,36
27051/2019 LABORATÓRIO SOBRINHO LTDA 33900 R$           7,81
27051/2019 LABORATÓRIO SOBRINHO LTDA 33901 R$          73,50
27051/2019 LABORATÓRIO SOBRINHO LTDA 33902 R$          15,62
27051/2019 LABORATÓRIO SOBRINHO LTDA 33904 R$         178,24

56813/2020 LE CARD ADMISTRADORA DE 
CARTÕES LTDA 47820 R$       1.485,00

81236/2019 LODERME FARMACIA DE 
MANIPULAÇÃO LTDA 1455 R$          52,00

55565/2020 M.E.G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO 
LTDA 17992 R$         960,00

27512/2020
MANUPA COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
EIRELI

10796 R$     315.245,00

20040/2020 MARCIA APARECIDA GARCIA 1338 R$       1.068,00
8380/2019 MARCIA APARECIDA GARCIA 1340 R$       4.650,00

84713/2020 MEDI HOUSE IND COM PROD CIRURG 
E HOSP EIRELI 201723 R$       5.094,72

52856/2020 MEDI HOUSE IND COM PROD CIRURG 
E HOSP EIRELI 201842 R$       3.870,72

52856/2020 MEDI HOUSE IND COM PROD CIRURG 
E HOSP EIRELI 201843 R$         442,00

118040/2020 MEDIMPORT COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43662 R$         768,00

173840/2019 MICROWARE ENGENHARIA DE 
SISTEMAS LTDA 871 R$      45.200,00

150550/2019 MILK VITTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
LTDA 24990 R$      11.440,50

29390/2020 MM BRASIL ALIMENTOS LTDA 13204 R$       1.189,80
17632/2020 MM BRASIL ALIMENTOS LTDA 13205 R$       2.031,55
17632/2020 MM BRASIL ALIMENTOS LTDA 13238 R$       2.012,80
29390/2020 MM BRASIL ALIMENTOS LTDA 13239 R$       1.120,80
29390/2020 MM BRASIL ALIMENTOS LTDA 13268 R$       1.086,80
17632/2020 MM BRASIL ALIMENTOS LTDA 13269 R$       2.098,70

6194/2020 MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO 
SOCIEDADE SIMPLES LTDA 275330 R$     138.587,70

17149/2020 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA 803215 R$         234,00

55570/2020 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 266524 R$       4.600,00

44926/2020 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI 8706 R$         296,52

62792/2020 PORTAL LTDA 130840 R$         187,60
62792/2020 PORTAL LTDA 130880 R$       2.224,40
62792/2020 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA 830525 R$       7.929,60

24551/2021 PRIORITTA PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI 3150 R$         152,80

96909/2020 PRIORITTA PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI 3151 R$         317,40

9233/2020 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI 2966 R$         203,64

80228/2018 RG LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI 3031 R$       2.530,00
80228/2018 RG LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI 3032 R$       2.530,00
80228/2018 RG LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI 3033 R$       2.530,00
80228/2018 RG LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI 3034 R$       1.265,00
80228/2018 RG LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI 3035 R$       2.530,00
80228/2018 RG LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI 3036 R$       1.265,00

77399/2018
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE 

SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
LTDA 

53874369 R$    2.432.504,94

87183/2019 SAPRA LANDAUER SERV ASSESSORIA 
E PROT RADIOLÓGICA LTDA 279781 R$         426,30

96909/2020 SC COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI 1332 R$      19.557,60

47982/2020 SELTOM COMÉRCIO DE GAS LTDA 12752 R$         319,28
47982/2020 SELTOM COMÉRCIO DE GAS LTDA 12812 R$         319,28

96909/2020 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA 173118 R$       2.820,00

23189/2021 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA 173301 R$       4.400,00

52856/2020 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 121382 R$       3.054,00
53946/2018 SORRI BAURU 847 R$     203.563,67
53946/2018 SORRI BAURU 848 R$      54.000,00
149076/2020 SORRI BAURU 851 R$      72.842,96
8620/2018 SORRI BAURU 852 R$       3.374,46
1631/2018 SORRI BAURU JULHO  R$     508.684,22
1631/2018 SORRI BAURU JULHO  R$     473.203,36
50271/2020 STERILEX CIENTIFICA LTDA 59217 R$       5.152,80
37363/2018 STRATURA ASFALTOS S/A 52841 R$      12.758,24

66765/2020 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS 
LTDA 12502 R$       7.284,16

41506/2021 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS 
LTDA 12598 R$       7.286,40

20048/2020 TERRAO COMERCIO E 
REPRESENTACOES EIRELI 109425 R$       4.596,00

53739/2020 TERRAO COMERCIO E 
REPRESENTACOES EIRELI 109463 R$       1.190,00

23189/2021 UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA 
NACIONAL S/A 521338 R$      29.205,00

96909/2020 UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA 3862 R$       1.850,00

71908/2020 VIC PHARMA INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 57734 R$      23.904,00

55570/2020 VIDA FORTE NUTRIENTES IND E COM 
PROD NATURAIS LTDA 221464 R$         689,64

29291/2015 VITIVER SISTEMAS DE SEGURANÇA 
ELETRÔNICA LTDA 3061 R$      22.000,10

51681/2017 VITIVER SISTEMAS DE SEGURANÇA 
ELETRÔNICA LTDA 32123 R$         397,29

51681/2017 VITIVER SISTEMAS DE SEGURANÇA 
ELETRÔNICA LTDA 34402 R$         397,29

51681/2017 VITIVER SISTEMAS DE SEGURANÇA 
ELETRÔNICA LTDA 34623 R$         397,29

51681/2017 VITIVER SISTEMAS DE SEGURANÇA 
ELETRÔNICA LTDA 35474 R$         397,29

51681/2017 VITIVER SISTEMAS DE SEGURANÇA 
ELETRÔNICA LTDA 36323 R$         397,29

51681/2017 VITIVER SISTEMAS DE SEGURANÇA 
ELETRÔNICA LTDA 37173 R$         397,29

32152/2021 WELLINGTON RICARDO SIMONETTI 
ME 1958 R$      31.018,00

EVERTON DE ARAUJO BASÍLIO
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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 

ARBORIZAÇÃO URBANA 
ATENÇÃO 

*Para solicitar a substituição, acesse: https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_documentos/cadastrar.aspx?a=224 
e preencha o formulário conforme indicado. Caso não tenha acesso à internet, procure o Poupa Tempo com 
comprovante de propriedade do imóvel e documentos pessoais (cópias simples), conforme Lei nº 4368/99.
*A substituição de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário 
Oficial. 
“Deferido o pedido, o munícipe terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do deferimento no 
Diário Oficial do Município, para efetivar a supressão da árvore e de 15 (quinze) dias, a partir da supressão, 
para substituição da mesma, sob pena prevista nesta lei. (NR)” (Art. Alterado pela Lei nº 4714/01).
*As despesas com a substituição ficarão a cargo do requerente. 
* As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior 
a 1,50 metros (um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil 
(parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 8806/00). 
*A poda de árvore em domínio público somente será permitida seguindo as especificações contidas no 
artigo 21 da Lei nº 4368/99 que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura 
urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA. 
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*O canteiro inadequado, assim como a inexistência de área mínima permeável na base do tronco, danifica 
a árvore e pode causar a interrupção no transporte da seiva e permitir a infecção por fungos e bactérias, 
devido a lesões no lenho (inciso I e art. 30 da Lei 4368). Passível de multa conforme art. 42, inciso II da 
Lei 4368/99.

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

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

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

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA 
Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica deverão ser plantadas mudas de pequeno porte: 
Sugestão: caqui do cerrado (Diospyros híspida); cerejeira do rio grande (Eugenia involucrata); tamanqueiro 
(Byrsonima intermedia); astrapéia (Dombeya wallichii), acerola (Malpighia glabra), araçá (Psidium 
cattleianum), grevílha anã (Grevillea banksii), cambuí (Myrciaria tenella), calicarpa (Callicarpa reevesii), 
pitanga (Eugenia uniflora); mulungu do litoral (Erythrina speciosa); neve da montanha (Euphorbia 
leucocephala); urucum (Bixa orelana); flamboyant mirim (Caesalpinia pulcherrima), escova de garrafa 
(Callistemon sp.), siraricito (Cojoba sophorocarpa), nêspera (Eriobotrya japonica), calabura (Muntingia 
calabura), ipê branco (Tabebuia rosea-alba), Calliandra (Calliandra houstoniana), jabuticaba (Myrciaria 
cauliflora), uvaia (Eugenia pyriformis), Amora (Morus nigra), Jambo branco (Syzygium aqueum), Pau-
santo (Kielmeyera coriácea), Folha de Serra (Ourateas spectabilis), Romã (Punica granatum), Cerejeira 
(Prunus campanulata), Pequeno Barbatimão (Stryphnodendron adstringens, S. polyphyllum), Cerejeira 
ornamental (Prunus serrulata), Gabiroba (Campomanesia xanthocarpa).
Nas calçadas opostas a rede elétrica ou possuírem fiação compacta deverão ser plantadas mudas de médio 
porte: 
Sugestão: jacarandá mimoso (Jacaranda mimosifolia), quaresmeira (Tibouchina granulosa), pata-de-vaca 
(Bauhinia sp), louro pardo (Cordia trichotoma); alecrim de campinas (Holocalyx balansae); pau terra ( 
Qualea grandiflora; Qualea parviflora); amendoim falso (Acosmium subelegans); caviuna do cerrado 
(Dalbergia miscolobium); amendoim do campo (Platypodium elegans), bico de pato (Machaerium 
aculeatum); barbatimão (Stryphnodendron rotundifolium), candeia (Piptocarpha rotundifolia); falso 
barbatimão (Dimorphadra mollis); jacarandá do campo (Machaerium acutifolium); aldrago (Pterocarpus 
violaceus), olho de dragão (Adenanthera pavonina), pequi (Caryocar brasilienses), aroeira pimenteira 
(Schinus terebinthifolia), sibipiruna (Caesalpinia pluviosa), chuva de ouro (Cassia fistula), pau Brasil 
(Caesalpinia echinata), ipê amarelo do cerrado (Tabebuia aurea); ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha), 
grumixama (Eugenia brasiliensis), magnólia branca (Magnolia grandiflora), magnólia amarela 
(Michelia champaca), amendoinzeiro (Platypodium elegans), fedegoso (Senna macranthera), cabreúva 
(Myroxylon peruiferum), lofantera da amazônia (Lophanthera lactescens), tipuana (Tipuana tipu), resedá 
gigante (Lagerstroemia speciosa), acácia mimosa (Acacia podalyraefoli), dedaleiro (Lafoensia pacari), 
tamanqueira (Pera glabrata), mirindiba rosa (Lafoensia glyptocarpa), melaleuca (Melaleuca alternifolia 
); Mulungu – Coral (Erythrina verna), Quereutéria (Koelreuteria paniculata), Tamarindo (Tamarindus 
indica), Albizia (Albizia lebbeck), Chapéu de Sol ( Terminalia catappa), Alfeneiro ( Ligustrum lucidum), 
Saboneteira (Sapindus saponaria), Jambo Amarelo (Syzygium jambos), Oliveira (olea europaea), 
Amarelinho (Plathymenia reticulata), Cedro (Cedrela fissilis), Jenipapo (Genipa americana), Cambuci 
(Campomanesia phaea), Ipê Felpudo (Zeyheria tuberculosa).

PEDIDO DE ADOÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES

Processo nº 125456/2021
Interessada: Empresa Soluobras Obras e Reformas da Construção Civil Ltda
Local: Canteiro Central localizado na Alameda Doutor Octávio Pinheiro Brisolla Quadra 12.

Processo nº 125471/2021
Interessada: Empresa Natali Paula Verdo Marcelino 33220391885
Local: Canteiro Central localizado na Alameda Doutor Octávio Pinheiro Brisolla Quadra 13.

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

COMUNICADO

AUTO DE INFRAÇÃO 

O munícipe abaixo relacionado infringiu o disposto na Lei 4368/99 que disciplina a arborização urbana 
e as áreas verdes do perímetro urbano do Município de Bauru. Portanto lavramos o presente Auto de 

Infração. 
Observação: O prazo para apresentação do recurso é de 20 (vinte) dias. Após este prazo o processo será 

encaminhado à Dívida Ativa. 
INTERESSADO (A) PROCESSO AUTO DE INFRAÇÃO

JOSÉ GONZALES 
RUIS 116366/2021

0120-B 
Devido à execução de PODA DRÁSTICA em 01 (uma) espécie 

arbórea denominada Chapéu-de-sol, localizada no imóvel 
situado à:

Rua Vespasiano Bastazini, nº 3-6, PMB: 3/0251/001 – Vila 
Monlevade

Secretaria dos 
Negócios Jurídicos

Gustavo Russignoli Bugalho
Secretário

PORTARIA Nº 26/2021
GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO, Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos de Bauru, no uso de 
suas atribuições legais,

RESOLVE:
Em conformidade com o Decreto nº 10.088, de 20 de setembro de 2.005, ficam os servidores abaixo 
relacionados, autorizados a dirigir as viaturas que pertencem a Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, 
com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência aferida no momento da utilização, dos 
ocupantes de cargo de motorista.

Idomeu Alves de Oliveira Júnior - matrícula nº 23.667
Bauru, 12 de agosto de 2021.

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Secretaria de Planejamento
Nilson Ghirardello

Secretário

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.370/21 - PROCESSO Nº 140.014/19 – Sisdoc nº 111.697/21 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA:  CIRÚRGICA CERON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA EPP – OBJETO: A CONTRATADA, 
obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 140.014/19, a 
fornecer ao CONTRATANTE 10 (DEZ) Esfigmomanometros; Aneroide; Portátil; Com Braçadeira Adulto; 
Trabalhando Na Faixa de Escala de 0 a 300mmhg; Com Resolução de 2 Mmhg; Com Pera de Borracha, c/ 
válvula Anti Refluxo; Manguito Em Borracha Sem Emendas, resistente; Braçadeira Em Nylon, com Fecho 
Em Velcro Resistente. (CÓD. BEC 3516261), melhor descritos no Anexo I do Edital SMS 392/20, conforme 
termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados. 

ITEM QTD DESCRIÇÃO MARCA / 
MODELO

PREÇO 
UNITÁRIO

05 10

Esfigmomanometro; Aneroide; Portátil; Com Braçadeira 
Adulto; Trabalhando Na Faixa de Escala de 0 a 

300mmhg; Com Resolução de 2 Mmhg; Com Pera de 
Borracha, c/ válvula Anti Refluxo; Manguito Em Borracha 

Sem Emendas, resistente; Braçadeira Em Nylon, com 
Fecho Em Velcro Resistente. (CÓD. BEC 3516261)

Premium/ 
Adulto R$ 70,70

PRAZO: 12 MESES – VALOR TOTAL: R$ 707,00 – PROPONENTES: 21 - MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº SMS 330/20 –– ASSINATURA: 23/07/21.

Secretaria de Saúde
Orlando Costa Dias

Secretário
PORTARIA SMS Nº 109/2021

ORLANDO COSTA DIAS, Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 12, inciso I, alínea “b”, da Lei Municipal nº 5.804/2009;
Considerando a necessidade de organização do arquivo da Secretaria de Saúde, e a consequente 
liberação de espaço físico e melhoria na gestão de documentos;
Considerando a necessidade de elaboração e aplicação do Plano de Classificação e da Tabela de 
Temporalidade em documentos públicos, conforme determina a Lei Federal 8.159/1991, que dispõe sobre 
a política nacional de arquivos públicos e privados;
Considerando a necessidade de proporcionar o acesso à informação, previsto na Constituição Federal e 
regulamentado pela Lei 12.527/2011, e
Considerando o Artigo 8º e 9º do Decreto Municipal nº 6.891, de 28 de fevereiro de 1994, que regulamenta 
a Lei Municipal nº 3.624, de 14 de outubro de 1993:
Art. 8º As secretarias municipais e os órgãos da administração indireta deverão constituir por meio de 
Portaria, a Comissão Setorial de Avaliação.
Art. 9º As Comissões Setoriais de Avaliação, deverão ser constituídas por, no mínimo de 5 (cinco) membros 
com conhecimento da estrutura organizacional e da tramitação de documentos nos respectivos órgãos.
[...]

RESOLVE
Art. 1º. Criar a Comissão Setorial de Avaliação – CSA da Secretaria de Saúde.
Art. 2º. A CSA será composta pelos seguintes membros:

Adriana Cabreste Leoni mat: 33842
Ana Celia Batista da Silva Ribeiro mat: 34549

Ana Maria Ferreira Carvalho mat: 28604
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Eliana Ribeiro mat: 32867
Fernando Cesar Leandro mat: 33035

Jessika Xavier da Silva Duarte mat: 34584
Kelly Christina Algarra Marra mat: 30473

Luiz Gustavo de Oliveira mat: 30470
Marcela da Silva Santos Camargo mat: 28930

Marcelo da Silva Paini mat: 30630
Marcos Eli Galhardo Valverde mat: 24042

Maria Fernanda Carrascosa mat: 27874
Meire Belchior Pranuvi mat: 32369

Natalia Peres Gonçalves Pavani mat: 33455
Natalina de Oliveira Puliesi mat: 30860

Patricia Aparecida Alves da Silva mat: 31024
Rosane Ap Toquete Seabra Prudente mat: 24393

Rosi Luci Castilho Souza Pinto Costa mat: 28344
Sofia de Mattos Alves mat: 34788

Art. 3º. A CSA será presidida pelo servidor Luiz Gustavo de Oliveira.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial do Município.

PUBLICA-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE.
Bauru, 10 de Agosto de 2021.

ORLANDO COSTA DIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA SMS 110/2021
Dr. Orlando Costa Dias, Secretário Municipal, no uso das suas atribuições legais, em especial aquelas que 
lhe são conferidas pela Lei 5.804/2009,

RESOLVE:
AUTORIZAR, de acordo com o Decreto 10.088, de 20 de setembro de 2.005, os servidores abaixo 
relacionados a dirigir viaturas oficiais no atendimento dos serviços da Secretaria Municipal da Saúde, por 
um período de 06 (seis) meses com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência aferida no 
momento da utilização, de servidores ocupantes do cargo de Motorista:

Matricula Servidor CNH CAT. VALIDADE
25728 Jorge Dias Soares 00749186596 B 16/07/2024

REGISTRA-SE E PUBLIQUE-SE.
Bauru, 11 de agosto de 2021.

DR. ORLANDO COSTA DIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

PORTARIA SMS Nº 111/2021
O Secretário Municipal de Saúde, Dr. Orlando Costa Dias, no uso das suas atribuições legais, em especial 
aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009, considerando:
1- A lei 5950 de 02/08/2010 em seu artigo 60 incluiu na redação do § 3, do artigo 31 da Lei 
3.373 de 29 de julho de 1.991, que trata do pagamento do adicional de sobre aviso, os setores que prestam 
atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal de Saúde,
2- E que os servidores deverão ser designados através de portaria do Secretário Municipal de 
Saúde,

RESOLVE:
Designar os servidores abaixo relacionados para atuar em plantão de sobre aviso.
Mat Nome
25728 Jorge Dias Soares

Bauru, 11 de agosto de 2021.
DR. ORLANDO COSTA DIAS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

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

PUBLICAÇÃO DE:  10/08/2021 a 13/08/2021

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO

36557/2020 BIO BIOMEDICAL  DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E 
ODONTOLÓGICOS LTDA.

76193/2019 L MARMONTEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
10924/2019 ANTONIA LOIDE PALMIERO MARTINS - ME
95485/2020 T.B.B. COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA ME

57318/2018 BIO BIOMEDICAL  DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E 
ODONTOLÓGICOS LTDA.

RECURSO DEFERIDO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
117457/2021 CIRURGICA SPEDO LTDA. 60 14287/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
122894/2021 ALVARO SERGIO COVOLAN 14331/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
INTERDIÇÃO DE PRODUTOS

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
122499/2021 BRUMAX – SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 5519/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TERMO DE INTERDIÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
122499/2021 BRUMAX – SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 2292/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
95585/2021 NEUSA MARIA PAPIN MENDES - EPP 26717/A-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
103736/2021 L.M. LUIZÃO - EPP 5516/F-1

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 101123/2021

INTERESSADO DROGARIA CATEDRAL LTDA
REQUERENTE CARLOS MAGNO CRUZ DE CASTRO

CPF 590.796.718-86
CRF/SP 92795

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 101123/2021

INTERESSADO DROGARIA CATEDRAL LTDA
REQUERENTE DANIELE DONA ERNICA

CPF 558.057.308-12
CRF/SP 48926

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 101123/2021

INTERESSADO DROGARIA CATEDRAL LTDA
REQUERENTE LUCIANA DE OLIVEIRA MELO

CPF 246.875.918-41
CRF/SP 21504

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 101123/2021

INTERESSADO DROGARIA CATEDRAL LTDA
REQUERENTE ROSA MARIA GUIMARÃES SALAZAR

CPF 488.716.658-30
CRF/SP 90760

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 31157/2008

INTERESSADO HUMANA ALIMENTAR – DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
NUTRICIONAIS LTDA

REQUERENTE MARIA EDUARDA LOPES DA SILVA
CPF 456.692.578-12

CRF/SP 102582

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 12346/2009

INTERESSADO EDELCIO MARTINS CARDOSO DROGARIA - EPP
REQUERENTE LETICIA MENDES DE FARIAS QUINTINO

CPF 444.242.628-71
CRF/SP 102991

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 43086/2015

INTERESSADO DROGARIA SÃO PAULO S/A
REQUERENTE THAIS EDUARDA MEDINA CORREA

CPF 379.696.118-50
CRF/SP 68032

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 12346/2009

INTERESSADO EDELCIO MARTINS CARDOSO DROGARIA - EPP
REQUERENTE TATIANA CRISTINA BRUNO

CPF 357.456.128-86
CRF/SP 57083

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 75140/2018
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INTERESSADO MARIANGELA BRAZ VIEIRA BAURU
REQUERENTE MARIANGELA BRAZ VIEIRA

CPF 065.341.358-09
CRF/SP 13279

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 15267/1999

INTERESSADO MARIANGELA BRAZ VIEIRA BAURU -ME
REQUERENTE ISABELLA BERTOLACCINI VASCONCELOS

CPF 393.976.568-64
CRF/SP 69561

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

122357/2021 MICHELE HERRERO LUIZ RODRIGUES 9758/F-1
102545/2021 OLAVO HENRIQUE DOS REIS 12687/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
97608/2021 SIMONE REGINA MARTELINI 5180/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
68910/2021 ANDRE LUIZ COLOMBO 2039/F-1
71857/2021 MARCELO DE CAMARGO GUERRA 2040/F-1
51683/2021 CAROLINA LETICIA TROPICO MENDONÇA 2035/F-1
58298/2021 LUCAS  FABIO BARROZO RODRIGUES 2037/F-1
50531/2021 MARCIO GABRIEL S   DA SILVA 2034/F-1
51019/2021 PAMELA KRISTINA DOS SANTOS 2033/F-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS

PUBLICAÇÃO DE: 11-08-2021 A 13-08-2021.

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
111014/2021 EDINALDO MARREIRO DE SOUZA REFEIÇÕES LTDA
108250/2021 CAKUS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SORVETES LTDA EPP

144057/2020 CARMELINA CONFECÇÕES E COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS E 
ACESSÓRIOS LTDA

145786/2020 GUKI NUTRACEUTICA LTDA
52182/2019 GUKI NUTRACEUTICA LTDA
172230/2019 KATIA REGINA CINCOTO 03995819877
101778/2021 PADARIA E MARMITARIA NOVA ALIANÇA LTDA
76089/2018 EVERSON  DA SILVA ALVAREZ 21563350874

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
125391/2021 JAD ZOGHEIB E CIA LTDA 16935/F-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
115357/2021 TRIO SUPERMERCADOS LTDA 180 15192/C-1
116278/2021 DUAS MENINAS - LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA 60 16912/F-1
116311/2021 DUAS MENINAS - LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA 60 16906/F-1
116287/2021 DUAS MENINAS - LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA 60 16908/F-1
122192/2021 FABIO BARREZZI EIRELI 90 13997/C-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
115322/2021 TRIO SUPERMERCADOS LTDA 14991/C-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
115287/2021 TRIO SUPERMERCADOS LTDA 14994/C-1
115368/2021 TRIO SUPERMERCADOS LTDA 15188/C-1

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
130800/2019 EMERSON MIGUEL DE CAMARGO 18041168825 2191/E-1

130799/2019 EMERSON MIGUEL DE CAMARGO 18041168825 2190/E-1

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
132603/2020 MARIANA DE FATIMA ALVES FERREIRA ME 7629/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
54238/2021 BARRACÃO SUPERMERCADO LTDA 7577/F-1
66416/2021 LEANDRO ALMAGRO PEREIRA ME 7560/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
125432/2021 JAD ZOGHEIB & CIA LTDA 3254/C-1

DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES :
PROCESSO INTERESSADO
76089/2018 EVERSON DA SILVA ALVAREZ 21563350874

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
125180/21 SIDNEY DIOGO SILVA 12383/C-1
125727/21 PETERSON CASSIO PEREZ 11024/F-1
125753/21 PETERSON CASSIO PEREZ 11025/F-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
90084/21 ADEMIR PAPETTI ----- 10521/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
85616/21 LARISSA SALGUEIRO BOZELLI 12452/C-1

ERRATA:

PUBLICADO EM D.O.M. EM 12/08/21

ONDE SE LÊ:

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
99298/21 CELSO JOSE ROSSETO 23312/E-1

LEIA-SE:

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
90928/21 CELSO JOSE ROSSETO 23312/E-1

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

PUBLICAÇÃO DE: 12/08/2021 a 13/08/2021

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

PROCESSO INTERESSADO

147393/2019 UNIODONTO DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLOGICO

144209/2020 EMEII APARECIDA PEREIRA PEZZATTO

40452/2020 HEB-HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU

135575/2020 CLINICA FERRAZ-MARCO ANTONIO FERRAZ DE BARROS BAPTISTA

142744/2019 ESC. EDU. INFANTIL E FUND SONHO MEU LTDA

138671/2019 LABORATORIO SOBRINHO LTDA

7436/2020 CF BIRELO E ECF OMENA LTDA

110048/2020 ONE CARE ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA

75550/2020 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DIRCEU DALPINO LTDA

188345/2019 UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

57971/2018 FAVINHO DE MEL- CENTRO EDUCACIONAL PROJETO CRESCER LTDA

83430/2020 UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

15469/2021 ALAIDE APARECIDA FAGIAN

28788/2021 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO EXODO
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DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES :
PROCESSO INTERESSADO
147393/2019 UNIODONTO DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLOGICO
144209/2020 EMEII APARECIDA PEREIRA PEZZATTO
40452/2020 HEB-HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU
135575/2020 CLINICA FERRAZ-MARCO ANTONIO FERRAZ DE BARROS BAPTISTA
142744/2019 ESC. EDU. INFANTIL E FUND SONHO MEU LTDA
138671/2019 LABORATORIO SOBRINHO LTDA
7436/2020 CF BIRELO E ECF OMENA LTDA

110048/2020 ONE CARE ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA
75550/2020 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DIRCEU DALPINO LTDA
188345/2019 UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
188345/2019 UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
83430/2020 UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
45642/2021 BREJA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 7260/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
121428/2021 COLEGIO THAINA CHRISTAL LTDA 14696/C-1

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE 
SAÚDE COLETIVA/DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, INFORMA QUE O 

ESTABELECIMENTO ABAIXO RELACIONADO ENCONTRA-SE DESINTERDITADO :
PROCESSO 118708/2021
TERMO DE 

LIBERAÇÃO 3148/C-1

RAZÃO 
SOCIAL L.A.I DE SOUZA ME

ENDEREÇO RUA WALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA 2-82 MARY DOTA

ATIVIDADE ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 
0 A 6 ANOS

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TERMO DE LIBERAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
118708/2021 L.A.I DE SOUZA ME 3148/C-1

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

COMDEMA
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL

RESOLUÇÃO COMDEMA Nº 002, DE 25 DE JUNHO DE 2.021
Dispõe sobre a criação do Conselho Fiscal do Fundo Municipal do Meio Ambiente, vinculado à Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente.
O Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de 
Bauru, COMDEMA, no uso de suas atribuições legais, e:
CONSIDERANDO a Lei nº 3.664, de 20 de dezembro de 1986, que institui, junto a Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, o Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA.
CONSIDERANDO que o Fundo Municipal do Meio Ambiente tem como finalidade arrecadar, administrar, 
gerenciar e aplicar recursos e ações e projetos de interesse ambiental;
CONSIDERANDO a necessidade de um órgão de fiscalização independente, com o objetivo de examinar, 
acompanhar e fiscalizar a gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente;

RESOLVE:
CAPÍTULO I DA CRIAÇÃO, FINALIDADES, ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

Artigo 1º - Criar o Conselho Fiscal do Fundo Municipal do Meio Ambiente, vinculado à Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente. 
Artigo 2º - O Conselho Fiscal do Fundo Municipal do Meio Ambiente é um órgão de fiscalização 
independente da administração, tendo como finalidade a fiscalização da gestão financeira e administrativa 
do Fundo Municipal do Meio Ambiente. 

CAPÍTULO II DA COMPOSIÇÃO
Art. 3º O Conselho Fiscal do Fundo Municipal do Meio Ambiente terá a seguinte composição:
I - 07 (sete) conselheiros integrantes do Conselho Municipal do Meio Ambiente, titulares e respectivos 
suplentes, observada a paridade de gênero, na seguinte conformidade:
a) 3 (três) representantes do Poder Público;
b) 3 (três) representantes da Sociedade Civil;
c) 1 (um) representante da Diretoria do Conselho Municipal do Meio Ambiente

§ 1º A Coordenação do Conselho Fiscal do Fundo Municipal do Meio Ambiente será exercida pelo membro 
representante da Diretoria do Conselho Municipal do Meio Ambiente.
§2º A secretaria-executiva do Conselho Fiscal do Fundo Municipal do Meio Ambiente poderá ser exercida 
pelo membro representante da Sociedade Civil ou do Poder Público;
§ 3º Os representantes terão mandato de 2 (dois) anos, admitida a recondução na forma do regimento 
interno.
§4º O mandato dos representantes deverá, necessariamente, coincidir com o mesmo prazo de mandato 
destes junto ao Conselho Municipal do Meio Ambiente.

CAPÍTULO III DO REGIMENTO INTERNO
Art. 4º O Conselho Fiscal do Fundo Municipal do Meio Ambiente definirá em seu regimento interno:
I– a organização, o cronograma das reuniões ordinárias e as formalidades de convocação das 
reuniões extraordinárias;
II– os protocolos ordinários e os protocolos de urgência que deverão ser encaminhados para 
votação;
III– outras matérias pertinentes ao melhor andamento dos trabalhos do Conselho.

CAPÍTULO IV DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 5º - Após a indicação dos representantes de cada entidade e respectiva composição do Conselho Fiscal 
de que trata o presente, deverá ser publicado em Diário Oficial do Município por meio de Decreto. 
Artigo 6º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.  

REGISTRA-SE, E PUBLICA-SE. 
Bauru, 25 de junho de 2021. 

Simony Silva Coelho
Presidente do COMDEMA 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAURU
Lei Municipal n. º 4.669 de 07/05/2001.

Prezado (a) Conselheiro (a).

Em conformidade com o Artigo 9º., da Lei 4669, de 07 de maio de 2.001, convocamos Vossa Senhoria para 
Reunião do Conselho Municipal de Saúde para deliberação da pauta abaixo:

1) Informes;
2) Projeto “Arbo Control”;
3) Comissão de Fiscalização do C.M.S.;
4) Eleição do Conselho Gestor;
5) Prontuários de Papel;
6) Conselho Curador da F.E.R.S.B.

Reunião Ordinária CMS – Virtual
16/08/2021 – 19:30hs

Observação: os interessados que desejam participar da reunião que não sejam membros do CMS, deverão 
solicitar o link da reunião através do e-mail : conselhomunicipaldesaude.bauru@gmail.com

Qualquer dúvida entrar contato, através do telefone: (14) 3104-1478

Dra Graziela de Almeida Prado e Piccino Marafiotti
Coordenadora Conselho Municipal de Saúde de Bauru

AVISOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 365/2021 - PROCESSO Nº 133.121/2020 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: GILBERTO DOS SANTOS TOSTA-ME – Interessada: 
Todas as Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Corpo de Bombeiros, DAE e FUNPREV, 
cujas especificações estão indicadas no anexo I e III do Edital 163/2021 e Processo Administrativo n. 
133.121/2020, mediante emissão de Notas de Empenho, conforme termos de sua proposta devidamente 
anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 4 – BORRACHA/APAGADOR/LÁPIS/LAPISEIRA “COTA PRINCIPAL”

Item ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS UNID.
Qtd. Total 

Anual 
Estimada

MARCA V. 
UNIT

01
BORRACHA BRANCA Nº 40 MACIA E 

FLEXÍVEL, apaga qualquer graduação de grafite 
sem borrar o papel. De primeira qualidade. 

UN 1.633 MASTER R$ 
0,17

02

APAGADOR P/ QUADRO BRANCO, BASE 
EM FELTRO 100% LÃ (macio e resistente), 
com pegador, corpo feito de plástico resistente 
com as seguintes medidas mínimas: 50 mm de 
largura, 145 mm de comprimento, 30 mm de 

altura, Ótima apagabilidade. 

UN 77 STARPRINT R$ 
2,85

03

LÁPIS PRETO Nº 2 CORPO DE MADEIRA 
100% REFLORESTADA (MADEIRA DE 
REFLORESTAMENTO CERTIFICADA), 

APONTADO. De primeira qualidade. 

UN 4.753 ECOLE R$ 
0,19

04
LAPISEIRA TÉCNICA P/ GRAFITE 0,5, 

CORPO PLÁSTICO RESISTENTE E PONTA 
DE AÇO. De primeira qualidade. 

UN 94 LYKE R$ 
3,78

05
LAPISEIRA TÉCNICA P/ GRAFITE 0,7, 
CORPO PLÁSTICO E PONTA DE AÇO. De 

primeira qualidade. 
UN 122 LIKE R$ 

3,78
PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2021 – ASSINATURA: 
06/08/2021 – VALIDADE: 05/08/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 367/2021 - PROCESSO Nº 55.907/2020 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI – Interessada: 
Todas as Secretarias Municipais, Corpo de Bombeiros, DAE, Funprev, cujas especificações estão indicadas 
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no anexo I e III do Processo Administrativo n.º 55.907/2020, mediante emissão de Notas de Empenho, 
conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo 
consignados:
LOTE 04 - PEDESTAL E CORRENTES - AMPLA PARTICIPAÇÃO - 4182138 – COD. BEC 

ITEM UN. QTD. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA P. 
UNITÁRIO

1 PEÇA 100

Pedestal para sinalização, cor amarelo/preto, 
altura aproximada de 95 cm, diâmetro aproximado 

da base de 22 cm, com os dois ganchos opostos 
para acoplamento de corrente, peso mínimo de 4 
kg. Indicação de uso: Sinalização de Segurança, 
isolamento e delimitação de áreas internas. Obs.: 
Equipamento recomendado para ser utilizado em 

conjunto com a corrente de segurança. 

KTELI R$ 26,00

2 PEÇA 115

Corrente plástica, elo grande, tamanho aproximado 
de 0,9 x 6 cm, cor amarelo/preto, material de 

Polietileno, comprimento de 05 metros. Indicação 
de uso: Sinalização de Segurança, isolamento e 

delimitação de áreas internas. Obs.: Equipamento 
recomendado para ser utilizado em conjunto com o 

pedestal para sinalização.

KTELI R$ 26,75

3 PEÇA 4

Corrente plástica, elo grande, tamanho aproximado 
de 0,9 x 6 cm, cor amarelo/preto, material de 

Polietileno, comprimento de 10 metros.  Indicação 
de uso: Sinalização de Segurança, isolamento e 

delimitação de áreas internas. Obs.: Equipamento 
recomendado para ser utilizado em conjunto com o 

pedestal para sinalização.

KTELI R$ 54,20

4 PEÇA 13

Corrente plástica, elo grande, tamanho aproximado 
de 0,9 x 6 cm, cor amarelo/preto, material de 

Polietileno, comprimento de 15 metros. Indicação 
de uso: Sinalização de Segurança, isolamento e 

delimitação de áreas internas. Obs.: Equipamento 
recomendado para ser utilizado em conjunto com o 

pedestal para sinalização.

KTELI R$ 81,06

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 – ASSINATURA: 
11/08/2021 – VALIDADE: 10/08/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2021 - PROCESSO Nº 93.056/2020 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: XULABEIKA MUDAS FRUTÍFERAS E 
ORNAMENTAIS EIRELI – Interessada: Secretarias Municipais Da Educação, De Obras, De Cultura, 
De Meio Ambiente, De Esporte E Lazer, o DAE e a Emdurb, cujas especificações estão indicadas no anexo 
I e III do Processo Administrativo n. 93.056/2020, mediante emissão de Notas de Empenho, conforme 
termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 01 – GRAMA ESMERALDA – AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Un. Quant. Descrição Mínima Valor 
Unit/M²

1 M² 67.050 Grama tipo Esmeralda, incluindo a Mão de obra de plantio, adubação 
e manutenção.     R$ 12,00

LOTE 02 – GRAMA BATATAIS – AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Un. Quant. Descrição Mínima Valor M². 
R$

1 M² 87.500 Grama tipo Batatais, incluindo Mão de obra de plantio, adubação e 
manutenção.    R$ 9,00

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2021 – ASSINATURA: 
10/08/2021 – VALIDADE: 09/08/2022.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – Edital nº 369/2021 - Chamamento Público nº 08/2021 
- Processo nº 88.434/2021 – Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO 
DE PROGRAMAÇÕES ARTÍSTICAS PARA O PROJETO “CULTURAS REMOTAS” DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE BAURU. – Interessado: Secretaria de Cultura. As 
inscrições serão realizadas entre os dias 14 a 28 de agosto (até as 23h59) exclusivamente pelo preenchimento 
do Formulário de Inscrição Online disponível na página da Prefeitura Municipal de Bauru, a partir da 
primeira publicação do presente. O edital estará disponível no site da Prefeitura Municipal de Bauru (www.
bauru.sp.gov.br – link licitações), os anexos estarão disponíveis no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
cultura/culturas_remotas.aspx.
Bauru, 13/08/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 347/2021 – Processo nº 136.289/2020 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 242/2021 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA ME E EPP – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FIBRA ÓPTICA QUE INTERLIGA PAÇO MUNICIPAL, 
HORTO FLORESTAL, ALMOXARIFADO CENTRAL E REPETIDORA REDENTOR, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL 
347/2021. Interessadas: Secretarias Municipais da Administração, do Meio Ambiente e da Educação. 
Data do Recebimento das propostas: até às 9:00hs do dia 31/08/2021. Abertura da Sessão: 31/08/2021 
às 9:00hs. 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) 3235-1113 ou através de download gratuito no site www.
bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br - Oferta de Compra: 820900801002021OC00332, 
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 13/08/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO - Edital nº 122/2020 - Processo n. º 35.069/2020 
– Modalidade: Concorrência Pública nº 006/2020 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, DE 

REVITALIZAÇÃO COMPLETA DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS 
SEGUINTES LOCALIDADES: AV. NAÇÕES UNIDAS - TRECHO NORTE - CONTÍNUO ENTRE 
A ROTATÓRIA COM A AV. PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS E A RUA JÚLIO 
PRESTES, AV. NAÇÕES UNIDAS - TRECHO SUL – CONTÍNUO ENTRE O TREVO COM A 
SP 300 (RONDON) E A AV. DUQUE DE CAXIAS; AV. NUNO DE ASSIS – TRECHO CONTÍNUO 
ENTRE A ROTATÓRIA COM A SP 300 (RONDON) E A RUA TIRADENTES EM BAURU, DE 
ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA/PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COM O 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE 
SE FIZER BOM E NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE 
COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS - Interessado: Secretaria Municipal de Obras. COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES, analisando os catálogos técnico,  relatório de ensaio e amostra apresentada no processo 
em epígrafe, o parecer técnico do Eng. José Rodrigo de Oliveira da Secretaria Municipal de Obras, anexo 
à fl. 2484, dos autos RESOLVE: DESCLASSIFICAR a empresa RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA, 
pois não atende às especificações das luminárias no edital 122/2020, que pede vida útil do conjunto 
mínima de 70.000 horas, e empresa apresentou catálogo de luminárias da Marca TECNOWATT, todos 
os modelos  com 66.000 horas, e quanto  ao relatório de ensaio e aos Estudos Luminotécnicos,  que 
foram apresentados  versam  sobre luminária com temperatura de cor declarada de 4.000 k, porém nas 
especificações da luminária tipo “A”, é exigido temperatura de cor mínima de 4.746 e valor declarado 
de 5.000k, ao que deveria ser empregado nos estudos apresentados, quanto ao emprego das luminárias do 
tipo “A”. Diante do exposto os documentos apresentados pela empresa não correspondem com a exigência 
mínimas das especificações. 
Abre-se prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109, § 1º da Lei Federal nº 8666/93.
Bauru, 13/08/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - Edital nº 145/2021 - Processo n.º 79.178/2020 – Modalidade: 
Concorrência Pública nº 03/2021 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MUSEU FERROVIÁRIO REGIONAL DE 
BAURU, SITO NA RUA PRIMEIRO DE AGOSTO, SEM NÚMERO, ÁREA 1-B, BAIRRO: 
CENTRO, CEP: 17.010-011, MUNICÍPIO: BAURU – S.P, COM DEMAIS FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER 
BOM E NECESSÁRIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS 
OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETO PERTENCENTE 
AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 899086/2020 -  MTUR/CAIXA/PMB – POR INTERMÉDIO DO 
GESTOR DO PROGRAMA MINISTÉRIO DO TURISMO - Interessado: GABINETE CONVÊNIO 
/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, 
analisando as propostas/planilhas apresentadas no processo em epígrafe e o parecer técnico da Arquiteta a 
Srª. Pérola Mota Zanotto da Secretaria Municipal de Obras, e membro suplente da Comissão Permanente de 
Licitação, anexo à fls. 374/392, em relação as planilhas apresentadas, pelas empresas: MAGNUS GTV – 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME está correta e da D.C.A DE SOUZA LTDA possui 
alguns erros formais nos subitens descriminado: Itens 1.1.0.0.3, 1.1.0.0.5, 1.1.0.0.6, 1.1.0.07, 1.1.0.0.9, 
1.1.0.0.10, 2.1.0.01, 2.1.0.0.4; 3.1.0.0.1, 3.1.0.0.2, 3.1.0.0.3. 3.1.0.0.4, 3.1.0.0.5; 4.1.0.0.1, 4.1.0.0.2, 
4.1.0.0.5, 4.1.0.0.6, 4.1.0.0.8; 4.2.0.0.1; 5.1.0.0.1, 5.1.0.0.2, 5.1.0.0.3, 5.1.0.0.4. 5.1.0.0.5, 5.1.0.0.6, 
5.1.0.0.7, 5.1.0.0.8, 5.1.0.0.9; 5.2.0.0.1, 5.2.0.0.3; 6.1.0.0.2 a 6.1.0.0.7; 6.2.0.0.1, 6.2.0.0.3; 7.1.0.0.1, 
7.1.0.0.2, 7.1.0.0.3, 7.1.0.0.6, 7.1.0.0.8, 7.1.0.0.9; 7.2.0.0.1 a 7.2.0.0.7 e 7.2.0.0.9; 7.3.0.0.1 a 7.3.0.0.3; 
7.4.0.0.1 a 7.4.0.0.6; 7.5.0.0.1, 7.5.0.0.3 a 7.5.0.0.6; 7.6.0.0.1 a 7.6.0.0.6; 7.8.0.0.4, 7.8.0.0.5, 7.8.0.07, 
7.8.0.0.8, 7.8.0.0.10, 7.8.0.0.11; 7.9.1.1.5; 7.9.1.3.3; 7.9.1.4.1, 7.9.1.4.2, 7.9.1.5.2; 8.1.0.0.1, 8.1.0.0.4, 
8.1.0.0.6, 8.1.0.0.11, 8.1.0.0.13, 8.1.0.0.14, 8.1.0.0.16, 8.1.0.0.21, 8.1.0.0.23, 8.1.0.0.25, 8.1.0.0.26; 
8.2.0.0.1 a 8.2.0.0.4; 8.3.0.01 a 8.3.0.0.4; 8.4.0.0.1; 8.5.0.01 e 8.5.0.0.2; 9.1.0.0.1 e 9.1.0.0.2. Diante do 
exporto, e após a correção dos itens acima citados o valor total para execução da obra será R$ 257.207.93 
e não R$ 257.196,40, considerando os valores unitários de acordo o subitem 8.3.4 alíneas “b; a Comissão 
Permanente de Licitações RESOLVE pela CLASSIFICAÇAO das empresas abaixo relacionadas, por 
estarem de acordo com que determina o edital 145/2021 e contém valores (preços unitários), praticados 
atualmente pelo mercado da construção civil: 
1º CLASSIFICADA: D.C.A DE SOUZA LTDA no valor global de R$ R$ 257.207.93;
2º CLASSIFICADA: MAGNUS GTV – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, no 
valor global de R$ 276.777.00.
Abre-se prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109, da Lei Federal nº 8666/93.
Bauru, 13/08/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 270/2021 - Processo nº 37.867/2021 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 180/2021 - PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - 
Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE 
LIMPEZA, SENDO: 10.941 (DEZ MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UMA) UNIDADES DE 
SAPÓLIO (SAPONÁCEOS LÍQUIDO); 2.793 (DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS) 
UNIDADES DE SAPÓLIO (SAPONÁCEOS EM PÓ; 53 (CINQUENTA E TRÊS) UNIDADES DE 
HIPOCLORITOS E 60788 (SESSENTA MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO) UNIDADES 
DE DETERGENTES - Interessados: Todas as Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Gabinete do 
Prefeito – Corpo de Bombeiros, FUNPREV e DAE.  Notificamos aos interessados no processo licitatório 
epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi devidamente Homologado pelo Secretário 
Municipal em 12/08/2021 ás empresas conforme abaixo:
LOTE 1 - SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO - COTA RESERVADA 

EMPRESA: CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

Item Un.
Qtd 

Estim. 
Anual.

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA P. 
UNITÁRIO

P. 
TOTAL

1 UN 10.941

FRASCO DE 300ML DE SAPÓLIO 
(SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO. 

APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA 
ANVISA.

PERFECT 
CLEAN 

CREMOSO
R$ 2,43 R$ 

26.586,63

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 
26.586,63
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LOTE 2 - SAPÓLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ - COTA PRINCIPAL 

EMPRESA: CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

Item Un.
Qtd 

Estim. 
Anual.

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA
P. 

UNITÁRIO
P. 

TOTAL

1 UN 2.793

EMBALAGEM DE 300GR DE 
SAPÓLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ. 
APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA 

ANVISA.

PERFECT 
CLEAN PÓ

R$ 1,93
R$ 

5.390,49

VALOR TOTAL DO LOTE
R$ 

5.390,49
LOTE 3 -  HIPOCLORITO DE CÁLCIO GRANULADO - COTA PRINCIPAL 

EMPRESA: ANA VALERIA TONELOTTO

Item Un.
Qtd 

Estim. 
Anual.

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA
P. 

UNITÁRIO
P. 

TOTAL

1 UN 53

EMBALAGENS DE 10KG DE 
HIPOCLORITO DE CÁLCIO 

GRANULADO PARA USO EM PISCINA. 
DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM 

DO PRODUTO OU EM FICHA 
TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE 

DO PRODUTO, AS SEGUINTES 
INFORMAÇÕES: 65% DE CLORO 

ATIVO OU HIPOCLORITO DE CÁLCIO. 
NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER 
O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À 

ANVISA. 

HCL R$ 364,17
R$ 

19.301,01

VALOR TOTAL DO LOTE
R$ 

19.301,01
LOTE 4 -  DETERGENTES - COTA PRINCIPAL 

EMPRESA: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA 
LTDA - ME

Item Un.
Qtd 

Estim. 
Anual.

ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS MARCA P. 

UNITÁRIO P. TOTAL

1 UN 285

GALÃO de no mínimo 05 
litros de DETERGENTE 
ALCALINO CLORADO. 

Deverá conter na 
EMBALAGEM do produto ou 
em FICHA TÉCNICA oficial 
do fabricante do produto, as 

seguintes informações: Ativos 
Mínimos de 3%. PH Mínimo 
de 11,5. Densidade mínima 

1,01g/cm³. Diluição que 
abranja no mínimo 1:30. NA 
EMBALAGEM, DEVERÁ 

CONTER O NÚMERO 
DE REGISTRO JUNTO 
À ANVISA. Deverá ser 

apresentada a FISPQ (Ficha de 
Informações de Segurança de 

Produtos Químicos).

IND.COM.DE 
PROD. LIMPEZA 

MACATUBA –ME/
DETERGENTE 

ALCALINO 
CLORADO / 

TAMANI

R$ 19,42 R$ 
5.534,70

2 UM 275

GALÃO de no mínimo 05 
litros de DETERGENTE 

ALCALINO LÍQUIDO (para 
uso em limpeza de cozinha e 
na área alimentícia). Deverá 
conter na EMBALAGEM 
do produto ou em FICHA 

TÉCNICA oficial do fabricante 
do produto, as seguintes 

informações: Diluição que 
abranja no mínimo 1:30. 
PH mínimo de 11,5. NA 

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

apresentada a FISPQ (Ficha de 
Informações de Segurança de 

Produtos Químicos).

IND.COM.DE 
PROD. LIMPEZA 

MACATUBA –ME/
DETERGENTE 

ALCALINO 
CLORADO / 

TAMANI

R$ 16,25 R$ 
4.468,75

3 UN 60.228

Frasco de no mínimo 
500ml de DETERGENTE 

BIODEGRADÁVEL 
LÍQUIDO NEUTRO ou 

CLEAR. Deverá conter na 
EMBALAGEM do produto ou 
em FICHA TÉCNICA oficial 

do fabricante do produto, 
a seguinte informação: PH 

entre 5,5 a 8. APRESENTAR 
NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, 
FISPQ (Ficha de Informações 

de Segurança de Produtos 
Químicos) e RELATÓRIO 

DE ENSAIO (LAUDO/
CONCLUSÃO).

IND.COM.DE 
PROD. LIMPEZA 

MACATUBA –ME/
DETERGENTE 

PARA USO GERAL 
/ LISSY

R$ 1,95 R$ 
117.444,60

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 
127.448,05

Bauru, 13/08/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital nº 304/2021 - Processo nº 85.150/2021 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 263/2021 - Tipo: 
Menor Preço Por Lote – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAR INSTALAÇÃO DE UMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 300 M² 
DE VIDRO LISO INCOLOR DE 3MM, 200 M² DE VIDRO LISO INCOLOR DE 4MM, 250 M² DE 
VIDRO LISO INCOLOR DE 6MM, 300 M² DE VIDRO CANELADO E 150 M² DE ESPELHO DE 
4MM, INCLUINDO OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, DEVIDAMENTE DESCRITO NO ANEXO 
I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. – Interessada: Secretaria Municipal 
da Educação. RECEBIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: Até às 09hs do dia 27 de agosto 
de 2.021. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 27 de agosto de 2.021, às 09hs. Informações na 
Div. de Compras e Licitações, Rua Raposo Tavares 8-38, Vl. Sto. Antônio, Bauru/SP, no horário das 08h 
às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível através de download 
gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, e poderá ser acessado também através do site www.bec.sp.gov.br, 
OC: 820900801002021OC00327, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico. Bauru, 14/07/2021 – 
Davison de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – SME.

PUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital n.º 286/2021 – Processo n.º 85.505/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 227/2021 
– Tipo: Menor Preço por Lote - pelo SITEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: AQUISIÇÃO 
DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 9.100 (NOVE MIL E CEM) KGS SABORIZANTE 
SABOR MORANGO PARA PREPARO DE LEITE, DEVIDAMENTE ESPECIFICADO NO 
ANEXO I DO EDITAL. – Interessadas: Secretaria Municipal da Educação e Secretaria Municipal do 
Bem Estar Social. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a 
classificação havidos foram devidamente Homologado em 10/08/2.021 pela Sra. Secretaria Municipal da 
Educação da seguinte forma: 
LOTE 01 – SABORIZANTE SABOR MORANGO – COTA PRINCIPAL – COTA PRINCIPAL – 
EMPRESA: MERENDA MAIS SUZANO ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 28.367.239/0001-13

It

Qnt. 
Est. 

Anual 
(KG)

Especificação Mínima Marca Valor 
Unitário

Valor 
Total

1 6.825

Saborizante para o preparo de leite sabor 
morango: o produto deverá estar de acordo 

com a NTA 02 e 79 (Decreto 12.486/78), 
Resolução CD/FNDE n° 26 de 17/06/13 e 

demais legislações pertinentes. Deve ser obtido 
de matéria-prima sã e limpa, isenta de matéria 
terrosa, de parasitas e detritos animais. Deverá 

ser solúvel em líquidos quentes e frios e ter 
indicação para o preparo de bebidas. 

Ingredientes mínimos: polpa de morango 
ou morango em pó, polidextrose, vitaminas e 
minerais, podendo conter outros ingredientes 
desde que aprovados pela legislação vigente, 

que não descaracterizem o produto e que 
sejam declarados no rótulo. Não deverá conter 

açúcar, gorduras trans, corantes artificiais, 
aromatizantes artificiais, conservantes e 

edulcorantes. Rendimento mínimo aproximado: 
50 porções de 200 ml por quilo do produto. 

Embalagem primária: embalagem plástica, 
resistente, atóxica, lacrada, contendo de 1,0 a 

2,0 kg. 
Embalagem secundária: caixa de papelão 
reforçada e resistente com abas superiores e 
inferiores lacradas com fita adesiva, pesando 

até 10 kg.

NUTRILANDIA R$ 16,99 R$ 
115.956,75

VALOR TOTAL DO LOTE: R$115.956,75 (CENTO E QUINZE MIL, NOVECENTOS E 
CINQUENTA E SEIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
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LOTE 02 – SABORIZANTE SABOR MORANGO – COTA PRINCIPAL – COTA PRINCIPAL – 
EMPRESA: MERENDA MAIS SUZANO ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 28.367.239/0001-13
Conforme disposição legal, o Lote 02 por restar fracassado foi incorporado pela vencedora da cota 
principal

It

Qnt. 
Est. 

Anual 
(KG)

Especificação Mínima Marca Valor 
Unitário

Valor 
Total

1 2.275

Saborizante para o preparo de leite sabor 
morango: o produto deverá estar de acordo 

com a NTA 02 e 79 (Decreto 12.486/78), 
Resolução CD/FNDE n° 26 de 17/06/13 e 

demais legislações pertinentes. Deve ser obtido 
de matéria-prima sã e limpa, isenta de matéria 
terrosa, de parasitas e detritos animais. Deverá 

ser solúvel em líquidos quentes e frios e ter 
indicação para o preparo de bebidas. 

Ingredientes mínimos: polpa de morango 
ou morango em pó, polidextrose, vitaminas e 
minerais, podendo conter outros ingredientes 
desde que aprovados pela legislação vigente, 

que não descaracterizem o produto e que sejam 
declarados no rótulo. Não deverá conter açúcar, 
gorduras trans, corantes artificiais, aromatizantes 

artificiais, conservantes e edulcorantes. 
Rendimento mínimo aproximado: 50 porções de 

200 ml por quilo do produto. 
Embalagem primária: embalagem plástica, 
resistente, atóxica, lacrada, contendo de 1,0 a 

2,0 kg. 
Embalagem secundária: caixa de papelão 
reforçada e resistente com abas superiores e 

inferiores lacradas com fita adesiva, pesando até 
10 kg.

NUTRILANDIA R$ 16,99 R$ 
38.652,25

VALOR TOTAL DO LOTE: R$38.652,25(TRINTA E OITO MIL, SEISCENTO E CINQUENTA 
E DOIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

VALOR TOTAL R$154.609,00 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTO E NOVE 
REAIS).Bauru, 13/08/2021 – Davison de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações–
SME.

AVISO DE ERRATA: NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE 05/09/2020
ONDE SE LÊ:
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital nº 268/2020 - Processo nº 150.550/19 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 219/2020
LEIA-SE:
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Edital nº 363/2020 - Processo nº 150.550/19 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 303/2020
Bauru, 11/08/2021 – Davison de Lima Gimenes – Dir. da Div. de Compras e Licitações – SME.

TERMO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 414/2020 para: AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 55.118 UNIDADES DE ÁLCOOL 
ETÍLICO 70% LIQUIDO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. - Processo nº 
50.148/2020 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: JCN COMERCIO E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI. – Interessada: Secretaria Municipal da Educação. Nos termos do 
parecer jurídico constante no processo 50.148/2020 e com fulcro na Lei 8.666/93, acordam as partes a 
liberação do compromisso entabulado na Ata de Registro de Preços 414/2020. A presente rescisão se realiza 
em comum acordo entre as partes, sem indenização ou multa, seja a que título for, a qualquer das partes.
Bauru, 13/08/2021 – Davison de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações - SME.

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 100.360/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 295/2021 - DIFERENCIADA NO MODO 
COTA RESERVADA PARA ME’S E EPP’S – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item 
– Objeto: aquisição anual estimada de diversos materiais hospitalares. Fica prorrogada a data do 
Recebimento das Propostas até dia 27/08/2021 às 9 h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 27/08/2021 às 
9 h. – Pregoeiro: Otávio Guadagnucci Fontanari. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na 
Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 
3104-1463/1465, ou pelo site http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/licitacoes/ ou www.bec.sp.gov.
br, OC 820900801002021OC00325 (AMPLA PARTICIPAÇÃO) e OC 820900801002021OC00326 
(PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME’S E EPP’S), onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com 
os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 13/08/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 129.619/2020 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 307/2021 – Sistema de Registro de 
Preço – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: 
aquisição anual estimada de carimbos de madeira e automáticos. Aberto no dia 11/08/2021 às 9 h.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que a referida licitação foi FRACASSADA.
Bauru, 13/08//2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 84.181/2021 – Modalidade: Inexigibilidade - Artigo 25 – Inciso I da Lei Federal n.º 8.666/93 
– Objeto: Aquisição de Transmissor GUARDIAN LINK 2 para atender a AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

Informamos que o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pela Senhora Prefeita 
Municipal de Bauru em 13/08/2021 à empresa abaixo:
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - Item 01 – 05 (cinco) unidades de Transmissor GUARDIAN LINK 
2 – MMT7775WE GST3B 1CK 12L; à R$ 3.018,00 unitário – totalizando R$ 15.090,00; sendo o valor total 
da empresa de R$ 15.090,00.
Divisão de Compras e Licitações, 13/08/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 66.054/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 231/2021 - AMPLA PARTICIPAÇÃO – 
por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição de diversos medicamentos 
para atendimento a demanda judicial. Aberto no dia 04/08/2021 às 9 h. Notificamos aos interessados no 
Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foi adjudicado pelo pregoeiro 
em 12/08/2021 e devidamente homologado pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 13/08/2021, à 
empresa abaixo:
CM HOSPITALAR S.A.
Item 01 – Unidade de comprimido contendo APIXABANA 2,5 Mg; ao preço unitário de R$ 3,14, 
totalizando: R$ 1.130,40 - Marca/Fabricante: Eliquis / Wyeth – Caixa com 20 unidades; Item 05 – Unidade 
de comprimido contendo DABIGATRANA, ETEXILATO 150 MG, ao preço unitário de R$ 3,15, totalizando: 
R$ 2.268,00 - Marca/Fabricante: Pradaxa 150mg / Boehringer – Caixa com 60 unidades; Item 11 – Unidade 
de comprimido contendo DABIGATRANA, ETEXILATO 110 MG, ao preço unitário de R$ 3,15, totalizando: 
R$ 1.134,00 - Marca/Fabricante: Pradaxa 150mg / Boehringer – Caixa com 60 unidades. Sendo o valor 
total da empresa R$ 4.532,40.
ITENS DESERTO: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
ITENS REVOGADO: 21
Divisão de Compras e Licitações, 13/08/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro - Diretor da Divisão de Compras e Licitações - S.M.S.

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO – TÉCNICO DE 
FARMÁCIA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2021

NOME FUNÇÃO
SHIRLEI APARECIDA PRONUNCIATE GUIMARÃES TÉCNICO DE FARMACIA

Tendo-se em vista que se encontram nas relações de aprovados do PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO nº 003/2021 para provimento da função de TÉCNICO DE FARMÁCIA, esta convocação 
se dá para preenchimento de vaga POR TEMPO DETERMINADO, para atuar nas unidades de saúde do 
município de Bauru – Emergencial COVID19.

Fica por meio deste convocado para vaga POR TEMPO DETERMINADO 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.

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

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
DAE

Departamento de Água e Esgoto
Antônio Marcos Saraiva

Presidente
HOMOLOGAÇÃO

ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDORES
HOMOLOGO, nos termos da legislação vigente e considerando os resultados das Avaliações de 
Desempenho, a aprovação do Estágio Probatório dos servidores a seguir relacionados, confirmando sua 
efetivação no Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

Servidor Matrícula Cargo Efetivo Data 
Homologação

Hendrik Danilo Gomes 103302 Operador de Estação de Captação e Recalque 17/07/2021
Helio Tsuyoshi Mizuno 103299 Fiscal de Sistemas Hidráulicos 19/07/2021
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Fabio Henrique 
Hernandes 103296 Motorista 20/07/2021

Monica Cristina 
Albemonte dos Santos 103293 Cozinheiro 23/07/2021

Wagner Roberto 
Negreiros Vieira Pinto 103303 Fiscal de Sistemas Hidráulicos 23/07/2021

Milena Silva Batista 103309 Assistente Administrativo 25/07/2021
Fabio Simões Balarin 103306 Fiscal de Sistemas Hidráulicos 28/07/2021

Patrik Nascimento 
Lançoni 103312 Assistente Administrativo 28/07/2021

Marcos Roberto Alberti 103079 Operador de Máquinas 29/07/2021
Alcides Balestra de Brito 102913 Operador de Máquinas 31/07/2021
Luiz Henrique Rodrigues 

S. Felicio 103308 Motorista 01/08/2021

Danilo Valverde 
Kazedani 103300 Assistente Administrativo 03/08/2021

Estevam Vallim da Costa 103314 Motorista 03/08/2021
Wallax Vinicius Batista 103316 Motorista 05/08/2021
João Marcio Albergoni 103317 Operador de Máquinas 06/08/2021

Bauru, 14 de agosto de 2021
Antonio Marcos Saraiva

Presidente
ERRATA:

HOMOLOGAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE BAURU 
EM 31/07/2021, PAGINA 12 

ONDE SE LÊ:
HOMOLOGAÇÃO

ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDORES
SERVIDOR: Bruno Felipe Ribeiro Paulon, matrícula 103.294, cargo de Fiscal de Sistemas Hidráulicos, 
a partir de 15/07/2021.

LEIA-SE:
SERVIDOR: Bruno Felipe Ribeiro Paulon, matrícula 103.294, cargo de Fiscal de Sistemas Hidráulicos, 

a partir de 23/07/2021.
Bauru, 14 de agosto de 2021

Antonio Marcos Saraiva
Presidente

EXTRATO DE CONTRATOS - DAE
PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.

2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 014/2021
Processo Administrativo nº 7158/2019
Pregão Eletrônico nº 090/2020
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Casa do Asfalto Distribuidora, Indústria e Comércio de Asfalto Ltda.
Objeto: a recomposição de preços no percentual de 25,00%, referente ao saldo remanescente Emulsão 
asfáltica RR2C, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 014/2021, 
nos termos do art.65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.
Nota de Empenho Ordinário nº 01207/2021, de 04 de agosto de 2021.
Valor: R$45.525,00 (Quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais).
Assinatura: 04/08/2021

1º Termo de Aditamento a Nota de Empenho nº 758/2021
Processo Administrativo nº 2522/2020 – DAE
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 067/2020 – DAE
Ata de Registro de Preços n.º 066/2020
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Yang –Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
Objeto: A alteração da representação legal do DAE e a recomposição de preços no percentual de 16,00%, 
referente ao saldo remanescente de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da nota de empenho n° 0758/2021, nos termos do art.65, 
II, “d” da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.
Nota de Empenho Ordinário nº 1208/2021, de 04 de agosto de 2021.
Valor: R$105.583,15 (Cento e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e quinze centavos).
Assinatura: 04/08/2021

2º Termo de Aditamento ao Contrato n.º 012/2017-DAE
Processo Administrativo n° 6888/2016
Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8666/93
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo — PRODESP
Objeto: a) registrar a incorporação da Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP pela Companhia de 
Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, passando esta a suceder aquela na execução 
dos serviços inerentes ao contrato aditado.
b) Em razão da incorporação, passa o CNPJ n°62.577.929/0114-12 (PRODESP filial Mooca São Paulo), a 
ser utilizado para fins de  faturamento dos serviços prestados.
Assinatura: 02/08/2021.

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8666/93

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP

Informações:

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

Processo Administrativo nº 2570/2021 - DAE
Pregão Presencial  pelo Sistema de Registro de Preços nº 095/2021 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de diversos cortes de carne bovina, suína, frango 
e embutidos, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 26/08/2021 às 09:00 
horas.
Pregoeiro Titular: Hilda Cardoso da Silva
Pregoeiro Substituto: Dhyego Palácios Bonifácio

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 14133/21

AVISO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP

Processo Administrativo nº 3353/2021 - DAE
Dispensa de Licitação nº 001/2021 - DAE
Notificamos os interessados que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru formalizará a contratação 
da empresa Fonesat Teleinformática Ltda EPP, para serviço de monitoramento em unidades de 
produção e reservação (poços e reservatórios) do DAE, incluso fornecimento e manutenção de todos 
os equipamentos necessários, conforme especificações contidas no processo em epígrafe.
Valor Total: R$ 36.499,96 (trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
Base legal: Art. 75, Inciso II da Lei Federal nº 14133/21 e ulteriores alterações.

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

2298/2014 Pedro Ramos de Carvalho Filho Análise de conta de água
1910/2017 Fabricio Rodrigo da Silva Matos Análise de conta de água
252/2020 Ana Carolina Lemos de Rosis Análise de Vazamento
202/2021 Jaime Zanirato Análise de Crédito – Restituição
428/2021 Laís Carla Viana Análise de conta de água

INDEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

2011/2019 Aparecida Donizeti da Silva Análise de Vazamento
4529/2019 Alexandre Jose Carrion Análise de Vazamento
7862/2020 Gilberlandia Irineu de Siqueira Análise de conta de água
8196/2020 Marta Cristina Soares Nogueira Análise de conta de água
8234/2020 Renata Cristina M G Cunha Análise de conta de água
9117/2020 Wanderley Tempesta Análise de Conta
1082/2021 Reinaldo de Campos Junior Análise de conta de água
1674/2021 Condominio Vivant Alteração do Tipo de Economia
2873/2021 Ana Claudia Brandão Demetrio Barbosa Outros (solicitações diversas)

PARCIALMENTE DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

6336/2019 Paulo Roberto Pierri Tepedino Análise de Vazamento
9275/2020 Jonas Casemiro Ferraz Análise de conta de água

CONCLUÍDOS - À DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA:
Processo Interessado(s) Assunto

7862/2020 Gilberlandia Irineu de Siqueira Análise de conta de água
202/2021 Jaime Zanirato Análise de Crédito – Restituição

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 o POUPATEMPO não está em funcionamento durente o período de isolamento 
social. 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 
“Serviços On-Line”.

Inscrição Processo Ano
2544547-30 1674 2021



16 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 14 DE AGOSTO DE 2.021

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO:
PARA PROSSEGUIMENTO DA SOLICITAÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS ABAIXO LISTADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE 05(CINCO) DIAS, SOB PENA DE 
INDEFERIMENTO DO PROCESSO. Informamos que durante a pandemia provocada pelo Corona Vírus 
– Covid 19, em atendimento à Resolução Interna n° 06/2020, o esclarecimento e atendimento poderá ser 
realizado através dos e-mails disponibilizados no site do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (www.
daebauru.sp.gov.br) no link “Serviços On-Line”.

Processo Interessado(s) Documento a ser apresentado

4089/2011 Maria da Gloria 
Fruguli

Declaração solicitando o pedido de restituição (em crédito ou em 
espécie). Documento que comprove vinculo com o imóvel da Sra. 
Maria da Gloria Fruguli no periodo de 01/201, caso proprietário 
(matricula, escritura ou contrato de compra e venda), em caso de 

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

4196/2011 Rogerio Rosa da 
Silva

Declaração solicitando o pedido de restituição (em crédito ou em 
espécie). Idocumento que comprove vinculo com o imóvel do Sr. 

Rogerio Rosa da Silva no período de 05/2011, em caso proprietário 
(matricula, escritura ou contrato de compra e venda), em caso de 

locatário/inquilino (contrato de locação em vigência autenticado em 
cartório).

4336/2011 Fabio Henrique 
Martiliano da Silva

Declaração solicitando o pedido de restituição (em crédito ou em 
espécie). Idocumento que comprove vinculo com o imóvel do 

Sr. Fabio Henrique Martiliano da Silva. No período de 02/2011, 
em caso proprietário (matricula, escritura ou contrato de compra 
e venda), em caso de locatário/inquilino (contrato de locação em 

vigência autenticado em cartório).

5106/2011 Maria Auxiliadora 
da Silva

Declaração solicitando o pedido de restituição (em crédito ou em 
espécie). Idocumento que comprove vinculo com o imóvel do Sra. 

Maria Auxiliadora da Silva. No período de 02/2011 a 04/2011, 
em caso proprietário (matricula, escritura ou contrato de compra 
e venda), em caso de locatário/inquilino (contrato de locação em 

vigência autenticado em cartório).

7207/2019 Ivanilza Rio Branco

I - Declaração descrevendo a ocorrência do vazamento interno 
não aparente, bem como as providências adotadas para a correção 
do problema; II – Nota fiscal do serviço realizado, ou recibo com 
identificação do prestador do serviço (RG e CPF), devendo ser 
apresentado relatório descrevendo o serviço executado, com a 
indicação dos materiais utilizados; III – Laudo Fotográfico que 

demonstre o reparo do vazamento.

3035/2020 Maternidade Santa 
Izabel

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.

3237/2020 Instituição Religiosa 
Perfect Liberty

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.

3242/2020 Igreja Batista 
Bereana

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.

3247/2020 Igreja Universal do 
Reino de Deus

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.

3270/2020
Igreja Santuário 

Nossa Senhora de 
Fátima

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.

3273/2020 Igreja Crista 
Maranata

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.

3274/2020 Paroquia São 
Cristovão

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.

3278/2020 Colegio Infantil 
Madre Clelia

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.

3279/2020 Colegio Infantil 
Madre Clelia

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.

3291/2020 Igreja de Jesus Cristo 
SVD

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.

3295/2020
Igreja Presbiteriana 

Conservadora de 
Bauru

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.

3301/2020
Igreja Evangelica 

Pentecostal Casa de 
Oração

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.

3303/2020 Grupo Espirita Paulo 
de Tarso

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.

3305/2020
Instituto Apostolas 

do Sagrado Coração 
de Jesus

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.

7261/2020 Altair Augusto 
Latanzio Comprovante de pagamento das referências 08 e 09/2020

7630/2020 Igreja Manancial de 
Aguas Viva

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.

8243/2020 Rodrigo de Souza 
Pires

I - Declaração descrevendo a ocorrência do vazamento interno 
não aparente, bem como as providências adotadas para a correção 
do problema; II – Nota fiscal do serviço realizado, ou recibo com 
identificação do prestador do serviço (RG e CPF), devendo ser 
apresentado relatório descrevendo o serviço executado, com a 
indicação dos materiais utilizados; III – Laudo Fotográfico que 

demonstre o reparo do vazamento.

8586/2020 Luceni Cunha de 
Oliveira Comprovante de pagamento da referência 10/2020

4324/2021 Renato Matsukita 
Galvão Pinto Anexo I – Requerimento de Alteração Cadastral

4798/2021

Associação dos 
Pais e Amigos dos 
Excepcionais de 
Bauru - APAE

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.

4801/2021

Associação dos 
Pais e Amigos dos 
Excepcionais de 
Bauru – APAE

Cópia do RG e CPF do representante da entidade; Procuração 
e cópia dos documentos pessoais, caso enviado por terceiros; 

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula); Cópia da Ata de Fundação ou Estatuto; Cópia de Alvará 

de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência; Cetidão de 
Utilidade Pública emitido pela Sebes.

5663/2021 Caic Batista Vieira 
dos Santos

Termo de anuência da Sra. Marcia Maria Vidal juntamente 
com cópia dos documentos pessoais (RG e CPF), visto que o 

comprovante esta em nome de terceiro. Termo de anuência da Sra. 
Bianca Fernandes Vidal juntamente com cópia dos documentos 
pessoais (RG e CPF), visto que o comprovante esta em nome de 

terceiro.
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EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Luiz Carlos da Costa Valle
Presidente

JARI EMDURB - JULGAMENTOS

Recursos apreciados em reunião dia 24/08/2021 -  17:30

TEMPESTIVOS
COMUNICADO A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru /SP 
COMUNICA, em face a Lei nº. 4.566/00, que os recursos administrativos discriminados, serão apreciados 
na ordem relacionada, no TERMINAL RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, s/n°.

030340/2021
030341/2021
030344/2021
030400/2021
030420/2021
030427/2021
030433/2021
030456/2021
030558/2021

Renata Dias da Silva - Presidente da JARI
Bauru 14 de agosto de 2021.

SETOR DE NECRÓPOLES E FUNERÁRIA
CONVOCAÇÃO

01 - Convocamos os familiares do Sr(a). DIVA FIRETTI falecido(a), titular do jazigo nº 30.450, 
Ficha: 2.629, localizado à Rua: 01, Quadra: 04, Linha: 01, Esquerdo: 13 do Cemitério Municipal 
SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). ADRIANE 
FIRETTI GAMERO LIMA.

02 - Convocamos os familiares do Sr(a). LUIZ TREVISAN falecido(a), titular do jazigo nº 5.591, 
Ficha: 1.160, localizado à Rua: 03, Quadra: 06, Linha: 01, Esquerda: 01 do Cemitério Municipal 
SÃO BENEDITO, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a).  
MARIA JANETE TREVISAN.

03 - Convocamos os familiares do Sr(a). BENEDITO PORFIRIO DOS SANTOS falecido(a), titular 
do jazigo nº 13.337, Ficha: 517, localizado à Rua: 06, Quadra: 03, Linha 04, Direita: 03 do Cemitério 
Municipal SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
LUCIA ELENA DOS SANTOS SOUZA.

04 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOÃO BATISTA GARCIA falecido(a), titular do jazigo nº 
34.048, Ficha: 3.850, localizado à Rua: 08, Quadra: 02, Linha: 02, Direita: 20 do Cemitério Municipal 
SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). JOÃO 
GARCIA MACHADO.

05 - Convocamos os familiares do Sr(a). ROSA DE CAMPOS ADÃO falecido(a), titular do jazigo 
nº 18.455, Ficha: 2.720, localizado à Rua: 18, Quadra: 04, Esquerda: 19 do Cemitério Municipal 
REDENTOR, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
ROSANGELA ROSA PENHA.

06 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOSÉ RIBEIRO DE CERQUEIRA falecido(a), titular do 
jazigo nº 4.549, Ficha: 241, localizado à Rua: 03, Quadra: 03, Direita: 14 do Cemitério Municipal 
SÃO PEDRO, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). ANDRÉ 
RIBEIRO DE CERQUEIRA.

07 - Convocamos os familiares do Sr(a). ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA falecido(a), titular do 
jazigo nº 6.836, Ficha: 1.851, localizado à Rua: 03, Quadra: 05, Linha: 01, Esquerda: 13 do Cemitério 
Municipal SÃO BENEDITO, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ 
a Sr(a).  JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, OSVOALDO DE OLIVEIRA E ALCIDES SOARES DE 
OLIVEIRA.

08 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOSEPHA MARIA BATISTA falecido(a), titular do jazigo 
nº 44.441, Ficha: 5.500, localizado à Rua: 08, Quadra: 03, Linha: 04, Esquerda: 04 do Cemitério 
Municipal SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
OSVALDO LUIS BATISTA e ADRIANA BATISTA MARIANO.

09 - Convocamos os familiares do Sr(a). HOMERO AUGUSTO CHERMONT falecido(a), titular do 
jazigo nº 17.638, Ficha: 836, localizado à Rua: 02 Quadra: 04, Linha: 04, Direita: 09 do Cemitério 
Municipal SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
CELSO RUBENS CHERMONT.

10 - Convocamos os familiares do Sr(a). GENI REINALDO ARRUDA falecido(a), titular do jazigo 
nº 16.626, Ficha: 2.763, localizado à Rua: 17, Quadra: 04, Linha: 01, Esquerda: 01 do Cemitério 
Municipal REDENTOR, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). TANIA MARIA ARRUDA YAMAMOTO.

11 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOSÉ APARECIDO VICENTE falecido(a), titular do jazigo 
nº 11.860, Ficha: 1.118, localizado à Rua: 04, Quadra: 03, Esquerda: 17 do Cemitério Municipal 
REDENTOR, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). SILVIA 
HELENA VICENTE DA ROCHA.

12 - Convocamos os familiares do Sr(a). ANTONIO PEREIRA NETTO falecido(a), titular do jazigo 
nº 1.175, Ficha: 858, localizado à Rua: 07, Quadra: 01, Direita: 06 do Cemitério Municipal CRISTO 
REI, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a).  MARIA INES 
PEREIRA XAVIER.

13 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOSÉ MARIO SOAVE falecido(a), titular do jazigo nº 22.962, 
Ficha: 1.462, localizado à Rua: 08, Quadra: 04, Coluna: 06 do Cemitério Municipal SAUDADE, a se 
manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). DIRCE SOAVE AUGUSTO.

14 - Convocamos os familiares do Sr(a). ALEXANDRE LAZARI falecido(a), titular do jazigo nº 
6.213, Ficha: 1.511, localizado à Rua: 05, Quadra: 06, Linha: 01, Direita: 18  do Cemitério Municipal 
SÃO BENEDITO, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
ILZE MARIA LAZARI.

15 - Convocamos os familiares do Sr(a). LUIZA AYAKO YAFUKO SOARES falecido(a), titular 
do jazigo nº 3.888, Ficha: 1.904, localizado à Avenida: 01, Quadra: 02, Linha: 09, Esquerda: 11 do 
Cemitério Municipal CRISTO REI, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do 
jazigo p/ a Sr(a). KARINA YAFUÇO SOARES DE SOUZA.

16 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOÃO PAULINO DA SILVA falecido(a), titular do jazigo 
nº 37.193, Ficha: 4.878, localizado à Avenida: A, Quadra: 02, Linha: 01, Esquerda: 30 do Cemitério 
Municipal SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
APARECIDA CONCEIÇÃO PAULINO DOS SANTOS.

17 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOÃO DE ALMEIDA falecido(a), titular do jazigo nº 4.395, 
Ficha: 195, localizado à Rua: 01, Quadra: 01, Esquerda: 07 do Cemitério Municipal SÃO PEDRO, a 
se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). CARMEN APARECIDA 
DE ALMEIDA MACEGOZA, CARLOS APARECIDO DE ALMEIDA e JOSÉ ROBERTO DE 
ALMEIDA.

18 - Convocamos os familiares do Sr(a). GERCI HIPOLITA DE SALLES SOUZA falecido(a), titular 
do jazigo nº 3.019, Ficha: 1.641, localizado à Avenida: 01, Quadra: 02, Linha: 06, Esquerda: 07 do 
Cemitério Municipal CRISTO REI, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do 
jazigo p/ a Sr(a). JOAQUIM MENDES DE SOUZA.

19 - Convocamos os familiares do Sr(a). ERNESTO DELASTA falecido(a), titular do jazigo nº 22.538, 
Ficha: 1.395, localizado à Rua: 03, Quadra: 03, Linha: 03, Esquerda: 02 do Cemitério Municipal 
SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). JOSÉ 
ALBINO DALASTTI.

20 - Convocamos os familiares do Sr(a). APARECIDO CARDOSO falecido(a), titular do jazigo nº 
3.750, Ficha: 969, localizado à Rua: 04, Quadra: 03, Linha: 01, Esquerda: 04 do Cemitério Municipal 
SÃO BENEDITO, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
ELSA APARECIDA CARDOSO.

21 - Convocamos os familiares do Sr(a). TEREZINHA FRANCISCA MOURA falecido(a), titular do 
jazigo nº 632, Ficha: 498, localizado à Avenida: 01, Quadra: 01, linha 07, Direita: 28 do Cemitério 
Municipal CRISTO REI, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). HERMÍNIO MOURA.

22 - Convocamos os familiares do Sr(a). IOLANDA OLIVEIRA CURY falecido(a), titular do jazigo nº 
6.491, Ficha: 1.655, localizado à Rua: 03, Quadra: 01, Linha: 04, Direita: 02 do Cemitério Municipal 
SÃO BENEDITO, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a).  
TATIANE BOLDO.

23 - Convocamos os familiares do Sr(a). ALCIDES LUCHESI falecido(a), titular do jazigo nº 46.125, 
Ficha: 5.582, localizado à Rua: 06, Quadra: 02, Travessa: 04, Linha: 01, Direita: 10 do Cemitério 
Municipal SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
ROSELI LUCCHEZI DA ROCHA.

24 - Convocamos os familiares do Sr(a). PEDRO DE GODOI falecido(a), titular do jazigo nº 37.730, 
Ficha: 5.653, localizado à Rua: 13, Quadra: 03, Esquerda: 23 do Cemitério Municipal REDENTOR, 
a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). ROSEMEIRE GODOI 
DOS SANTOS.

25 - Convocamos os familiares do Sr(a). ANTONIO LIPORAZ falecido(a), titular do jazigo nº 
29.403, Ficha: 4.642, localizado à Alameda: 12, Quadra: 02, Esquerda: 03 do Cemitério Municipal 
REDENTOR, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). IRENE 
APARECIDA RIBEIRO LIPORAZ.

26 - Convocamos os familiares do Sr(a). BENEDITO POLETTI falecido(a), titular do jazigo nº 
30.714, Ficha: 3.875, localizado à Rua: 08, Quadra: 02, Linha: 03, Direita: 18 do Cemitério Municipal 
SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). PAULO 
HENRIQUE POLETTI CASTILHO.

27 - Convocamos os familiares do Sr(a). MARIA BENEDICTA COSTA falecido(a), titular do jazigo 
nº 25.643, Ficha: 1.843, localizado à Avenida: 03, Quadra: 07, Linha: 01, Direita: 06 do Cemitério 
Municipal SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
MARCIO BASTOS DA COSTA.

28 - Convocamos os familiares do Sr(a). FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA falecido(a), titular 
do jazigo nº 4.890, Ficha: 2.159, localizado à Rua: 10, Quadra: 01, Direita: 36 do Cemitério Municipal 
CRISTO REI, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). HELENA 
APARECIDA DA SILVA LAGO DA CUNHA.

29 - Convocamos os familiares do Sr(a). FRANCISCO XAVIER RODRIGUES falecido(a), titular 
do jazigo nº 29.141, Ficha: 3.067, localizado à Avenida: C, Quadra: 02, Linha: 01, Direita: 34 do 
Cemitério Municipal SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo 
p/ a Sr(a). MARIA CONCEIÇÃO CREPALDI FUZETO.
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30 - Convocamos os familiares do Sr(a). FERDINANDO BERTONHA falecido(a), titular do jazigo 
nº 3.419, Ficha: 1.768, localizado à Avenida: 01, Quadra: 01, linha 07, Esquerda: 28 do Cemitério 
Municipal CRISTO REI, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). JOSÉ LUIZ BERTONHA.

31 - Convocamos os familiares do Sr(a). IZA BARBOZA falecido(a), titular do jazigo nº 4.413, 
Ficha: 610, localizado à Rua: 05, Quadra: 06, Linha: 01, Direita: 24 do Cemitério Municipal SÃO 
BENEDITO, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). SÉRGIO 
AGOSTINHO DE ARAÚJO.

32 - Convocamos os familiares do Sr(a). MASSARU KAGE falecido(a), titular do jazigo nº 29.204, 
Ficha: 3.668, localizado à Rua: 07, Quadra: 04, Linha: 04, Esquerda: 07 do Cemitério Municipal 
SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). ANDRÉ 
LUIZ TOBARO.

33 - Convocamos os familiares do Sr(a). MARIO INÁIO ALVES falecido(a), titular do jazigo nº 
3.970, Ficha: 2.211, localizado à Rua: 04, Quadra: NOVA, Linha: 02, Esquerda: 11 do Cemitério 
Municipal SÃO BENEDITO, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). JOSÉ APARECIDO INÁCIO ALVES.

34 - Convocamos os familiares do Srs(a). HUGO PREGOLONATO e IDELFONSO PINTO 
NOGUEIRA falecidos(a), titular do jazigo nº 27.830, Ficha: 2.142, localizado à Rua: 04, Quadra: 03, 
Linha: 03, Direita: 02 do Cemitério Municipal SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência 
de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). HERIBERTO TAIANO PREGOLONATO, MARIA HELEANA 
PREGOLONATO REIS, BERNADETE PINTO NOGUEIRA CATANZARO GUIMARÃES, 
HUDSON GATANZARO GUIMRÃES e JEAN CATANZARO GUIMARÃES.

35 - Convocamos os familiares do Sr(a). MARIA DE SOUZA SILVA falecido(a), titular do jazigo 
nº 380, Ficha: 319, localizado à Alameda: 01, Quadra: 01, Linha: 05, Direita: 12 do Cemitério 
Municipal CRISTO REI, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). EUFRÁSIO CÂNDIDO.

36 - Convocamos os familiares do Sr(a). ERNESTO LUIZ BRAGANTE falecido(a), titular do 
jazigo nº 37.698, Ficha: 4.996, localizado à Rua: 05, Quadra: 05, Linha: 01, Direita: 28 do Cemitério 
Municipal SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
ANDRÉ LUIZ SITA E SOUZA BRAGANTE.

37 - Convocamos os familiares do Sr(a). BENJAMIN MARCIANO falecido(a), titular do jazigo nº 
5.359, Ficha: 710, localizado à Rua: 08, Quadra: 02, Direita: 30 do Cemitério Municipal REDENTOR, 
a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). FÁTIMA APARECIDA 
MARCIANO RODRIGUES, SILVIA REGINA CORREA MARCIANO, ESTELA MARA CORREA 
MARCIANO e SONIA MARIA CORREA MARCIANO DOS SANTOS.

38 - Convocamos os familiares do Sr(a). ÉRCIO DONATO DE CASTRO falecido(a), titular do jazigo 
nº 36.329, Ficha: 4.654, localizado à Rua: 03, Quadra: 04, Linha: 02, Esquerda: 11 do Cemitério 
Municipal SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). ROBERTA CARREIRA DE CASTRO COLANGELO e RENATA CARREIRA DE CASTRO 
DELGADO.

39 - Convocamos os familiares do Sr(a). CICERO XAVIER ANDRADE falecido(a), titular do 
jazigo nº 5.876, Ficha: 1.307, localizado à Rua: 02, Quadra: 06, Linha: 02, Direita: 05 do Cemitério 
Municipal SÃO BENEDITO, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). FRANCISCA AURINETE ANDRADE.

Favor comparecer à Av. Rodrigues Alves, Q. 19, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data desta publicação para manifesto contrário. Em caso de não comparecimento, ficam os familiares 
cientes e de acordo com a transferência.

Bauru, 14 de Agosto de 2021. 
Sidnei Aparecido de Souza 

Diretor de Manutenção e Modais 

CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA

A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU 
- EMDURB, por determinação do seu Presidente, torna público que será realizado PROCESSO 
SELETIVO, mediante CHAMAMENTO PÚBLICO para o preenchimento de 01 (uma) vaga para a 
função de OPERADOR DE MÁQUINA, visando à contratação POR TEMPO INDETERMINADO 
pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho, observando-se o disposto no inciso IV do art. 8º da Lei 
Complementar nº 173 de 27/05/2020, inciso IV do art. 1º do Decreto Municipal nº 15.315 de 05/03/2021, 
inciso IV do art. 2º do Ato Normativo 003/2021, art. 3º do Ato Normativo 002/2018 (Regulamento de 
Pessoal da EMDURB), incisos II do artigo 37 da Constituição Federal, respeitando-se o limite de 5% de 
vagas destinadas aos PcD (Pessoa com Deficiência), previsto no inciso VIII do artigo 37, da Constituição 
Federal e § 2º do art. 5º da Lei Federal nº 8.112/1990, bem como no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999 
e suas alterações posteriores, constituindo a regulamentação do Processo Seletivo o presente edital, anexos 
e instruções que o integram, conforme Processo Administrativo nº 5139/2021.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1. O Processo Seletivo será regido por este edital e pelos diplomas legais e regulamentares citados em 
seu caput.

1.2. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 01 (uma) vaga para a função de OPERADOR DE 
MÁQUINA, existente no Quadro de Pessoal da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural 
de Bauru – EMDURB, conforme previsto no Anexo III do Ato Normativo 012/2015, bem como aquelas 
que vierem a surgir durante a vigência deste Processo Seletivo, em decorrência de vacância, desligamentos, 
aposentadoria e óbitos de funcionários que exercem esta função ou, ainda, em decorrência de aumento do 
serviço público prestado.

1.3. Durante o período de validade do Processo Seletivo, a EMDURB reserva o direito de proceder 
às contratações em número que atendam aos interesses e necessidades do serviço, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária e financeira.

1.4. A seleção de que trata este edital será realizada em duas fases, sendo a 1ª fase de Prova Objetiva 
(composta por conhecimentos de Língua Portuguesa, Matemática e Atualidades – em nível de Ensino 
Médio – e Conhecimento específico) e a 2ª fase de Prova Prática, nos termos descritos no ANEXO IV.

1.5. Será garantida a reserva de vagas no percentual de 5% (cinco por cento) do total das vagas indicadas no 
presente Processo Seletivo aos candidatos PcD (Pessoa com Deficiência), condicionada a ser a deficiência 
compatível com o exercício das funções designadas para atuação na operação de máquinas, devendo o 
candidato não possuir limitações que impeçam o exercício de trabalho que exige esforço físico.

1.6. O contrato de trabalho por tempo indeterminado, oriundos deste Processo Seletivo, será regido pela 
Consolidação das Leis do Trabalho.

1.7. O Edital estará disponível para consulta no site da EMDURB www.emdurb.com.br/processoseletivo, 
inclusive para download, e nas publicações no Diário Oficial do Município de Bauru, observando 
CRONOGRAMA contido no ANEXO I.

1.8. A FICHA DE INSCRIÇÃO conterá campo específico onde o candidato deverá DECLARAR ter pleno 
conhecimento e expressa aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, conforme modelo 
contido no ANEXO II, disponível no site da EMDURB no link www.emdurb.com.br/processoseletivo.

1.9. A contratação seguirá o CRONOGRAMA constante do ANEXO I, ficando ciente o candidato 
de sua obrigação em acessar o endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo e realizar 
o acompanhamento da disponibilização de informações diariamente durante o período de tramitação do 
Processo Seletivo.

1.10. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação irrestrita das instruções e das 
condições do Processo Seletivo, tais como se encontram estabelecidas neste Edital, bem como em eventuais 
comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que passarão a fazer parte do instrumento 
convocatório como se nele estivessem transcritos e acerca dos quais não poderá o candidato alegar 
desconhecimento.

2. DA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA

2.1. JORNADA DE TRABALHO: 44 (quarenta e quatro) horas semanais, podendo haver escala de 
revezamento para trabalho no período noturno, aos sábados, domingos e feriados, de acordo com as 
necessidades alusivas às peculiaridades de sua função.

2.2. REMUNERAÇÃO FIXA: Referência R 13 - R$ 2.262,65 (dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e 
sessenta e cinco centavos). O valor mencionado refere-se à data base de Março de 2020.

2.3. REMUNERAÇÃO VARIÁVEL: 40% (quarenta por cento) de adicional de insalubridade (cálculo 
efetuado sobre o valor do salário mínimo vigente), que será concedido aos contratados que no exercício 
de suas funções ou atividades estiverem comprovadamente expostos às condições insalubres, conforme 
regulamentação pertinente, além do benefício de vale-alimentação mensal no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), vale transporte, conforme legislação vigente e plano de saúde, com coparticipação do 
funcionário.

2.4. DURAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO: Prazo indeterminado.

2.5. DO REGIME JURÍDICO: O regime de trabalho será o da Consolidação das Leis do Trabalho.

2.6. VAGAS: 01 (uma)

2.7. ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO: Operar máquinas leves e pesadas (tratores agrícolas – esteiras – pá 
carregadeira, bob cat, etc...), para prestação de serviços de capinação mecanizada, capinação química e 
operacionalização dos resíduos na compactação e cobertura dos resíduos no aterro sanitário, acoplando 
acessórios de conformidade com os serviços que serão realizados.

2.8. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS:

- Operar máquinas e equipamentos de terraplanagem;
- Promover a compactação e cobertura dos resíduos no aterro sanitário;
- Promover escavações e remoções de terras e entulhos;
- Dirigir trator para prestação de serviços de capina mecanizada e química no âmbito do município;
- Operar minicarregadeira na prestação de serviços de varreção mecânica, roçagem, fresagem e - limpeza 
das vias e áreas públicas.
- Zelar pela conservação das máquinas lubrificando- as e completando os níveis de óleo, água e combustível.

2.9. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:

2.9.1 ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

2.9.2. Possuir Carteira de Habilitação categoria C, no mínimo, com autorização para exercer atividade 
remunerada, conforme art. 147§5º do CTB.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a expressa aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

3.2. TAXA DE INSCRIÇÃO: A título de ressarcimento de despesas com materiais e serviços, de Internet 
e bancárias, a taxa de inscrição será de R$ 50,00 (cinquenta reais).

3.2.1. A EMDURB não promoverá a restituição integral ou parcial do valor correspondente à taxa de 
inscrição.
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3.2.2. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Processo Seletivo não se realizar, ocasião em 
que a responsabilidade pela devolução recairá sobre a EMDURB.

3.3. A inscrição no Processo Seletivo será realizada exclusivamente via Internet, no endereço 
eletrônico, www.emdurb.com.br/processoseletivo, observando-se a periodicidade e horários descritos no 
CRONOGRAMA, contido no ANEXO I.

3.4. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.emdurb.com.br/
processoseletivo, durante o período e horário determinados no CRONOGRAMA, contido no ANEXO I 
e, após ler e aceitar as condições estabelecidas neste Edital, preencher o Formulário de Inscrição, realizar o 
upload (Anexar) dos documentos pertinentes e transmitir os dados pela Internet.

3.5. No ato da inscrição o candidato deverá estar ciente de que a inscrição efetuada corresponde à 
Declaração de que atende aos requisitos da contratação e que possui os documentos exigidos no Edital, 
comprometendo-se a enviá-los exclusivamente DIGITALIZADOS e SOMENTE na extensão JPEG ou 
PDF colorido e que não ultrapasse 3 MB (três megabytes), com nitidez que permita a avaliação pela 
Comissão Organizadora e Examinadora.

3.5.1. Não serão avaliados os documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido.

3.5.2. Não serão considerados os documentos enviados pelos correios, por e-mail ou por quaisquer outras 
formas ou meios não especificados neste edital.

3.5.3. Não será aceita em hipótese alguma, documentação relativa à inscrição do canditado (comprovação 
de doação de sangue, laudo que comprove a deficiência no caso de PcD - Pessoa com Deficiência - ou 
comprovante de serviço voluntário) enviada após a data do encerramento das inscrições.

3.5.4. O envio da documentação é de inteira responsabilidade dos candidatos, sendo desclassificação aquele 
que deixe de enviar quaisquer dos documentos exigidos ou os envie fora do prazo estabelecido.

3.6. É responsabilidade exclusiva do candidato o preenchimento correto dos dados do formulário de 
inscrição, respondendo pelas informações ali apontadas, inclusive quanto a eventual declaração falsa, sendo 
vedada a dilação de prazo para realização de inscrição. A apresentação de documentação em desacordo com 
o estabelecido no presente edital, quando da convocação para assumir a vaga, acarretará na desclassificação 
automática do candidato.

3.7. A EMDURB não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas, por dificuldades de acesso 
e no preenchimento, sobrecarga no sistema, documentação incompleta e outras situações semelhantes, 
cabendo ao interessado providenciar a inscrição em tempo hábil e com antecedência adequada.

3.8. Caso o candidato tenha dúvidas quanto a sua inscrição, este deverá entrar em contato com o Setor de 
Recursos Humanos da EMDURB, pelos telefones (14) 3233-9015, (14) 3233-9072 das 8h às 12h e das 
13h às 17h.

3.9. Após a efetiva transmissão dos dados pessoais pela Internet, o candidato ficará impossibilitado de 
realizar qualquer tipo de alteração em sua ficha de inscrição ou complementação dos documentos já 
encaminhados.

3.10. Será de responsabilidade do candidato realizar a impressão do boleto bancário e efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição até a data limite de encerramento das inscrições previsto no CRONOGRAMA, 
contido no ANEXO I.

3.11. O candidato que realizar a inscrição poderá efetuar o pagamento do valor da inscrição somente por 
boleto bancário. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, TED, PIX, ordem de pagamento ou depósito comum 
em conta-corrente, ou por qualquer outro meio que não o especificado neste Edital.

3.12. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará no cancelamento da 
inscrição do candidato, independentemente do momento em que for verificada a irregularidade, descabendo 
qualquer recurso.

3.13. Sob pena de responsabilidade civil e criminal, ao inscrever-se o candidato declarará no formulário 
de inscrição que satisfaz as seguintes condições:

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi concedido igualdade nas 
condições previstas no artigo 12, inciso II, §1º da Constituição Federal de 1988 e demais disposições de lei;
b) Estar no gozo dos seus Direitos Políticos e Civis;
c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos no momento da contratação;
d) Gozar de boa saúde física e mental;
e) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
f)  Se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
g)  Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que 
impeça legalmente o exercício de função pública;
h) Não ter sido demitido por justa causa ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 
transitada em julgado em qualquer esfera governamental, nos últimos 05 (cinco) anos;
i)  Estar ciente e de acordo com as exigências estabelecidas pelo presente Edital;
j)  Possuir Carteira de Habilitação categoria C, no mínimo, com autorização para exercer atividade 
remunerada, conforme art. 147§5º do CTB;
k)  Não apresentar protocolos em substituição aos documentos exigidos neste Edital;

3.14. Em cumprimento à Lei Municipal nº 6.525 de 26 de junho de 2014, fica assegurado às pessoas 
transexuais e travestis, o direito a inclusão e uso do nome social. A pessoa interessada deverá preencher o 
campo específico para inclusão do nome social.

3.15. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações fornecidas 
no ato da inscrição, que serão verificadas por ocasião da comprovação dos requisitos e contratação, se 
aprovado, sendo que a não apresentação da documentação pertinente, implicará na anulação de todos os 
atos praticados pelo candidato e na desclassificação deste.
3.16. Qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a todas as condições estabelecidas 
neste edital, mesmo se verificada em qualquer etapa do presente Processo Seletivo ou após a contratação, 
acarretará a eliminação automática do candidato ou demais providências que se fizerem necessárias, sem 
prejuízo das cominações legais.

3.17. A relação de candidatos que tiverem a inscrição indeferida será publicada no Diário Oficial do 
Município e divulgada no endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo, conforme data 
prevista no CRONOGRAMA contido no ANEXO I.

3.18. SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: De acordo com o art. 17-A da Lei 
Municipal nº 6.871/2016, com a alteração da Lei 6.939/2017, está isento do recolhimento da Taxa de 
Inscrição, o candidato que comprovar no mínimo 02 (duas) doações de sangue realizadas nos últimos 
(12) doze meses, a contar do último dia de isenção do período de inscrição.

3.19.1. O requerimento de solicitação da isenção da taxa de inscrição estará disponível no formulário de 
inscrição, disponível no site da EMDURB, www.emdurb.com.br/processoseletivo.

3.19.2. O candidato que optar pela solicitação da isenção da taxa de inscrição, deverá selecionar a opção 
“SIM” que consta no Formulário de Inscrição, no tocante ao campo de doação de sangue. Em seguida, o 
candidato deverá atender as demais etapas previstas neste edital. Não haverá impressão de boleto bancário 
para essa opção.

3.19.3. O candidato que optou pela solicitação de isenção da taxa de inscrição, deverá fazer upload 
(anexar) do documento comprobatório e manter sob seu poder o comprovante da condição de doador de 
sangue, nas condições previstas neste edital.

3.19.4. Serão aceitos os seguintes documentos para fins de concessão da isenção do pagamento da taxa de 
inscrição: Declaração firmada em papel timbrado do hospital ou hemocentro (via original ou cópia 
autenticada em cartório da mesma) ou original ou cópia autenticada em cartório da carteira de 
doador de sangue, que devem conter o nome completo e o número de identidade do doador, a data das 
doações, número do documento, carimbo e assinatura do técnico ou administrativo responsável.

3.19.5. O candidato que deixar de comprovar a condição de doador, terá sua inscrição automaticamente 
indeferida no Processo Seletivo, não cabendo qualquer recurso.

3.19.6. Ao candidato que requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição por doação de sangue e 
tiver seu pedido indeferido, será concedida a possibilidade de efetivar sua inscrição como não isento NO 
PRAZO DESCRITO no ANEXO I (Cronograma) deste edital, nos termos do art. 18 da Lei Municipal 
nº 6.871/2016, alterado pela Lei Municipal nº 6.939/2017, devendo para tanto, ingressar na página do 
candidato, mediante login e senha no portal do Processo Seletivo www.emdurb.com.br/processoseletivo e 
efetuar a impressão do boleto e pagamento da taxa de inscrição, sob pena de indeferimento do pedido de 
inscrição.

4. DOS CANDIDATOS PcD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)

4.1. Aos candidatos PcD (Pessoa com Deficiência), em obediência ao disposto no inciso VIII do artigo 
37, da Constituição Federal, § 2º do art. 5º da Lei Federal nº 8.112/1990, bem como do Decreto Federal nº 
3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004, serão reservadas 5% (cinco 
por cento) das vagas previstas neste edital ou as que vierem a surgir no prazo de validade deste Processo 
Seletivo, nos casos em que houver compatibilidade entre a deficiência de que são portadores e a 
função a ser exercida.

4.2. Os candidatos PcD (Pessoa com Deficiência) participarão do Processo Seletivo em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo e avaliação.

4.3. O candidato deverá, no ato da inscrição, declarar ser portador de deficiência nos termos legais, 
apresentando laudo médico, emitido nos últimos 12 (doze) meses, que informe o tipo de deficiência.

4.3.1. O laudo médico, emitido nos últimos 12 (doze) meses, deverá ser anexado via upload ao formulário 
de inscrição disponibilizado no site da EMDURB www.emdurb.com.br/processoseletivo no momento da 
inscrição, DIGITALIZADO e SOMENTE na extensão JPEG ou PDF colorido e que não ultrapasse 3 
MB (três megabytes). Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo ou enviados 
pelos correios, por e-mail ou por quaisquer outras formas ou meios não especificados.

4.3.2. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras ou provenientes 
de arquivo corrompido.

4.3.3. Havendo a contratação do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão 
de restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.

4.3.4. O candidato que não declarar ser portador de deficiência no ato da inscrição, não fará jus à reserva 
de vagas prevista na cláusula 5.1 deste Edital, sendo incluido na lista geral de classificados, não cabendo 
qualquer recurso.

4.4. As solicitações de participação no Processo Seletivo na condição de PcD (Pessoa com Deficiência) 
serão deferidas, após análise da Comissão Organizadora e Examinadora de Processo Seletivo, se o laudo 
apresentado está em conformidade com o previsto no § 1º do art. 5º do Decreto Federal nº 5.296/2004.

4.5. Se o candidato Pcd (Pessoa com Deficiência) necessitar de tratamento diferenciado para participar 
da execução das provas deste Processo Seletivo, deverá requerê-lo na oportunidade da inscrição, através 
do preenchimento da Ficha de Inscrição indicando as condições especiais de que necessita, sendo que a 
falta desta requisição, seja qual for o motivo alegado, poderá ocasionar a impossibilidade do candidato 
Pcd (Pessoa com Deficiência) em participar da realização das provas do Processo Seletivo, não cabendo 
qualquer recurso.

4.6. Não ocorrendo a aprovação de candidatos PcD (Pessoa com Deficiência) para preenchimento das vagas 
previstas, estas serão preenchidas pelo próximo candidato aprovado na lista geral.

4.7. O candidato aprovado será avaliado pelo Setor de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMET, 
que procederá à avaliação do enquadramento da deficiência e certificará sua compatibilidade ou 
incompatibilidade para o exercício da função.

4.8. Na hipótese do exame médico admissional, obrigatoriamente realizado pela EMDURB, atestar a 
incompatibilidade da limitação com as atribuições da função, o candidato será automaticamente eliminado 
da lista de candidatos PcD (Pessoa com Deficiência), sendo o candidato remetido à lista geral de classificação 
e convocado o candidato seguinte na lista de classificação especial ou em caso de inexistência da lista geral.
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4.9. A relação de candidatos PcD (Pessoa com Deficiência) que tiverem a inscrição indeferida nesta 
condição, será publicada no Diário Oficial do Município de Bauru e divulgada no endereço eletrônico 
www.emdurb.com.br/processoseletivo, na data prevista conforme CRONOGRAMA contido no ANEXO 
I, sendo o candidato remetido à lista geral de classificação.

5. DO PROCESSO SELETIVO

5.1. O Processo Seletivo para provimento de vaga na função de OPERADOR DE MÁQUINA será 
realizado em duas fases: 1ª Fase: Prova Objetiva, conforme descrito na cláusula 6 deste edital, de caráter 
eliminatório e classificatório, visando avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato necessário 
ao desempenho da função. 2ª Fase: PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será 
realizada por profissional habilitado, e tem por objetivo avaliar a aptidão e capacidade técnica do candidato 
no exercício das atribuições inerentes à função de OPERADOR DE MÁQUINA, conforme descrito na 
cláusula 7 deste edital.

5.2. A Comissão Organizadora e Examinadora do presente Processo Seletivo foi designada através da 
Portaria nº 190/2021 da EMDURB.

5.3. As convocações para a aplicação das provas – objetiva e prática, constando a lista dos candidatos 
inscritos e classificados, datas, horários e locais de aplicação, bem como demais orientações, serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru e divulgadas no endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo, 
podendo sofrer alterações, que serão devidamente divulgadas nos mesmos locais.

5.4. Não haverá segunda chamada ou repetição das Provas, exceto nos casos em que a Comissão 
Organizadora e Examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocada pelos 
candidatos e que tenham prejudicado o desempenho destes, sendo oportunizada a todos os candidatos a 
possibilidade de repetição, igualitariamente.

5.5. As Provas Objetiva e Prática serão realizadas independentemente das condições climáticas do dia 
previsto para execução destas.

5.7. Após o horário determinado o fechamento dos portões dos locais de aplicação da Prova Objetiva e 
para o inicío da Prova Prática não será permitida o acesso aos locais de provas de qualquer candidato, 
em hipótese alguma, ficando os retardatários e os ausentes automaticamente desclassificados do Processo 
Seletivo.

5.8. Ao candidato só será permitida a realização das Provas Objetiva e Prática nos respectivos locais, datas 
e horários determinados na convocação, conforme descrito no CRONOGRAMA contido no ANEXO I.

5.9. Na hipótese de não constar o nome do candidato devidamente classificado nas listagens oficiais nos 
locais de prova, a EMDURB procederá à inclusão após conferência da convocação editalícia, conforme 
publicação oficial.

5.10. Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de terceiros não interessados ou pessoas que não 
realizarão as Provas Objetiva e Prática nos locais de aplicação destas.

5.11. Durante a execução das Provas Objetiva e Prática não será permitida: a utilização de celulares, agendas 
eletrônicas ou similares, tablets, calculadoras, BIP’s, relógios digitais ou qualquer aparelho eletrônico, 
bonés, chapéus, toucas e similares ou material que não seja o estritamente necessário para a realização das 
provas, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, nem permitidas: consultas bibliográficas 
de qualquer espécie, utilização de livros, notas e impressos, etc.

5.11.1. É de responsabilidade do candidato manter os aparelhos celulares desligados e desativar os alarmes 
destes durante a realização das Provas Objetiva e Prática, devendo estes serem colocados em local indicado 
pelos avaliadores (em baixo da carteira), sendo eliminado o candidato que os mantiver ligado e/ou tocar 
durante a prova.

5.12. A Comissão Organizadora e Examinadora do Processo Seletivo reserva-se ao direito de desclassificar 
do Processo Seletivo o candidato cujo comportamento se enquadre em uma das hipóteses da cláusula 5.13, 
tomando as medidas saneadoras necessárias.

5.13. Será desclassificado o candidato que:

a) Não estiver presente na sala ou locais das Provas Objetiva e Prática e nos horários determinados 
para o início;
b) For surpreendido, durante a execução da prova, em comunicação com outro candidato, 
utilizando-se de material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude;
c)  Ausentar-se do recinto, exceto, se momentaneamente, em casos especiais e sempre na companhia 
do fiscal acompanhante;
d) Não apresentar documento de identificação, conforme estabelecido neste Edital;
e) Portar arma na realização da prova, ainda que possua o respectivo porte;
f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a 
qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares ou autoridades presentes;

5.14. As condições de saúde dos candidatos no dia de aplicação da Prova Prática serão de sua inteira 
responsabilidade, devendo atender aos protocolos sanitários para a contenção de disseminação da 
COVID-19, destacadamente a utilização de máscara.

5.14.1. É recomendado que o candidato dormir bem na noite anterior ao dia de aplicação da Prova Prática, 
se alimentar adequadamente e não ingerir nenhum tipo de substância química ou alcoólica, a fim de estar 
em boas condições para a realização da prova.
5.14.2. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (indisposições, cãimbras, contusões, 
luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização de qualquer uma das etapas ou diminuam a 
capacidade dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento 
diferenciado, com exceção dos candidatos PcD (Pessoa com Deficiência) que tiver declarado no ato da 
inscrição a necessidade de execução das Provas em condições especiais, não sendo permitida a realização 
da prova em outra data.

5.15. Caso haja necessidade do candidato se ausentar do local de prova para atendimento médico ou 
hospitalar, o mesmo não poderá retornar, sendo eliminado do Processo Seletivo.

5.16. Os candidatos que não comparecerem nas Provas Objetiva e/ou Prática estarão automaticamente 
eliminados do Processo Seletivo e não terão classificação alguma, não podendo alegar desconhecimento 

acerca da forma/meio de inscrição e de entrega de documentos, bem como acerca das datas, locais e 
horários de realização das provas.

5.17. A EMDURB não se responsabiliza por eventuais gastos e dispêndios realizados pelos candidatos no 
decorrer do Processo Seletivo, sendo estes, de responsabilidade exclusiva do candidato.

6. DA PROVA OBJETIVA (1ª FASE)

6.1. De caráter eliminatório e classificatório. Consistirá em 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 
escolha, com cinco alternativas cada, com apenas uma resposta correta e que valerá 1 (um) ponto cada. 
As questões versarão sobre o conteúdo contido no Anexo III, deste Edital e buscarão avaliar o grau 
de conhecimento do candidato para o desempenho do cargo, sendo 15 (quinze) questões sobre Língua 
Portuguesa e 15 (quinze) questões de Matemática, 10 (dez) questões sobre Atualidades e Conhecimento 
Específico.

6.2. A convocação dos candidatos com inscrições deferidas visando a aplicação da 1ª fase - Prova Objetiva 
será publicada no Diário Oficial do Município e divulgada no endereço eletrônico www.emdurb.com.br/
processoseletivo, conforme data prevista no CRONOGRAMA contido no ANEXO I.

6.3. Os candidatos deverão comparecer ao local da Prova Objetiva com meia hora de antecedência, 
munidos de caneta azul ou preta, lápis e borracha, documento original de identidade, com foto, ou Carteira 
de Trabalho e Previdência Social, ou ainda Carteira Nacional de Habilitação, em estado de conservação 
que permita sua identificação e o comprovante de inscrição (boleto com comprovante de pagamento ou 
protocolo do requerimento de isenção de taxa), sem os quais, os candidatos não poderão realizar a prova.

6.3.1. Não serão aceitos protocolos ou cópias reprográficas, mesmo que autenticadas.

6.4. A Prova Objetiva terá a duração de 3 (três) horas e o horário de início da prova será definido em cada 
sala, pelo coordenador, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação.

6.5. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura, ainda que legível.

6.6. O preenchimento do Cartão de Respostas, que será o único documento válido para a correção da prova, 
será de inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas na capa do Caderno de Questões.

6.7. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato, exceto nos casos 
em que a Comissão Examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocadas pelo 
candidato, que possam prejudicar a sua avaliação.

6.8. O candidato só poderá se retirar do local de aplicação da prova após 1 (uma) hora do horário do seu 
início, devendo entregar obrigatoriamente ao Fiscal da Sala o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas.

6.9. Ao término da prova será exigido que os três últimos candidatos deixem a sala em conjunto, após o 
lacre dos envelopes contendo as provas e os cartões de respostas.

6.10. Não serão fornecidos exemplares do Caderno de Questões ao candidato ou a instituições públicas ou 
privadas, mesmo após o encerramento do concurso.

6.11. Será desclassificado o candidato que:

a)  apresentar algum dos comportamentos descritos no item 5.13;
b)  não devolver ao fiscal o Caderno de Questões, o Cartão de Respostas ou qualquer outro material 
de aplicação das provas;
c)  não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas;
d)  não obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de acertos sobre a totalidade da 
prova aplicada, ou seja, 20 (vinte) pontos.

6.12. Em caso de anulação de questões ou de alteração das respostas divulgadas, os Cartões de Respostas 
serão corrigidos de acordo com o Gabarito Oficial definitivo, a ser republicado após análise de recursos.

6.13. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que 
realizaram a prova, independentemente de interposição de recurso.

6.14. O O Caderno de Questões e o Gabarito Oficial da Prova Objetiva será publicada no Diário Oficial 
do Município e divulgada no endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo, conforme data 
prevista no CRONOGRAMA contido no ANEXO I.

6.15. O Resultado da classificação dos candidatos após avaliação da Prova Objetiva será divulgado no 
site da EMDURB www.emdurb.com.br/processoseletivo e no Diário Oficial do Município, conforme 
CRONOGRAMA previsto no ANEXO I.

6.16. Serão convocados para a realização das Provas Práticas do Processo Seletivo somente os 25 (vinte e 
cinco) candidatos melhor classificados na Prova Objetiva – 1ª fase.

6.16.1. No caso de empate da nota do candidato classificado na vigésima quinta posição com outros que 
obtiverem a mesma nota, todos serão convocados para a Prova Prática.
6.16.2. Todos os demais candidatos serão desclassificados do Processo Seletivo.

7. DA PROVA PRÁTICA (2ª FASE)

7.1. A Prova Prática será aplicada por profissionais habilitados, terão caráter eliminatório e serão compostas 
por 2 (dois) tarefas de capacidade técnica na execução das atribuições inerentes a função de OPERADOR 
DE MÁQUINAS, através das tarefas constantes do ANEXO IV do Edital de Processo Seletivo.

7.1.1 Na Prova Prática, serão verificados os conhecimentos e habilidades do candidato na operação e 
condução das máquinas e equipamentos, acionando o motor, manobrando e manipulando os comandos 
de marcha e direção e acionamento dos equipamentos, bem como pôr em prática as medidas de segurança 
recomendadas para a operação e estacionamento, a fim de evitar possíveis acidentes.

7.2. A Prova Prática será realizada na data e horário descritos no CRONOGRAMA contido no ANEXO 
I, em local a ser definido, cujos dados constarão da publicação de convocação que será realizada no 
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Diário Oficial de Bauru e divulgado no site www.emdurb.com.br/processoseletivo, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato o acompanhamento destas publicações.

7.3. Por ocasião desta avaliação, o candidato deverá comparecer aos locais designados no dia e horário 
previamente estabelecidos, com pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedência, portando documento 
original de identidade e o protocolo de inscrição. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, não 
sendo aceitos protocolos ou cópias reprográficas, mesmo que autenticadas, em hipótese alguma.

7.4. Os candidatos serão submetidos à Prova Prática pela ordem de classificação obtida na 1ª (primeira) 
fase.

7.5. Sugere-se a utilização de roupa e calçado apropriados para prática das atividades inerentes à função de 
OPERADOR DE MÁQUINAS.

7.6. As tarefas da Prova Prática poderão ser realizadas fora da ordem apresentada no ANEXO IV deste 
edital.

7.7. A pontuação da Prova Prática será efetuada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta), considerando a 
somatória dos pontos obtidos, conforme disposto no ANEXO IV deste Edital, sendo desclassificado o 
candidato que obtiver nota inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos, ou seja, 30 (trinta) 
pontos.

7.8. Não haverá repetição na execução das tarefas, exceto nos casos em que a Banca Organizadora e 
Examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica não provocada pelo candidato e que 
tenham prejudicado a sua avaliação.

7.9. Não será permitida a saída de candidato do local de realização da prova antes de realizadas todas as 
tarefas, a não ser que o candidato manifeste expressamente sua decisão de abandonar a prova.

7.10. Não será fornecido lanche aos candidatos, nem haverá lanchonete disponível no local de realização da 
prova de capacidade técnica, sendo permitido ao candidato levar seu próprio lanche.

7.11 O resultado da Prova Prática será publicado no Diário Oficial de Bauru e divulgado na internet no 
endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo, na data prevista no CRONOGRAMA, contido 
no ANEXO I.

8. DO RESULTADO

8.1. A nota final será composta pela soma da nota da 1ª fase – Análise do Histórico Escolar com a nota da 
2ª fase – Prova Prática.

8.2. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final e as nomeações serão feitas 
obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração Pública.

8.3. Na hipótese de igualdade do resultado das notas atribuídas após a apuração da nota final, serão 
adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

a)  Maior idade, conforme disposto no Parágrafo Único do artigo 27, da Lei Federal nº 10.741/03 – 
Estatuto do Idoso.
b)  Que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) Comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS nos 12 (doze) 
meses imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição conforme previsto no art. 1º e 2º da Lei 
Municipal nº 7.083/18:
c1)  O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para 
fins de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação de no mínimo 03 (três) horas de duração, 
cujo conteúdo deverá abordar temas sobre conduta ética, diretos, deveres e proibições; e a declaração do 
trabalho voluntário até o último dia de inscrição;
c2)  Tais documentos deverão ser enviados no momento da inscrição, conforme especificado no 
capítulo III, exclusivamente DIGITALIZADOS e SOMENTE na JPEG ou PDF colorido e que não 
ultrapasse 3 MB (três megabytes), com nitidez, (art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/18);
c3)  Não serão avaliados os documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo 
corrompido;
c4)  Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme 
previsto no item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá 
direito a este critério de desempate neste Processo Seletivo;
d)  Maior número de filhos menores de 18 anos;
e)  Maior nota em Português;
f)  Maior nota em Matemática.

8.3.1. Persistindo o empate na nota final após aplicação dos critérios descritos no caput, poderá haver 
sorteio na presença dos candidatos envolvidos.

8.3.2. O não comparecimento dos candidatos ao sorteio não impedirá a realização deste, não cabendo 
recurso quanto à classificação estabelecida.
8.4. A classificação final do Processo Seletivo será publicada no Diário Oficial do Município e divulgada 
no endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo conforme CRONOGRAMA contido no 
ANEXO I.

9. DOS RECURSOS

9.1. Será admitido recurso em relação ao indeferimento das inscrições, a Classificação da Prova Objetiva 
e Gabarito Oficial, ao resultado da Prova Prática e à classificação final do Processo Seletivo, conforme 
modelo constante no ANEXO V.

9.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo, improrrogável, de 05 (cinco) dias úteis a contar das 
datas que constam no CRONOGRAMA previsto no ANEXO I.

9.3. O recurso devidamente fundamentado deverá ser dirigido à Comissão Organizadora e Examinadora do 
Processo Seletivo, através de campo próprio no site da EMDURB www.emdurb.com.br/processoseletivo.

9.4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo. O recurso interposto fora do prazo 
não será aceito, sendo considerada, para tanto, a data de sua inserção no sistema.

9.5. Não serão aceitos recursos interpostos pessoalmente, por fac-símile, telegrama ou outro meio que não 
seja o especificado neste Edital.

9.6. Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso em que houver prejuízos irreparáveis 
ao candidato, a critério da Comissão Organizadora e Examinadora.

9.7. A Comissão Organizadora e Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

10. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO

10.1. São requisitos para a contratação:

10.1.1. Ter sido aprovado no Processo Seletivo, cumprir os requisitos previstos na cláusula 3.13 e possuir 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “C”, no mínimo, na qual deverá costar que 
exerce função remunerada (art. 147, §5º CTB).

10.1.2. Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que 
impeça legalmente o exercício de função pública.

10.1.3. Apresentar certidão de nascimento ou certidão de casamento e certidão de nascimento dos filhos 
até 14 anos.

10.1.4. Apresentar 02 (duas) fotos 3X4 recentes.

10.1.5. Apresentar demais documentos necessários que lhe foram solicitados, sob de perda do direito à 
vaga.

10.1.6. Comparecer na data, local e horário estabelecidos na convocação.

10.1.7. Gozar de boa saúde física e mental, que será avaliada em perícia médica realizada pela EMDURB, 
onde o médico do trabalho responsável deverá observar a NR7/PCMSO – Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional – e/ou outras Normas Regulamentares inerentes e poderá solicitar outros exames 
complementares à custa do candidato, para melhor avaliação médica e definição a respeito do ASO – 
Atestado de Saúde Ocupacional, que contemplará compatibilidade ou não do candidato avaliado.

10.1.8. Residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima desde que autorizado, nos termos do 
artigo 14, inciso XII da Lei Municipal nº 3.781/94, atualizada pela Lei Municipal nº 5.805/09.

10.2. Os documentos para a contratação deverão ser entregues, IMPRETERIVELMENTE, no Setor de 
Recursos Humanos da EMDURB, quando solicitados:

a) Carteira de Identidade (RG) na íntegra (frente e verso), com nome atualizado e emitida há 
menos de 10 (dez) anos;
b) Se estrangeiro, comprovação de sua naturalização no país;
c) Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado), qual pode ser retirado no 
link:  https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp ;
d) Certidão de Nascimento ou de Casamento ou, ainda, Certidão/Declaração de União Estável, 
se casado ou em união estável;
e) Certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) do(s) filho(s); o documento enviado 
deverá obrigatoriamente conter o número do CPF;
f) Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato não 
possua comprovante de residência em seu nome, deverá enviar declaração do responsável pelo imóvel onde 
reside, com firma reconhecida;
g) Carteira de Trabalho – CTPS digital ou Carteira de Trabalho – CTPS (todas as vias), sendo 
página da foto e qualificação civil, todas as páginas que contiverem vínculos (contrato de trabalho), das 
anotações gerais e da primeira folha em branco após o último registro; caso não tenha todas as vias da CTPS 
ou todas as baixas nos vínculos de trabalho registrados na(s) mesma(s), apresentar o extrato do CNIS, 
disponível no link https://meu.inss.gov.br/central/#/extrato ;
h) Extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa 
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) Certidão de Quitação Eleitoral, disponível no site:  http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/
certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;
j) Atestado de Antecedentes Criminais do Estado de São Paulo, disponível em: https://www2.
ssp.sp.gov.br/atestado/novo/Atestado02.cfm Se tiver residido em outros Estados e emitido RG nestes, 
enviar Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
k) Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o 
nome atualizado, disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do ;
l) Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado (SAJ PG5 e SIVEC), disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do;
m) Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado, disponível no 
site: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais ;
n) Certidão de Distribuição da Justiça Federal do Estado de São Paulo, disponível em: http://web.
trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar Se tiver residido em outros Estados enviar Certidão de Distribuição 
da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
o) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
p) Cópia do Cartão de Vacinação contra a COVID-19.

10.3. A contratação iniciará a contar da data da assinatura do contrato de trabalho e está condicionada a 
entrega dos documentos previstos neste edital.

10.4. Em razão da decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0010359-90.2020.5.15.0090 
que tramitou pela 3ª Vara do Trabalho de Bauru, o candidato aprovado que se enquadre no grupo de 
risco, conforme classificação da OMS, Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, como por 
exemplo: idosos (acima de 60 anos), pessoas com doenças pulmonares, diabéticos, hipertensos, pessoas 
com doenças autoimunes ou imunodeficiente, pessoas que foram submetidos à transplante nos últimos 06 
meses, lactantes, etc., somente terá sua contratação efetivada se tiver sido vacinado com a 2ª (segunda) dose 
obrigatória (ou dose única) da vacina contra a COVID-19.

10.4.1. A cópia do cartão de vacinação contra a COVID-19 para comprovação da efetivação da 2ª (segunda) 
dose obrigatória (ou da dose única) deverá ser entregue no ato da contratação em conjunto com os demais 
documentos exigidos neste Edital.
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10.5. Será eliminado do Processo Seletivo e não terá sua contratação efetiva o candidato que, convocado 
para apresentar os documentos exigidos para a contratação, não tiver sido vacinado e/ou não comprovar 
a vacinação contra a COVID-19, com exceção de impedimentos alheios a sua vontade devidamente 
comprovados.

11. DO REGIME, DIREITOS E DEVERES DA CONTRATAÇÃO

11.1. O funcionário contratado e designado para o exercício da função após a aprovação no presente 
Processo Seletivo com base neste Edital submeter-se-ão ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, 
sendo admitido para exercerem a função de OPERADOR DE MÁQUINA, existente na estrutura de pessoal 
da EMDURB, com a sujeição absoluta do contratado aos termos do Contrato e às normas Editadas pela 
EMDURB em relação à contratação de funcionários e demais normas internas.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Os atos relativos ao presente Processo Seletivo, a exemplo de convocações, avisos e resultados, 
serão publicados no Diário Oficial do Município e divulgados no endereço eletrônico www.emdurb.com.
br/processoseletivo.

12.2. O Processo Seletivo terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da homologação do 
resultado final, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério da EMDURB.

12.3. O contrato de trabalho firmado nos termos deste edital poderá extinguir pelas seguintes condições: 
por iniciativa do contratado; por iniciativa do empregador, devidamente motivada e por descumprimento 
das obrigações previstas em contrato.

12.4. A EMDURB não está obrigada a convocar todos os candidatos aprovados, além do número de vagas 
existentes neste Processo Seletivo ou as que venham a surgir durante a vigência deste, conforme a sua 
estrita necessidade e conveniência.

12.5. Os casos omissos neste edital serão esclarecidos e resolvidos pela Comissão Organizadora e 
Examinadora do Processo Seletivo.

12.6. As cláusulas deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 
não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 
Edital ou aviso publicado no Diário Oficial do Município e divulgado no endereço eletrônico www.emdurb.
com.br/processoseletivo.

12.7. A habilitação em quaisquer das etapas deste Processo Seletivo não poderá ser aproveitada para outro 
Processo Seletivo de qualquer natureza.

12.8. A comprovação do cumprimento das datas, prazos, ônus e obrigações constantes do presente Edital 
são de responsabilidade exclusiva do candidato.

12.9. A EMDURB não se responsabiliza por prejuízos de qualquer ordem, causados ao candidato, 
decorrente de:

a)  Endereço não atualizado;
b)  Endereço de difícil acesso;
c)  Correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, por razões diversas 
de fornecimento e/ou informação errada quanto ao endereço do candidato;
d)  Correspondência recebida por terceiros.

12.10. O candidato poderá atualizar seu endereço e telefones através dos telefones 3233-9015 e 3233-9072.

12.11. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação, 
classificação, ou nota de candidatos, valendo para tal fim, a publicação do resultado final e homologação.

12.12. A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB não se 
responsabiliza de qualquer modo pelo fornecimento de computador, internet, ou qualquer outro apoio 
técnico para realização da inscrição e envio de informações pelo site da EMDURB www.emdurb.com.
br/processoseletivo, bem como pelos custos decorrentes dos documentos necessários para inscrição e/ou 
contratação do candidato, quando da realização das etapas do presente Processo Seletivo.

Bauru, 14 de agosto de 2021.
LUIZ CARLOS DA COSTA VALLE

Presidente da EMDURB
Decreto Municipal nº 15.205/2021

ANEXO I – CRONOGRAMA - OPERADOR DE MÁQUINA

EVENTO DATA
Disponibilização do Edital no site da EMDURB 14/08/2021

1ª publicação do edital 14/08/2021
2ª publicação do edital 17/08/2021
3ª publicação do edital 19/08/2021

Período de inscrições (art. 14, § 2º LM 6.871/16) 08/09/2021 a 21/09/2021
Publicação do resultado do pedido de isenção da taxa 

de inscrição (Doação de Sangue) 25/09/2021

Data Limite para pagamento da taxa de inscrição dos 
casos de indeferimento da isenção 28/09/2021

Publicação das inscrições indeferidas 30/09/2021
Período de Recurso das inscrições indeferidas 01/10/2021 a 07/10/2021

Publicação resultado do recurso 09/10/2021
Publicação das inscrições deferida e convocação para 

a Prova Objetiva 09/10/2021

Prova Objetiva 31/10/2021
Publicação da classificação da Prova Objetiva, do 

Gabarito Oficial e do Caderno de Questões 06/11/2021

Período de recurso sobre a classificação da Prova 
Objetiva e o Gabarito Oficial 08/11/2021 a 12/11/2021

Publicação do resultado do recurso sobre da 
classificação da Prova Objetiva e o Gabarito Oficial 18/11/2021

Publicação da classificação da Prova Objetiva e 
convocação para a Prova Prática 18/11/2021

Prova Prática 28/11/2021
Publicação do resultado da Prova Prática 30/11/2021

Período de recurso da Prova Prática 01/12/2021 a 07/12/2021
Publicação do resultado do recurso e classificação 

final 09/12/2021

Período de recurso da classificação final 10/12/2021 a 16/12/2021
Publicação do resultado do recurso sobre a 

classificação final 18/12/2021

Homologação 18/12/2021

Atenção: As datas constantes deste CRONOGRAMA poderão sofrer alterações, sendo a atualização deste 
disponibilizada no site da EMDURB, www.emdurb.com.br/processoseletivo e também no Diário Oficial 
do Município de Bauru.

ANEXO II

MODELO DE FORMULÁRIO PARA INCRIÇÃO

Função Pretendida: OPERADOR DE MÁQUINA
Nome: _________________________________________________________________________
Nome Social (se for o caso): ________________________________________________________
CPF: ______________________ RG: __________________ Data de Nascimento*: ____________ 
Nome do Pai: ____________________________________________________________________
Nome da Mãe______________________________________________________________ Endereço: 
______________________________________________________ Nº ______________ Bairro: 
____________________ Cidade: ________________________ UF: ________________ CEP: 
____________________________ E-mail: _______________________________________
Telefone: (___) ___________________  Celular: (___) ___________________
Sexo: Masculino (     )   Feminino (....)

* Colocar no campo data de nascimento restrição de inscrição para maiores de 60 anos.

 ђ Doador de Sangue:    Sim  (campo para anexar declaração)
Não

 ђ PcD (Pessoa com Deficiência):  Sim  (campo para anexar documento)
Não

 ђ Serviço Voluntário:   Sim  (campo para anexar documento)
Não

 ђ Quantidade de filhos Menor de 18 anos

DECLARAÇÕES NO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO:

 ђ Declaração de PLENO CONHECIMENTO E EXPRESSA ACEITAÇÃO das normas e condições 
estabelecidas no Edital do Processo Seletivo Simplificado;

 ђ Declaração de PcD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) incluindo campo para preenchimento da CID;
 ђ DECLARO para todos os efeitos legais, não haver sofrido, ou estar cumprindo, no exercício profissional 

ou de qualquer função pública, penalidades disciplinares de suspensão ou demissão e demais previstas 
no artigo 137 da Lei 6.745/85 e no parágrafo único do artigo 137 da Lei Federal nº 8.112/90, aplicada 
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal. Estou ciente que 
declarar falsamente é crime previsto na Lei Penal e por ele responderei independentemente das sanções 
administrativas, caso se comprove a inveracidade do declarado neste documento;

 ђ Declaração conforme previsão contida na cláusula 3.13 do Edital, onde ao inscrever-se, o candidato 
declarará no formulário de inscrição, sob pena de responsabilidade civil e criminal, satisfazer as 
seguintes condições:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi concedido igualdade nas condições 
previstas no artigo 12, inciso II, §1º da Constituição Federal de 1988 e demais disposições de lei;
b) Estar no gozo dos seus Direitos Políticos e Civis;
c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos no momento da contratação;
d) Gozar de boa saúde física e mental;
e) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
f) Se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
g) Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que impeça 
legalmente o exercício de função pública;
h) Não ter sido demitido por justa causa ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 
transitada em julgado em qualquer esfera governamental, nos últimos 5 (cinco) anos;
i) Estar ciente e de acordo com as exigências estabelecidas pelo presente Edital;
j) Possuir Carteira de Habilitação categoria C, no mínimo, com autorização para exercer atividade 
remunerada, conforme art. 147 §5º do CTB;
k) Não apresentar protocolos em substituição aos documentos exigidos neste Edital;
l) Declaração de necessidades especiais para a realização das Provas;

Especificação da necessidade especial para a realização das provas:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________

ANEXO III

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA 1ª FASE – PROVA OBJETIVA

1. PROGRAMA DA PROVA DE PORTUGUÊS – 15 QUESTÕES:
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Separação de sílabas. Reconhecimento de classes de palavras: nome, 
pronome, verbo, preposições e conjunções. Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Concordância nominal e verbal. Emprego de tempos e modos. Vozes do verbo. Regência nominal e 
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verbal. Ocorrência de crase. Estrutura do vocábulo: radicais e afixos. Formação de palavras: composição 
e derivação. Termo da oração. Tipos de predicação. Estrutura do período coordenação e subordinação. 
Semântica: sinonímia e antonímia. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Leitura e interpretação 
de textos.

2. PROGRAMA DA PROVA DE MATEMÁTICA – 15 QUESTÕES:
Números inteiros: operações e propriedades; números racionais: representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades; razão e proporção; porcentagem; regra de três simples e composta; equação 
do 1º e 2º grau; sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos, conjuntos, progressão aritmética, Progressão geométrica, Relações 
trigonométricas nos triângulos retângulos, geometria plana, geometria analítica, noções de estatística, juros 
simples e compostos. Raciocínio lógico.

3. CONHECIMENTO ESPECÍFICO E ATUALIDADES – 10 QUESTÕES:
Fatos relevantes ao cotidiano e fatos políticos, econômicos, sociais, culturais e esportivos relevantes aos 
contextos municipal, nacional e internacional, ocorridos a partir de 01 de Janeiro de 2020 e conhecimentos 
de máquinas.

ANEXO IV - 2ª FASE: PROVA PRÁTICA

Função: OPERADOR DE MÁQUINAS

1. A Prova Prática terá o objetivo aferir a capacidade técnica dos candidatos, através da observação da 
eficiência e habilidade prática no manuseio adequado dos equipamentos empregados no desenvolvimento 
das tarefas propostas, bem como a eficiência na realização destas, as quais foram selecinadas dentre 
as atribuições da função de OPERADOR DE MÁQUINAS constante na cláusula 2.8 e 2.9 do Edital, 
consistente na operação das máquinas e equipamentos disponíveis no local da prova, podendo ser 
utilizadas as seguintes máquinas e equipamentos para a realização dos testes: Trator de Esteira, 
Retroescavadeira, Pá Carregadeira, “Bob Cat” e Trator com Roçadeira.

2. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS

2.1. A Prova Prática será cronometrada e ao comando “prova iniciada”, o candidato deverá dirigir-se á 
máquina e checar os itens constantes na cláusula 2.2.1, adentrar ao interior da cabine da máquina, ligá-la e 
executar completamente as tarefas descritas na cláusula 2.2.2.

2.1.1. Na execução da Prova Prática o candidato não poderá fazer uso de qualquer anotação ou outro 
material/equipamento não fornecido pela banca examinadora.

2.2. As tarefas deverão ser executadas no prazo máximo de 00h20min (vinte minutos) e consistirão em:

2.1.2. Checagem do equipamento/máquina

O candidato deverá proceder à checagem do equipamento, item por item, informando ao avaliador o estado 
destes. Deverão ser verificados os seguintes itens:
- pneus, retrovisores e buzinas;
- lanternas;
- verificação dos equipamentos;
- EPI – Equipamento de Proteção Individual.

2.2.2. Condução e operação

O candidato deverá proceder à condução das máquinas e a operação dos equipamentos inerentes à estas, 
efetuando o acionamento do motor e manipulação dos comandos de marcha, direção e operação, a fim de 
posicioná-las conforme especificações do examinador no ato do teste, colocando em prática as medidas de 
segurança recomendadas para trânsito e estacionamento da máquina a fim de evitar possíveis acidentes, 
devendo fazer a utilização correta dos EPI’s (equipamentos de proteção individual).

Para a avalização deste poderá ser determinada a execução das seguintes tarefas:
- Escavação;
- Carga;
- Transporte;
- Descarga;
- Retorno ao ponto inicial, e
- Estacionamento (“concha” no solo, máquina desligada e freio estacionário acionado).

3. DAS AVALIAÇÕES/PONTUAÇÕES

3.1. A nota FINAL obtida na Prova Prática será de 60 (sessenta) pontos, distribuídos como segue abaixo:

3.1.1. Checagem do equipamento/máquina: até 02 (dois) pontos, sendo até 0,5 (meio) ponto para cada item 
identificado na cláusula 2.2.1.

3.1.2. Condução e operação: até 58 (cinquenta e oito) pontos, sendo:

- 58 (cinquenta e oito) pontos, se a tarefa for executada de 01 (um) a 10 (dez) minutos;
- 40 (quarenta) pontos, se a tarefa for executada de 11 (onze) a 15 (quinze) minutos;
- 20 (vinte) pontos, se a tarefa for executada de 16 (dezesseis) a 20 (vinte) minutos.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. O candidato será desclassificado e eliminado do Processo Seletivo caso ultrapasse o tempo 
máximo de 00h20min (vinte) minutos para a realização das tarefas, realizando a operação de até 02 
(dois) equipamentos/máquinas; deixar de executar quaisquer das tarefas mencionadas na cláusula 2 
deste Anexo ou cometer qualquer infração na operação.

4.2. Também serão desclassificados e eliminados do Processo Seletivo os candidatos que não 
realizarem as tarefas acima descritas, deixarem de utilizar ou utilizar de forma incorreta os EPI’s, 
materiais e equipamentos fornecidos para a realização da prova.

4.3. As tarefas da Prova Prática poderão ser realizadas em ordem diversa da apresentada neste edital, sendo 
eliminado o candidato que deixar de comparecer em qualquer uma das etapas que compõem a Prova Prática.

4.4. Os EPI’s (equipamentos de proteção individual), materiais e equipamentos a serem utilizados na Prova 
Prática serão fornecidos pela EMDURB, devendo estes serem devolvidos aos examinadores ao final da 
realização desta.

ANEXO V – MODELO DO FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ATRAVÉS 
DO SITE DA EMDURB

Nº de Inscrição: 
Nome do Candidato: 
CPF:
Função: OPERADOR DE MÁQUINA

Tipo de Recurso: ______________________ 
1. Contra indeferimento de inscrição 
2. Contra a pontuação obtida na classificação após análise do histórico escolar 
3. Contra avaliação da Prova Prática
4. Classificação Final
5. Outros Resultados

Fundamentação e Questionamento:

(preenchimento pela Comissão): ________ 

1. Deferido
2. Indeferido

Manifestação da Comissão Organizadora e Examinadora do Processo Seletivo Simplificado

AAMPLIAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DURANTE O PERÍODO DE INSCRIÇÃO DE 
06/08/2021 A 19/08/2021

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021

PROCESSO Nº 5386/2021

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE “COVEIRO TEMPORÁRIO”

A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - 
EMDURB, por determinação do seu Presidente, torna público que será realizado PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO, mediante CHAMAMENTO PÚBLICO para o preenchimento de 01 (uma) vaga para 
a função de COVEIRO TEMPORÁRIO, visando a contratação POR TEMPO DETERMINADO pelo 
Regime da Consolidação das Leis do Trabalho, observando-se o disposto no inciso IV do art. 8º da Lei 
Complementar nº 173 de 27/05/2020, inciso IV do art. 1º do Decreto Municipal nº 15.315 de 05/03/2021, 
§2º do art. 3º do Ato Normativo 002/2018 (Regulamento de Pessoal da EMDURB), incisos II e IX do 
artigo 37 da Constituição Federal, e arts. 443, §2º da Consolidação das Leis do Trabalho, respeitando-se 
o limite de 5% de vagas destinadas aos PcD (Pessoa com Deficiência), previsto no inciso VIII do artigo 
37, da Constituição Federal e § 2º do art. 5º da Lei Federal nº 8.112/1990, bem como no Decreto Federal 
nº 3.298, de 20/12/1999 e suas alterações posteriores, constituindo a regulamentação do Processo Seletivo 
Simplificado o presente edital, anexos e instruções que o integram, conforme Processo Administrativo nº 
5386/2021.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1. O Processo Seletivo Simplificado será regido por este edital e pelos diplomas legais e regulamentares 
citados em seu caput.

1.2. O Processo Seletivo Simplificado destina-se ao preenchimento de 01 (uma) vaga temporária para 
a função de COVEIRO TEMPORÁRIO, existente no Quadro de Pessoal da Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, bem como aquelas que vierem a surgir durante a 
vigência deste Processo Seletivo Simplificado, em decorrência de aumento ou prorrogação dos motivos de 
interesse público que justificaram a contratação temporária.

1.3. Durante o período de validade do Processo Seletivo Simplificado, a EMDURB reserva o direito de 
proceder às contratações em número que atendam aos interesses e necessidades do serviço, de acordo com 
a disponibilidade orçamentária e financeira.

1.4. A seleção de que trata este edital será realizada em duas fases, sendo a 1ª fase de Análise do HISTÓRICO 
ESCOLAR do candidato da ÚLTIMA SÉRIE DO ÚLTIMO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, e 
a 2ª fase de Prova de Prática, nos termos descritos no ANEXO IV.

1.5. Será garantida a reserva de vagas no percentual de 5% (cinco por cento) do total das vagas indicadas no 
presente Processo Seletivo Simplificado aos candidatos PcD (Pessoa com Deficiência), condicionada a ser 
a deficiência compatível com o exercício das funções especialmente designadas para atuação na operação 
de máquinas e nas atribuições dos coveiros, devendo o candidato não possuir limitações que impeçam o 
exercício de trabalho que exige esforço físico.
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1.6. Os contratos de trabalho temporários, oriundos deste Processo Seletivo Simplificado, serão regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, observando-se o disposto no inciso IV, art. 8º da Lei Complementar nº 
173 de 27/05/2020, inciso IV do art. 1º do Decreto Municipal nº 15.315 de 05/03/2021.

1.7. Fica vedada a contratação de pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes ou 
lactantes, portadores de deficiência respiratória com doença pulmonar crônica, em tratamento oncológico, 
em realização de radioterapia ou quimioterapia, portadores de cardiopatia crônica, portadores de diabetes, 
portadores de insuficiência renal crônica, imunossuprimidos e portadores de doenças autoimunes; em razão 
da natureza contratual imediata e da necessidade temporária excepcional de interesse público, tendo em 
vista fazerem parte do grupo de risco, conforme Decreto Municipal 15.328/2021 de 12/03/2021.

1.8. O Edital estará disponível para consulta no site da EMDURB www.emdurb.com.br/processoseletivo, 
inclusive para download, e nas publicações no Diário Oficial do Município de Bauru, observando 
CRONOGRAMA contido no ANEXO I.

1.9. A FICHA DE INSCRIÇÃO conterá campo específico onde o candidato deverá DECLARAR ter pleno 
conhecimento e expressa aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, conforme modelo 
contido no ANEXO II, disponível no site da EMDURB no link www.emdurb.com.br/processoseletivo.

1.10. A contratação seguirá o CRONOGRAMA constante do ANEXO I, ficando ciente o candidato 
de sua obrigação em acessar o endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo e realizar 
o acompanhamento da disponibilização de informações diariamente durante o período de tramitação do 
Processo Seletivo Simplificado.

1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação irrestrita das instruções e das 
condições do Processo Seletivo Simplificado, tais como se encontram estabelecidas neste Edital, bem como 
em eventuais comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que passarão a fazer parte do 
instrumento convocatório como se nele estivessem transcritos e acerca dos quais não poderá o candidato 
alegar desconhecimento.

2. DA FUNÇÃO DE COVEIRO TEMPORÁRIO

2.1. JORNADA DE TRABALHO: 44 (quarenta e quatro) horas semanais, podendo haver escala de 
revezamento (12x36h) bem como trabalho no período noturno, aos sábados, domingos e feriados, de acordo 
com as necessidades alusivas às peculiaridades de sua função.

2.2. REMUNERAÇÃO FIXA: Referência R 04 - R$ 1.459,77 (um mil, quatrocentos e cinquenta e nove 
reais e setenta e sete centavos). O valor mencionado refere-se a data base de Março de 2020.

2.3. REMUNERAÇÃO VARIÁVEL: 20% (vinte por cento) de adicional de insalubridade (cálculo 
efetuado sobre o valor do salário mínimo vigente), que será concedido aos contratados que no exercício 
de suas funções ou atividades estiverem comprovadamente expostos as condições insalubres, conforme 
regulamentação pertinente, além do benefício de vale-alimentação mensal no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), vale transporte, conforme legislação vigente e plano de saúde, com coparticipação do 
funcionário.

2.4. DURAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado uma única 
vez, por igual período, nos termos do art. 445 e 451 da CLT.

2.5. ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo.

2.6. DO REGIME JURÍDICO: O regime de trabalho será o da Consolidação das Leis do Trabalho.

2.7. VAGAS: 01 (uma)

2.8. ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO: Construir, preparar, limpar, abrir e fechar sepulturas. Realizar 
sepultamento, exumar e cremar cadáveres, trasladar corpos, despojos e resíduos funerários.

2.9. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS:

- Conservar cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho, zelar pela ordem e segurança do local de 
trabalho;
- Construir sepulturas com placas pré-moldadas em concreto ou pedra natural;
- Preparar sepulturas, escavando a terra e escorando as paredes de abertura, limpando o interior das covas 
para permitir o sepultamento.
- Auxiliar na colocação do caixão, manipulando as cordas de sustentação, para facilitar o posicionamento 
do mesmo na sepultura.
- Fechar a sepultura, rebocando-as com cimento e cal para assegurar a inviolabilidade do túmulo, 
recobrindo-a com terra vermelha quando houver necessidade
- Realizar procedimento de exumação, transladando os ossos abrindo o túmulo, o caixão e recolhendo os 
mesmos num recipiente apropriado.

3-  DAS INSCRIÇÕES

3.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a expressa aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

3.2. TAXA DE INSCRIÇÃO: A título de ressarcimento de despesas com materiais e serviços, de Internet 
e bancárias, a taxa de inscrição será de R$ 30,00 (trinta reais).

3.2.1. A EMDURB não promoverá a restituição integral ou parcial do valor correspondente à taxa de 
inscrição.

3.2.2. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Processo Seletivo Simplificado não se 
realizar, ocasião em que a responsabilidade pela devolução recairá sobre a EMDURB.

3.3. A inscrição no Processo Seletivo Simplificado será realizada exclusivamente via Internet, no endereço 
eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo, observando-se a periodicidade e horários descritos no 
CRONOGRAMA, contido no ANEXO I.

3.4. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.emdurb.com.br/
processoseletivo, durante o período e horário determinados no CRONOGRAMA contido no ANEXO I e, 
após ler e aceitar as condições estabelecidas neste Edital, preencher o Formulário de Inscrição, realizar o 
upload (Anexar) dos documentos pertinentes e transmitir os dados pela Internet.

3.4.1. Compete ao canditado inserir as notas contidas no seu HISTÓRICO ESCOLAR da ÚLTIMA SÉRIE 
DO ÚLTIMO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, da forma como está descrito nele, sem a conversão 
contida na tabela de equivalência no ANEXO III.

3.5. No ato da inscrição o candidato deverá estar ciente de que a inscrição efetuada corresponde à Declaração 
de que atende aos requisitos da contratação, que não possui comorbidades e que possui os documentos 
exigidos no Edital e comprometendo-se a enviá-los exclusivamente DIGITALIZADOS e SOMENTE na 
extensão JPEG ou PDF colorido e que não ultrapasse 3 MB (três megabytes), com nitidez que permita 
a avaliação pela Comissão Organizadora e Examinadora.

3.5.1. Não serão avaliados os documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido.

3.5.2. Não serão considerados os documentos enviados pelos correios, por e-mail ou por quaisquer outras 
formas ou meios não especificados neste edital.

3.5.3. Não será aceita, em hipótese alguma, documentação relativa a inscrição do canditado (histórico 
escolar, comprovação de doação de sangue, laudo que omprove a deficiência no caso de PcD (Pessoa com 
Deficiência) ou comprovante de serviço voluntário) enviada após a data do encerramento das inscrições.

3.5.4. O envio da documentação é de inteira responsabilidade dos candidatos, sendo desclassificado aquele 
que deixe de enviar quaisquer dos documentos exigidos ou os envie fora do prazo estabelecido.

3.6. É responsabilidade exclusiva do candidato o preenchimento correto dos dados do formulário de 
inscrição, respondendo pelas informações ali apontadas, inclusive quanto a eventual declaração falsa, sendo 
vedada a dilação de prazo para realização de inscrição. A apresentação de documentação em desacordo com 
o estabelecido no presente edital, quando da convocação para assumir a vaga, acarretará na desclassificação 
automática do candidato.

3.7. A EMDURB não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas, por dificuldades de acesso 
e no preenchimento, sobrecarga no sistema, documentação incompleta e outras situações semelhantes, 
cabendo ao interessado providenciar a inscrição em tempo hábil e com antecedência adequada.

3.8. Caso o candidato tenha dúvidas quanto a sua inscrição, este deverá entrar em contato com o Setor de 
Recursos Humanos da EMDURB, pelos telefones (14) 3233-9015, (14) 3233-9072 das 8h às 12h e das 
13h às 17h.

3.9. Após a efetiva transmissão dos dados pessoais pela Internet, o candidato ficará impossibilitado de 
realizar qualquer tipo de alteração em sua ficha de inscrição ou complementação dos documentos já 
encaminhados.

3.10. Será de responsabilidade do candidato realizar a impressão do boleto bancário e efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição até a data limite de encerramento das inscrições previsto no CRONOGRAMA contido 
no ANEXO I.

3.11. O candidato que realizar a inscrição poderá efetuar o pagamento do valor da inscrição somente por 
boleto bancário. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, TED, PIX, ordem de pagamento ou depósito comum 
em conta-corrente, ou por qualquer outro meio que não o especificado neste Edital.

3.12. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nas cláusulas anteriores implicará o cancelamento 
da inscrição do candidato, independentemente do momento em que for verificada a irregularidade, 
descabendo qualquer recurso.

3.13. Sob pena de responsabilidade civil e criminal, ao inscrever-se o candidato declarará no formulário 
de inscrição que satisfaz as seguintes condições:

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi concedido igualdade nas condições 
previstas no artigo 12, inciso II, §1º da Constituição Federal de 1988 e demais disposições de lei;
b) Estar no gozo dos seus Direitos Políticos e Civis;
c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e máxima de 58 (cinquenta e oito) anos no momento 
da contratação;
d) Gozar de boa saúde física e mental;
e) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
f) Se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
g) Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que impeça 
legalmente o exercício de função pública;
h) Não ter sido demitido por justa causa ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 
transitada em julgado em qualquer esfera governamental, nos últimos 5 (cinco) anos;
i) Estar ciente e de acordo com as exigências estabelecidas pelo presente Edital;
j) Não apresentar protocolos em substituição aos documentos exigidos neste Edital;
k) Declaração de que o candidato não faz parte do grupo de Risco do COVID-19 – Coronavírus, conforme 
classificação da OMS, Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, como por exemplo: Idosos 
(acima de 60 anos), Pessoas com doenças pulmonares, Diabéticos, Hipertensos, pessoas com doenças 
autoimunes ou imunodeficiente, pessoas que foram submetidos à transplante nos últimos 6 (seis) meses, 
grávidas e lactantes, etc.
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3.13.1. Por se tratar de Processo Seletivo Simplificado para contratação em caráter Temporário estão 
impedidos de participar todos os candidatos inclusos no grupo de risco, conforme classificação da OMS, 
Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, como por exemplo: Idosos (acima de 60 anos), Pessoas 
com doenças pulmonares, Diabéticos, Hipertensos, pessoas com doenças autoimunes ou imunodeficiente, 
pessoas que foram submetidos à transplante nos últimos 06 meses, grávidas e lactantes, etc

3.14. Em cumprimento à Lei Municipal nº 6.525 de 26 de junho de 2014, fica assegurado às pessoas 
transexuais e travestis, o direito a inclusão e uso do nome social. A pessoa interessada deverá preencher o 
campo específico para inclusão do nome social.

3.15. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações fornecidas 
no ato da inscrição, que serão verificadas por ocasião da comprovação dos requisitos e contratação, se 
aprovado, sendo que a não apresentação da documentação pertinente, implicará na anulação de todos os 
atos praticados pelo candidato e na desclassificação deste.

3.16. Qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a todas as condições estabelecidas neste 
edital, verificada em qualquer etapa do presente Processo Seletivo Simplificado ou após a contratação, 
acarretará a eliminação automática do candidato ou demais providências que se fizerem necessárias, sem 
prejuízo das cominações legais.

3.17. A relação de candidatos que tiverem a inscrição indeferida será publicada no Diário Oficial do 
Município e divulgada no endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo, conforme data 
prevista no CRONOGRAMA contido no ANEXO I.

3.18. SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: De acordo com o art. 17-A da Lei 
Municipal nº 6.871/2016, com a alteração da Lei 6.939/2017, ficarão isentos do recolhimento da Taxa 
de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) doações de sangue realizadas nos 
últimos (12) doze meses, a contar do último dia de isenção do período de inscrição.

3.18.1. O requerimento de solicitação da isenção da taxa de inscrição estará disponível no formulário de 
inscrição, disponível no site da EMDURB, www.emdurb.com.br/processoseletivo.

3.18.2. O candidato que optar pela solicitação da isenção da taxa de inscrição, deverá selecionar a opção 
“SIM” que consta no Formulário de Inscrição, no tocante ao campo de doação de sangue. Em seguida, o 
candidato deverá atender as demais etapas previstas neste edital. Não haverá impressão de boleto bancário 
para essa opção.

3.18.3. O candidato que optou pela solicitação de isenção da taxa de inscrição, deverá fazer upload 
(anexar) do documento comprobatório e manter sob seu poder o comprovante da condição de doador de 
sangue, nas condições previstas neste edital.

3.18.4. Serão aceitos os seguintes documentos para fins de concessão da isenção do pagamento da taxa de 
inscrição: Declaração firmada em papel timbrado do hospital ou hemocentro (via original ou cópia 
autenticada em cartório da mesma) ou original ou cópia autenticada em cartório da carteira de 
doador de sangue, que devem conter o nome completo e o número de identidade do doador, a data das 
doações, número do documento, carimbo e assinatura do técnico ou administrativo responsável.

3.18.5. O candidato que deixar de comprovar a condição de doador, terá sua inscrição automaticamente 
indeferida no Processo Seletivo Simplificado, não cabendo qualquer recurso.

3.18.6. Ao candidato que requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição por doação de sangue 
e tiver seu pedido indeferido, será concedida a possibilidade de efetivar sua inscrição como não isento 
NO PRAZO DESCRITO no ANEXO I (Cronograma) deste edital, nos termos do art. 18 da Lei 
Municipal nº 6.871/2016, alterado pela Lei Municipal nº 6.939/2017, devendo para tanto, ingressar na 
página do candidato, mediante login e senha no portal do Processo Seletivo Simplificado www.emdurb.
com.br/processoseletivo e efetuar a impressão do boleto e pagamento da taxa de inscrição, sob pena de 
indeferimento do pedido de inscrição.

4. DOS CANDIDATOS PcD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)

4.1. Aos candidatos PcD (Pessoa com Deficiência), em obediência ao disposto no inciso VIII do artigo 
37, da Constituição Federal, § 2º do art. 5º da Lei Federal nº 8.112/1990, bem como do Decreto Federal 
nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004, serão reservadas 5% 
(cinco por cento) das vagas previstas neste edital ou as que vierem a surgir no prazo de validade deste 
Processo Seletivo Simplificado, nos casos em que houver compatibilidade entre a deficiência de que 
são portadores e a função a ser exercida.

4.2. Os candidatos PcD (Pessoa com Deficiência) participarão do Processo Seletivo Simplificado em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo e avaliação.

4.3. O candidato deverá, no ato da inscrição, declarar ser portador de deficiência nos termos legais, 
apresentando laudo médico, emitido nos últimos 12 (doze) meses, que informe o tipo de deficiência.

4.3.1. O laudo médico, emitido nos últimos 12 (doze) meses, deverá ser anexado via upload ao formulário 
de inscrição disponibilizado no site da EMDURB www.emdurb.com.br/processoseletivo no momento da 
inscrição, DIGITALIZADO e SOMENTE na extensão JPEG ou PDF colorido e que não ultrapasse 3 
MB (três megabytes). Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo ou enviados 
pelos correios, por e-mail ou por quaisquer outras formas ou meios não especificados.

4.3.2. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras ou provenientes 
de arquivo corrompido.

4.3.3. Havendo a contratação do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão 
de restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.

4.3.4 O candidato que não declarar ser portador de deficiência no ato da inscrição, não fará jus à reserva 
de vagas prevista na cláusula 4.1 deste Edital, sendo incluido na lista geral de classificados, não cabendo 
qualquer recurso.

4.4. As solicitações de participação no Processo Seletivo Simplificado na condição de PcD (Pessoa com 
Deficiência) serão deferidas, após análise da Comissão Organizadora e Examinadora de Processo Seletivo 
Simplificado, se o laudo apresentado está em conformidade com o previsto no § 1º do art. 5º do Decreto 
Federal nº 5.296/2004.

4.5. Não ocorrendo a aprovação de candidatos PcD (Pessoa com Deficiência) para preenchimento das vagas 
previstas, estas serão preenchidas pelo próximo candidato aprovado na lista geral.

4.6. O candidato aprovado será avaliado pelo Setor de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMET, 
que procederá à avaliação do enquadramento da deficiência e certificará sua compatibilidade ou 
incompatibilidade para o exercício da função.

4.7. Na hipótese do exame médico admissional, obrigatoriamente realizado pela EMDURB, atestar a 
incompatibilidade da limitação com as atribuições da função, o candidato será automaticamente eliminado.

4.8. A relação de candidatos PcD (Pessoa com Deficiência) que tiverem a inscrição indeferida nesta 
condição, será publicada no Diário Oficial do Município de Bauru e divulgada no endereço eletrônico 
www.emdurb.com.br/processoseletivo, na data prevista conforme CRONOGRAMA contido no ANEXO 
I, sendo o candidato remetido à lista geral de  classificação.

5. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

5.1. O Processo Seletivo Simplificado para provimento da vaga na função “COVEIRO TEMPORÁRIO”, 
será realizado em duas fases: 1ª Fase: ANÁLISE DO HISTÓRICO ESCOLAR da ÚLTIMA SÉRIE DO 
ÚLTIMO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, conforme descrito na cláusula 6 deste edital, de caráter 
eliminatório e classificatório, visando avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato necessário 
ao desempenho da função. 2ª Fase: PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será 
realizada por profissional habilitado, e tem por objetivo avaliar a aptidão e capacidade técnica do candidato 
no exercício das atribuições inerentes à função de “COVEIRO TEMPORÁRIO”, conforme descrito na 
cláusula 7 deste edital.

5.2. A Comissão Organizadora e Examinadora do presente Processo Seletivo Simplificado foi designada 
através da Portaria nº 206/2021 da EMDURB.

5.3. As convocações para a aplicação da 2ª fase, constando a lista dos candidatos classificados, data, 
horário e locais de aplicação, bem como demais orientações, serão publicadas no Diário Oficial de Bauru 
e divulgadas no endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo, podendo sofrer alterações, que 
serão devidamente divulgadas nos mesmos locais.

5.4. As provas práticas não poderão ser repetidas, exceto nos casos em que a Comissão Organizadora 
e Examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocada pelo candidato e 
que tenham prejudicado o seu desempenho, sendo oportunizado a todos os candidatos a possibilidade de 
repeticção, igualitariamente.

5.5. As Provas Práticas serão realizadas independentemente das condições climáticas do dia previsto para 
execução destas.

5.6. Após o horário determinado para o inicío das Provas Práticas não será permitida o acesso ao local de 
prova de qualquer candidato, sob hipótese alguma, ficando os retardatários e os ausentes automaticamente 
desclassificados do processo seletivo simplificado.

5.7. Ao candidato só será permitida a realização das Provas Práticas nos respectivos locais, data e horário 
determinados na convocação descrita no CRONOGRAMA contido no ANEXO I.

5.8. Na hipótese de não constar o nome do candidato devidamente classificado nas listagens oficiais nos 
locais de prova, a EMDURB procederá a inclusão após conferência da convocação editalícia, conforme 
publicação oficial.

5.9. Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de terceiros não interessados ou pessoas que não 
realizarão as Provas Práticas nos locais de aplicação destas.

5.10. Durante a execução das Provas Práticas não será permitida: a utilização de celulares, bonés, chapéus, 
toucas e similares ou material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.

5.11. A Comissão Organizadora e Examinadora do Processo Seletivo reserva-se ao direito de desclassificar 
do Processo Seletivo Simplificado o candidato cujo comportamento se enquadre em uma das hipóteses da 
cláusula 5.13, tomando as medidas saneadoras necessárias.

5.12. Será desclassificado o candidato que:

a) Não encaminhar qualquer um dos documentos exigidos;
b) Não estiver presente no local da Prova Prática e no horário determinado para o início;
c) For surpreendido utilizando-se de material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude;
d) Ausentar-se do recinto, exceto, se momentaneamente, em casos especiais e sempre na companhia do 
fiscal acompanhante;
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e) Não apresentar documento de identificação, conforme estabelecido neste Edital;
f) Portar arma na realização da prova, ainda que possua o respectivo porte;
g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares ou autoridades presentes;

5.13. As condições de saúde dos candidatos no dia de aplicação de Prova Prática será de sua inteira 
responsabilidade, devendo atender aos protocolos sanitários para a contenção de disseminação da 
COVID-19, destacadamente a utilização de máscara.

5.13.1. É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior ao dia de aplicação da Prova Prática, 
alimente-se adequadamente e não ingira nenhum tipo de substância química ou alcoólica, a fim de estar em 
boas condições para a realização da prova.

5.13.2. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (indisposições, cãimbras, contusões, 
luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização de qualquer uma das etapas ou diminuam a 
capacidade dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento 
diferenciado e não sendo permitida a realização da prova em outra data.

5.14. Caso haja necessidade do candidato se ausentar do local de prova para atendimento médico ou 
hospitalar, o mesmo não poderá retornar, sendo eliminado do Processo Seletivo Simplificado.

5.15. Os candidatos que não fizerem o preenchimento correto dos dados solicitados no formulário de 
inscrição ou não comparecerem na Prova Prática estarão automaticamente eliminados do Processo Seletivo 
Simplificado e não terão classificação alguma, não podendo alegar desconhecimento acerca da forma/meio 
de inscrição e de entrega de documentos, bem como acerca da data, local e horário de realização da prova.

5.16. A EMDURB não se responsabiliza por eventuais gastos e dispêndios realizados pelos candidatos no 
decorrer do Processo Seletivo Simplificado, sendo estes, de responsabilidade exclusiva do candidato.

6. DA ANÁLISE DO HISTÓRICO ESCOLAR DO CANDIDATO (1ª FASE)

6.1. A análise do histórico escolar referente à escolaridade exigida para a função será de caráter 
eliminatório e classificatório.

6.1.1. Para a função de “COVEIRO TEMPORÁRIO” será exigida a apresentação do HISTÓRICO 
ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.

6.1.2. Será automaticamente desclassificado o candidato que apresentar histórico escolar divergente 
do exigido para a função escolhida por este, ainda que referente a graduação superior.

6.2. A avaliação do histórico escolar do candidato será realizada pela Comissão Organizadora e Examinadora 
mediante análise dos dados constantes no formulário de inscrição por este preenchido, os quais deverão 
corresponder integralmente com o HISTÓRICO ESCOLAR do canditado, que deverá ser anexado em 
campo próprio no ato da inscrição, cuja responsabilidade pelo preenchimento e upload (anexar) deste no 
formulário de inscrição e do histórico escolar é do próprio candidato.

6.2.1. Para a função de COVEIRO TEMPORÁRIO o Histórico Escolar deverá conter o detalhamento 
das séries cursadas e o(s) nome(s) da(s) escola(s), comprovando, assim, ter cursado integralmente da 5ª 
a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do ENSINO FUNDAMENTAL e deverá ser anexado pelo candidato via 
upload (anexar) do documento em arquivo JPEG ou PDF colorido e que não ultrapasse 3 MB (três 
megabytes).

6.3. Os candidatos que pretendam se inscrever para o Processo Seletivo Simplificado deverão inserir, em 
campo próprio contido no Formulário de Inscrição, a nota final da disciplina de Língua Portuguesa (ou 
Português) e de Matemática obtida para a função de COVEIRO TEMPORÁRIO na ÚLTIMA SÉRIE DO 
ÚLTIMO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

6.3.1. Caso a disciplina Língua Portuguesa (Português) tenha sido cursada acompanhada de outras (por 
exemplo: Língua Portuguesa, Literatura e Gramática), assim como a de Matemática (por exemplo: 
Matemática e Geometria), o candidato deverá inserir apenas as notas das disciplinas de Língua Portuguesa e 
Matemática. Caso as disciplinas de Língua Portuguesa (Português) e Matemática não tenham sido cursadas, 
inserir a média simples das disciplinas equivalentes, conforme abaixo:

Tabela de equivalência das disciplinas
Língua Portuguesa 

(Português)
Literatura; Gramática; Redação; Produção de texto; Linguagens, códigos e 

suas Tecnologias;

Matemática Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística, Matemática Financeira, 
Matemática e suas tecnologias

6.4. O conceito para classificação do candidato será numérico, com dois dígitos após a vírgula (0,00 a 10,00) 
e no formulário de inscrição consta um campo para o candidato lançar as notas numéricas ou selecionar 
o conceito atribuido a este no histórico escolar, conforme o método utilizado para avaliação, devendo o 
candidato selecionar/inserir a nota/conceito final da disciplina de Língua Portuguesa (ou Português) e de 
Matemática da maneira como encontra-se descrito no seu histórico escolar, NÃO SENDO necessária a 
observância da tabela de equivalência previsto no ANEXO III neste momento.

6.4.1. É de inteira responsabilidade do candidato o lançamento correto das notas/conceitos no 
formulário de inscrição, nos termos da cláusula 6.4 deste Edital, de modo que em caso de divergências 
e/ou lançamento de conceitos/termos equivocados implicará na desclassificação do candidato.

6.5. A nota máxima FINAL obtida pela Análise do Histórico Escolar do candidato será de 20,00 (vinte) 
pontos, devendo ser observada a classificação prevista na TABELA DE EQUIVALÊNCIA ENTRE 
CONCEITOS NUMÉRICOS previstos no ANEXO III.

6.6. Para quem é ou foi aluno da rede de escolas estaduais de São Paulo o Boletim Escolar Digital poderá 
ser obtido através do site: https://sed.educacao.sp.gov.br/boletim/boletimescolar.

6.7. O Resultado da classificação dos candidatos após análise do histórico escolar será divulgado no 
site da EMDURB www.emdurb.com.br/processoseletivo e no Diário Oficial do Município, conforme 
CRONOGRAMA previsto no ANEXO I.

6.8. Serão convocados para a realização da Prova Prática do Processo Seletivo Simplificado somente os 25 
(vinte e cinco) candidatos melhor classificados na 1ª fase de Análise do Histórico Escolar.

6.8.1. No caso de empate da nota do candidato classificado na vigésima quinta posição com outros que 
obtiverem a mesma nota, todos serão convocados para a Prova Prática.

6.8.2. Todos os demais candidatos serão desclassificados do Processo Seletivo Simplificado.

7. DAS PROVAS PRÁTICAS (2ª FASE)

7.1. As Provas Práticas serão aplicadas das por profissionais habilitados, terão caráter eliminatório e 
serão compostas por 3 (três) testes de capacidade técnica na execução das atribuições inerentes a função 
escolhida, através das tarefas constantes do ANEXO IV do Edital de Processo Seletivo Simplificado.

7.2. As Provas Práticas serão realizadas na data e horário descritos no CRONOGRAMA contido no 
ANEXO I, em locais a serem definidos, cujos dados constarão da publicação de convocação que será 
realizada no Diário Oficial de Bauru e divulgado no site www.emdurb.com.br/processoseletivo, sendo de 
inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento destas publicações.

7.3. Por ocasião desta avaliação, o candidato deverá comparecer aos locais designados no dia e horário 
previamente estabelecidos, com pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedência, portando documento 
original de identidade e o protocolo de inscrição. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, não 
sendo aceitos protocolos ou cópias reprográficas, mesmo que autenticadas, sob hipótese alguma.

7.4. Os candidatos serão submetidos à Prova Prática pela ordem de classificação obtida na 1ª (primeira) 
fase.

7.5. Sugere-se a utilização de roupa e calçado apropriados para prática das atividades inerentes à função 
escolhida pelo candidato.

7.6. As tarefas das Provas Práticas poderão ser realizadas fora da ordem apresentada no ANEXO IV deste 
edital.

7.7. O candidato será considerado APTO e, consequentemente, classificado na 2ª fase quando realizar 
todas as tarefas inerentes a função por este escolhida, conforme disposto no ANEXO IV deste edital.

7.8. Não haverá repetição na execução das tarefas, exceto nos casos em que a Banca Organizadora e 
Examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica não provocada pelo candidato e que 
tenham prejudicado a sua avaliação.

7.9. Não será permitida a saída de candidato do local de realização da prova antes de realizadas todas as 
tarefas, a não ser que o candidato obtenha nota zero na execução de qualquer das tarefas da prova prática e 
manifeste expressamente sua decisão de abandonar a prova.l

7.10. Não será fornecido lanche aos candidatos, nem haverá lanchonete disponível no local de realização da 
prova de capacidade técnica, sendo permitido ao candidato levar seu próprio lanche.

7.11 O resultado das Provas Práticas será publicado no Diário Oficial de Bauru e divulgado na internet no 
endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo, na data prevista no CRONOGRAMA, contido 
no ANEXO I.

8. DO RESULTADO

8.1. A classificação final será composta pelo resultado da Análise do Histórico Escolar do candidato 
ÚLTIMA SÉRIE DO ÚLTIMO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, referente a função de 
COVEIRO TEMPORÁRIO e consequentemente aprovação na prova prática.

8.2. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final e as nomeações serão feitas 
obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração Pública.

8.3. Na hipótese de igualdade do resultado das notas atribuídas após a análise dos históricos escolares, serão 
adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

a) Maior idade, conforme disposto no Parágrafo Único do artigo 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 
10.741/03 – Estatuto do Idoso.
b) Comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS nos 12 (doze) meses 
imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição conforme previsto no art. 1º e 2º da Lei 
Municipal nº 7.083/18:
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação de no mínimo 03 (três) horas de duração, 
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cujo conteúdo deverá abordar temas sobre conduta ética, diretos, deveres e proibições; e a declaração do 
trabalho voluntário até o último dia de inscrição;
b2) Tais documentos deverão ser enviados no momento da inscrição, conforme especificado no capítulo 
IV, exclusivamente DIGITALIZADOS e SOMENTE na JPEG ou PDF colorido e que não ultrapasse 
3 MB (três megabytes), com nitidez, (art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/18);
b3) Não serão avaliados os documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido;
b4) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a este 
critério de desempate neste Processo Seletivo Simplificado;
c) Maior número de filhos menores de 18 anos;
d) Maior nota em Português;
e) Maior nota em Matemática.

8.3.1. Persistindo o empate do resultado da Análise do Histórico Escolar após aplicação dos critérios 
descritos no caput, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.

8.3.2. O não comparecimento dos candidatos ao sorteio não impedirá a realização deste, não cabendo 
recurso quanto a classificação estabelecida.

8.4. A classificação final do Processo Seletivo Simplificado será publicada no Diário Oficial do Município 
e divulgada no endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo conforme CRONOGRAMA 
contido no ANEXO I.

9. DOS RECURSOS

9.1. Será admitido recurso em relação ao indeferimento das inscrições, ao resultado da Análise do Histórico 
Escolar dos cadidatos, à Prova Prática e à classificação final do Processo Seletivo Simplificado, conforme 
modelo constante no ANEXO V.

9.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo, improrrogável, de 05 (cinco) dias úteis a contar das 
datas que constam no CRONOGRAMA previsto no ANEXO I.

9.3. O recurso devidamente fundamentado deverá ser dirigido à Comissão Organizadora e Examinadora 
do Processo Seletivo Simplificado, através do campo próprio no site da EMDURB www.emdurb.com.br/
processoseletivo.

9.4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo. O recurso interposto fora do prazo 
não será aceito, sendo considerada, para tanto, a data de sua inserção no sistema.

9.5. Não serão aceitos recursos interpostos pessoalmente, por fac-símile, telegrama ou outro meio que não 
seja o especificado neste Edital.

9.6. Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso em que houver prejuízos irreparáveis 
ao candidato, a critério da Comissão Organizadora e Examinadora.

9.7. A Comissão Organizadora e Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

10. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO

10.1. São requisitos para a contratação:

10.1.1. Ter sido aprovado no Processo Seletivo Simplificado e cumprir os requisitos previstos na cláusula 
3.13, na forma estabelecida neste edital.

10.1.2. Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que 
impeça legalmente o exercício de função pública.

10.1.3. Apresentar certidão de nascimento ou certidão de casamento e certidão de nascimento dos filhos 
até 14 anos.

10.1.4. Apresentar 2 (duas) fotos 3X4 recentes.

10.1.5. Apresentar demais documentos necessários que lhe foram solicitados, sob de perda do direito à 
vaga.

10.1.6. Comparecer na data, local e horário estabelecidos na convocação.

10.1.7. Gozar de boa saúde física e mental, que será avaliada em perícia médica realizada pela EMDURB, 
onde o médico do trabalho responsável deverá observar a NR7/PCMSO – Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional – e/ou outras Normas Regulamentares inerentes e poderá solicitar outros exames 
complementares às custas do candidato, para melhor avaliação médica e definição a respeito do ASO – 
Atestado de Saúde Ocupacional, que contemplará compatibilidade ou não do candidato avaliado.

10.1.8. Residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima desde que autorizado, nos termos do 
artigo 14, inciso XII da Lei Municipal nº 3.781/94, atualizada pela Lei Municipal nº 5.805/09.

10.2. Os documentos para a contratação deverão IMPRETERIVELMENTE ser entregues no Setor de 
Recursos Humanos da EMDURB, quando solicitados:

a) Carteira de Identidade (RG) na íntegra (frente e verso), com nome atualizado e emitida há menos de 10 
(dez) anos;
b) Se estrangeiro, comprovação de sua naturalização no país;
c) Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado), qual pode ser retirado no link:  
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp ;
d) Certidão de Nascimento ou de Casamento ou, ainda, Certidão/Declaração de União Estável, se casado 
ou em união estável;
e) Certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) do(s) filho(s); o documento enviado deverá 
obrigatoriamente conter o número do CPF;
f) Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato não possua 
comprovante de residência em seu nome, deverá enviar declaração do responsável pelo imóvel onde reside, 
com firma reconhecida;

g) Carteira de Trabalho – CTPS digital ou Carteira de Trabalho – CTPS (todas as vias), sendo página da 
foto e qualificação civil, todas as páginas que contiverem vínculos (contrato de trabalho), das anotações 
gerais e da primeira folha em branco após o último registro; caso não tenha todas as vias da CTPS ou todas 
as baixas nos vínculos de trabalho registrados na(s) mesma(s), apresentar o extrato do CNIS, disponível no 
link https://meu.inss.gov.br/central/#/extrato ;
h) Extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) Certidão de Quitação Eleitoral, disponível no site:  http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/
certidao-de-quitacao-eleitoral;
j) Atestado de Antecedentes Criminais do Estado de São Paulo, disponível em: https://www2.ssp.sp.gov.br/
atestado/novo/Atestado02.cfm Se tiver residido em outros Estados e emitido RG nestes, enviar Atestado de 
Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
k) Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado, disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do ;
l) Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC), disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do;
m) Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado, disponível no site: 
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais ;
n) Certidão de Distribuição da Justiça Federal do Estado de São Paulo, disponível em: http://web.trf3.jus.
br/certidao/Certidao/Solicitar Se tiver residido em outros Estados enviar Certidão de Distribuição da Justiça 
Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado.

10.3. A contratação iniciará a contar da data da assinatura do contrato de trabalho temporário e está 
condicionada a entrega dos documentos previstos neste edital.

11. DO REGIME, DIREITOS E DEVERES DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

11.1. O funcionário contratado e designado temporariamente para a função com base neste Edital submeter-
se-á ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo admitido para exercer a função de  “COVEIRO 
TEMPORÁRIO” na estrutura de pessoal da EMDURB, com a sujeição absoluta do contratado aos termos 
do Contrato e às normas editadas pela EMDURB em relação à contratação de funcionários e demais normas 
internas.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Os atos relativos ao presente Processo Seletivo Simplificado, a exemplo de convocações, avisos e 
resultados, serão publicados no Diário Oficial do Município e divulgados no endereço eletrônico www.
emdurb.com.br/processoseletivo.

12.2. O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da homologação 
do resultado final, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério da EMDURB.

12.3. O contrato de trabalho firmado nos termos deste edital extinguir-se-á pelas seguintes condições: término 
do prazo contratual; por iniciativa do contratado; por iniciativa do empregador e por descumprimento das 
obrigações previstas em contrato.

12.4. A EMDURB não está obrigada a convocar todos os candidatos aprovados, além do número de 
vagas existentes neste Processo Seletivo Simplificado ou as que venham a surgir durante a vigência deste, 
conforme a sua estrita necessidade e conveniência.

12.5. Os casos omissos neste edital serão esclarecidos e resolvidos pela Comissão Organizadora e 
Examinadora do Processo Seletivo Simplificado.

12.6. As cláusulas deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 
não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 
Edital ou aviso publicado no Diário Oficial do Município e divulgado no endereço eletrônico www.emdurb.
com.br/processoseletivo.

12.7. A habilitação em quaisquer das etapas deste Processo Seletivo Simplificado não poderá ser aproveitada 
para outro Processo Seletivo de qualquer natureza.

12.8. A comprovação do cumprimento das datas, prazos, ônus e obrigações constantes do presente Edital é 
de responsabilidade exclusiva do candidato.

12.9. A EMDURB não se responsabiliza por prejuízos de qualquer ordem, causados ao candidato, 
decorrente de:

a) Endereço não atualizado;
b) Endereço de difícil acesso;
c) Correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, por razões diversas de 
fornecimento e/ou informação errada quanto ao endereço do candidato;
d) Correspondência recebida por terceiros.

12.10. O candidato poderá atualizar seu endereço através do e-mail: jennyffersantos@emdurb.com.br, 
devendo constar no campo “assunto” a identificação e número do processo seletivo, podendo ser confirmada 
a alteração solicitada através dos telefones através dos telefones 3233-9015 e 3233-9072.

12.11. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação, 
classificação, ou nota de candidatos, valendo para tal fim, a publicação do resultado final e homologação.

12.12. A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB não se 
responsabiliza de qualquer modo pelo fornecimento de computador, internet, ou qualquer outro apoio 
técnico para realização da inscrição e envio de informações pelo site da EMDURB www.emdurb.com.
br/processoseletivo, bem como pelos custos decorrentes dos documentos necessários para inscrição e/ou 
contratação do candidato, quando da realização das etapas do presente Processo Seletivo Simplificado.
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ANEXO I – CRONOGRAMA
COVEIRO TEMPORÁRIO

EVENTO DATA

Disponibilização do Edital no site da EMDURB 31/07/2021

1ª publicação do edital 31/07/2021

2ª publicação do edital 03/08/2021

3ª publicação do edital 05/08/2021

Período de inscrições (art. 14, § 2º LM 6.871/16) 06/08/2021 a 
19/08/2021

Publicação do resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição (Doação 
de Sangue) 21/08/2021

Data Limite para pagamento da taxa de inscrição dos casos de indeferimento 
da isenção 24/08/2021

Publicação das inscrições indeferidas 26/08/2021

Período de Recurso das inscrições indeferidas 27/08/2021 a 
02/09/2021

Publicação resultado do recurso 04/09/2021

Publicação da classificação dos candidatos após análise do histórico escolar 09/09/2021

Período de recurso da classificação 10/09/2021 a 
16/09/2021

Publicação do resultado do recurso e convocação dos classificados para a 
Prova Prática 18/09/2021

Prova Prática 26/09/2021

Resultado da Prova Prática 28/09/2021

Período de recurso da Prova Prática 29/09/2021 a 
05/10/2021

Publicação do resultado do recurso e classificação final 07/10/2021

Período de recurso da classificação final 09/10/2021 a 
18/10/2021

Homologação 19/10/2021
Atenção: As datas constantes deste CRONOGRAMA poderão sofrer alterações, sendo a atualização deste 
disponibilizada no site da EMDURB, www.emdurb.com.br/processoseletivo e também no Diário Oficial 
do Município de Bauru.

ANEXO II
MODELO DE FORMULÁRIO PARA INCRIÇÃO

COM INCLUSÃO DOS DADOS REFERENTES AO HISTÓRICO ESCOLAR

Função Pretendida:

 ђ COVEIRO TEMPORÁRIO

Nome: _________________________________________________________________________
Nome Social (se for o caso): ________________________________________________________
CPF: ______________________ RG: __________________ Data de Nascimento*: ____________ 
Nome do Pai: ____________________________________________________________________
Nome da Mãe______________________________________________________________ Endereço: 
______________________________________________________ Nº ______________ Bairro: 
____________________ Cidade: ________________________ UF: ________________ CEP: 
____________________________ E-mail: _______________________________________
Telefone: (___) ___________________  Celular: (___) ___________________
Sexo: Masculino (     )   Feminino (....)

* Colocar no campo data de nascimento restrição de inscrição para maiores de 60 anos.

 ђ Doador de Sangue:    Sim  (campo para anexar declaração)
Não

 ђ PcD (Pessoa com Deficiência):  Sim  (campo para anexar documento)
Não

 ђ Serviço Voluntário:   Sim  (campo para anexar documento)
Não

 ђ Quantidade de filhos Menor de 18 anos

DECLARAÇÕES NO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO:

 ђ Declaração de PLENO CONHECIMENTO E EXPRESSA ACEITAÇÃO das normas e condições 
estabelecidas no Edital do Processo Seletivo Simplificado;

 ђ Declaração de PcD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) incluindo campo para preenchimento da CID;
 ђ DECLARO para todos os efeitos legais, não haver sofrido, ou estar cumprindo, no exercício profissional 

ou de qualquer função pública, penalidades disciplinares de suspensão ou demissão e demais previstas 
no artigo 137 da Lei 6.745/85 e no parágrafo único do artigo 137 da Lei Federal nº 8.112/90, aplicada 
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal. Estou ciente que 
declarar falsamente é crime previsto na Lei Penal e por ele responderei independentemente das sanções 
administrativas, caso se comprove a inveracidade do declarado neste documento;

 ђ DECLARO para todos os efeitos legais que não sou do grupo de risco, conforme classificação da OMS, 
Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, como por exemplo: Idosos (acima de 60 anos), Pessoas 
com doenças pulmonares, Diabéticos, Hipertensos, pessoas com doenças autoimunes ou imunodeficiente, 
pessoas que foram submetidos à transplante nos últimos 06 meses, gestantes ou lactantes;

 ђ Declaração conforme previsão contida na cláusula 4.13 do Edital, onde ao inscrever-se, o candidato 
declarará no formulário de inscrição, sob pena de responsabilidade civil e criminal, satisfazer as 
seguintes condições:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi concedido igualdade nas condições 
previstas no artigo 12, inciso II, §1º da Constituição Federal de 1988 e demais disposições de lei;
b) Estar no gozo dos seus Direitos Políticos e Civis;
c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e máxima de 58 (cinquenta e oito) anos no momento 
da contratação;
d) Gozar de boa saúde física e mental;
e) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
f) Se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
g) Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que impeça 
legalmente o exercício de função pública;
h) Não ter sido demitido por justa causa ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 
transitada em julgado em qualquer esfera governamental, nos últimos 5 (cinco) anos;
i) Estar ciente e de acordo com as exigências estabelecidas pelo presente Edital;
j) Não apresentar protocolos em substituição aos documentos exigidos neste Edital;
k) Declaração de que o candidato não faz parte do grupo de Risco do COVID-19 – Coronavirus, conforme 
classificação da OMS, Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, como por exemplo: Idosos 
(acima de 60 anos), Pessoas com doenças pulmonares, Diabéticos, Hipertensos, pessoas com doenças 
autoimunes ou imunodeficiente, pessoas que foram submetidos à transplante nos últimos 6 (seis) meses, etc.

ANEXO III – TABELA DE EQUIVALÊNCIA ENTRE CONCEITOS E NOTAS NUMÉRICAS A 
SER UTILIZADA PARA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO PELO HISTÓRICO ESCOLAR 

(1ª Fase)
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ANEXO IV - 2ª FASE: PROVA PRÁTICA

Função: COVEIRO TEMPORÁRIO

A Prova Prática terá o objetivo aferir a capacidade técnica dos candidatos, através da observação 
da eficiência e habilidade prática no manuseio adequado dos equipamentos empregados no 
desenvolvimento das tarefas propostas, bem como a eficiência na realização destas, as quais foram 
selecinadas dentre as atribuições da função de COVEIRO constante na cláusula 2.8 e 2.9 do Edital, 
consistente na realização de sepultamentos e exumações.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS E CAUSAS DE INAPTIDÃO

1. Realizar um sepultamento

O candidato deverá adotar os procedimentos adequados visando o depósito de urna funerária no jazigo, 
manipulando as cordas de sustentação para facilitar o posicionamento desta e de forma que esta seja 
colocada integralmente no interior do jazigo sem qualquer intercorrência, devendo fazer a utilização correta 
dos EPI’s (equipamentos de proteção individual), materiais e equipamentos.

2. Realizar uma exumação

O candidato deverá adotar os procedimentos adequados visando a abertura do jazigo e da urna funerária, 
proceder ao recolhimento dos restos mortais para separar os ossos dos demais resíduos, acomodar a ossada 
em saco de exumação apropriado, com a devida colocação do lacre e registro dos dados, devendo fazer a 
utilização correta dos EPI’s (equipamentos de proteção individual), materiais e equipamentos.

3. Realizar a construção de uma parede no jazigo

O candidato deverá adotar os procedimentos adequados visando a construção de uma parede em jazigo 
indicado, cuja construção será realizada em alvenaria, devendo proceder a preparação da massa e demais 
materiais necessários para tanto, bem como fazer a utilização correta dos EPI’s (equipamentos de proteção 
individual), materiais e equipamentos.

4. Realizar a lacração de um jazigo

O candidato deverá adotar os procedimentos adequados visando a lacração de jazigo que consiste no 
fechamento da tampa com uso de placas e cimento preparado por este, devendo fazer a utilização correta 
dos EPI’s (equipamentos de proteção individual), materiais e equipamentos.

CRITÉRIO DE INAPTIDÃO E OUTRAS DISPOSIÇÕES

Serão considerados INAPTOS e eliminados do Processo Seletivo Simplificado os candidatos que não 
realizarem as tarefas acima descritas, deixarem de utilizar ou utilizar de forma incorreta os EPI’s, 
materiais e equipamentos fornecidos para a realização da prova.

As tarefas da Prova Prática poderão ser realizadas em ordem diversa da apresentada neste edital, sendo 
eliminado o candidato que deixar de comparecer em qualquer uma das etapas que compõem a Prova 
Prática.

Os EPI’s (equipamentos de proteção individual), materiais e equipamentos a serem utilizados na Prova 
Prática serão fornecidos pela EMDURB, devendo estes serem devolvidos aos examinadores ao final da 
realização desta.

ANEXO V – MODELO DO FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ATRAVÉS 
DO SITE DA EMDURB

Nº de Inscrição: 
Nome do Candidato: 
CPF:
Função: COVEIRO TEMPORÁRIO

Tipo de Recurso: ______________________ 
1. Contra indeferimento de inscrição 
2. Contra a pontuação obtida na classificação após análise do histórico escolar 
3. Contra avaliação da Prova Prática
4. Classificação Final
5. Outros Resultados

Fundamentação e Questionamento:

(preenchimento pela Comissão): ________ 

1. Deferido
2. Indeferido

Manifestação da Comissão Organizadora e Examinadora do Processo Seletivo Simplificado

Bauru, 14 de agosto de 2021.
LUIZ CARLOS DA COSTA VALLE

Presidente da EMDURB
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NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 – PROCESSO Nº 2667/2021
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após sessão de licitação realizada pelo 
sistema BEC, Oferta de Compra: 820902801002021OC00037, sendo participantes do certame as 
empresas: SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS EIRELI, OUTLET COMÉRCIO DE MATERIAIS 
EIRELI – ME, BERGAMIN SINALIZAÇÃO E TECNOLOGIA VIARIA LTDA – EPP, ELETRO RUN 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA, DM3 COM E IND EIRELI EPP, LUXMASTER COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA, CIDADE VERDE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI – EPP, e DATAPROM EQUIP. 
E SERV. DE INFORM. INDUSTR. LTDA. Após etapa de lances/negociação, análise dos “Documentos de 
Habilitação” e transcorrido o prazo para recurso, sem quaisquer manifestações dos licitantes, a Pregoeira 
resolveu declarar vencedoras as empresas SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS EIRELI, para o item 09; 
BERGAMIN SINALIZAÇÃO E TECNOLOGIA VIARIA LTDA – EPP, para os itens 01 e 03; ELETRO 
RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA, para o item 07; DM3 COM E IND EIRELI EPP, para os itens 
02, 04, 11, 12, 18 e 19; LUXMASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para os itens 20, 21, e 22; e 
CIDADE VERDE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI – EPP, para os itens 05, 06, 08, 10, 13, 14, 15, 16 e 
17. A adjudicação e homologação cabem à autoridade competente.
Objeto: Eventual AQUISIÇÃO de Materiais Semafóricos, conforme especificação abaixo descrita:

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO

1 30 UN.

Coluna para semáforo de aço galvanizado.
Coluna cilíndrica para semáforo, em aço 
galvanizado com 6m x 4 1/8” (105mm) 

interna, conforme especificações; espessura 
mínima de parede 4 mm; diâmetro 

externo de 4 ½” (114,6 mm), para encaixe 
interno por engastamento, parafusos de 
travamento, comprimento de 6.000 mm, 

grapas (aletas) na base (pé) da coluna para 
travamento (evitar) giro do conjunto em 

torno do próprio eixo, conforme desenho.

BSV R$ 1850,00

2 6 UN.

Coluna para semáforo de pedestre em aço 
galvanizado. 

Coluna cilíndrica para semáforo de 
pedestre em aço galvanizado com 6m x 4” 
(101mm) externa, grapas (aletas) na base 

(pé) da coluna para travamento (evitar) giro 
do conjunto em torno do próprio eixo.

Fokus R$ 1360,00

3 24 UN.

Braço Projetado para semáforo.
Braço projetado cilíndrico para semáforo 

com 4,70 m x 4” (externa) com as seguintes 
especificações: em aço galvanizado, com 
curva cilíndrica, sem amassados na dobra, 

diâmetro externo de 4” (101,6 mm), 
espessura mínima de parede de 4 mm para 

encaixe externo por engastamento, luva 
(adaptação) soldável no braço para limite 

de encaixe de 600 mm da projeção vertical, 
projeções: vertical 1.500 mm e horizontal 

4.700 mm, conforme desenho.

BSV R$ 1600,00

4 24 UN.

Grupo Focal Principal Tipo I de 300 x 300 
x 300 mm preto, com “pá” para encaixe 
no suporte basculante, corpo do foco em 
alumínio, com bolachas a led de 5mm e 

no mínimo de 162 led´s em cada cor, com 
tensão de trabalho em 127 volts corrente 

alternada, com pestanas.

Fokus R$ 1300,00

5 24 UN.

Grupo Focal Repetidor Tipo I de 200 x 
200 x 200 mm preto, corpo do foco em 
alumínio, com bolachas a led de 5mm e 

no mínimo de 120 led´s em cada cor, com 
tensão de trabalho em 127 volts corrente 

alternada, com pestanas.

JSM/GF I PED R$ 600,00

6 12 UN.

Grupo focal de pedestre, vermelho e 
verde, com bolachas a led de 5 mm , com 
quantidade mínima de 99 leds cada cor, 
modelo de bolachas “boneco andando e 
parado”, com tensão de trabalho em 127 
volts corrente alternada,com pestanas e 

corpo do foco na cor preta.

JSM/GF PED R$ 480,00

7 30 UN.

Anteparo para semáforo em alumínio, com 
2 mm (dois milímetros) de espessura, sem 
recorte de encaixe do grupo focal, medindo 

125 x 75cm, conforme desenho.

Contransin R$ 280,00

8 30 UN. Suporte basculante 101 mm em alumínio, 
na cor preta.

JSM/ Sup Basc. 
101Mm R$ 60,00

9 40 UN. Suporte simples 114 mm em alumínio, na 
cor preta.

SSAT 
Sinalização R$ 40,00

10 30 UN. Pestana (cobre foco) para foco de 300 mm, 
em alumínio, na cor preta.

JSM/Pestana 
300mm R$ 13,00

11 50 UN. Pestana (cobre foco) para foco de 200 mm, 
em alumínio, na cor preta.

Fokus R$ 11,00

12 30 UN. Pestana em “U” para grupo focal de 
pedestre 200 mm, em alumínio, na cor 

preta.

Fokus R$ 9,00

13 60 UN.

Bolacha a led de 5mm vermelha, diâmetro 
de 200mm, com quantidade mínima de 
120 led’s e tensão de trabalho de 127 

volts corrente alternada, para grupo focal 
semafórico repetidor.

JSM/ 
MLVAC-750 R$ 104,00

14 60 UN.

Bolacha a led de 5mm amarela, diâmetro 
de 200mm, com quantidade mínima de 
120 led’s e tensão de trabalho de 127 

volts corrente alternada, para grupo focal 
semafórico repetidor.

JSM/ 
MLVAC-751 R$ 104,00

15 60 UN.

Bolacha a led de 5mm verde, diâmetro 
de 200mm, com quantidade mínima de 

120 led’s e tensão de trabalho de 127volts 
corrente alternada, para grupo focal 

semafórico repetidor.

JSM/ 
MLVAC-740 R$ 104,00

16 40 UN.

Bolacha a led de 5mm, vermelha, para 
grupo focal de pedestre (desenho boneco), 

diâmetro de 200mm, com quantidade 
mínima de 100 leds e tensão de trabalho de 

127 volts corrente alternada.

JSM/ 
MLVAC-775 R$ 99,00

17 10 UN.

Bolacha a led de 5mm, verde, para 
grupo focal de pedestre (desenho boneco 

andando), diâmetro de 200mm, com 
quantidade mínima de 100 leds e tensão de 

trabalho de 127 volts corrente alternada.

JSM/ 
MLVAC-774 R$ 99,00

18 30 UN.
Botão de comando n.a. Verde com anel de 

rosca fixo para botoeira de semáforo de 
pedestres.

Fokus 40,00

19 4 UN. Botoeira convencional para semáforo de 
pedestres(caixa completa), na cor preta. 

Fokus R$ 98,00

Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto   mediante emissão de Nota Fiscal.
Bauru, 14 de agosto de 2021
Comissão de Licitação.

EXTRATO DO 2º APOSTILAMENTO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 001/2019
Processo nº 755/2019 – Concorrência Pública nº 001/2019
Permitente: EMDURB – Permissionária: EMPRESA WALDNER & SANTOS LTDA. ME.
Objeto: Reajuste da Permissão Onerosa de Uso para utilização de unidades comerciais no Terminal 
Rodoviário de Bauru, localizado na Praça João Paulo, II, s/nº, Jardim Santana, na cidade de Bauru-SP 
conforme abaixo: PONTOS nº 004 e nº 005, com área total de 12,00 m², para a comercialização no ramo de 
venda de produtos ou serviços; Sendo os reajustes no valor de: PONTOS 004 e 005 - VALOR: R$ 2.930,52 
(Dois mil novecentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos) mensais; (Unificação dos espaços realizados 
através do 1º aditivo datado de 14/08/2020), REAJUSTE: 33,83%, acumulado no período de agosto/2020 
a junho/2021 pela variação do IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços de Mercado). FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL E CONTRATUAL: art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93 e cláusula terceira, item 3.3 do Termo de 
Permissão de Uso supra citado.
Assinatura: 11/08/2021
Bauru, 14 de agosto de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO DO TERMO DE ACORDO Nº 001/2017.
Processo Credenciamento nº 5630/2017 – Chamamento Público nº 003/2014 - Processo nº 220/2014.
Credenciante: EMDURB – Credenciada: PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.
Objeto: A EMDURB e a CREDENCIADA, de comum acordo, conforme previsto na Lei Federal nº 8.666/93 
e cláusula 3.9 do Termo de Acordo em epígrafe pactuam, se ocorrer a prorrogação do contrato entre os 
USUÁRIOS do Plano Odontológico e a CREDENCIADA por mais 12 (doze) meses, de agosto/2021 a 
agosto/2022, será aplicado o reajuste referente ao acumulado no período pelo INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor), que no período foi de 9,85%. Assim os valores passarão a ser cobrados conforme 
planilha abaixo, sendo cobrado referente ao mês de agosto/2021.

Descrição Plano Valor per 
capita

Prestação de serviços de assistência odontológica 
mensal

DENTAL ACCES
(239 PROCEDIMENTOS) R$ 20,35

Valor Unitário da emissão de 2ª (segunda) via da carteira de 
identificação do usuário.

R$ 0,00
Não é cobrado

Continuam em vigor as demais cláusulas contidas no Termo de Acordo que não foram objeto do presente 
termo de apostilamento.
Assinatura: 11/08/2021
Bauru, 14 de agosto de 2021.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 064102
Processo nº 10410/2019 – Dispensa de Licitação
Contratante: EMDURB
Contratada: MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.
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Objeto: Pedágios.
Valor: R$ 18.057,30
Condições de pagamento: dia fixo.
Assinatura: 09/08/2021
Bauru, 14 de agosto de 2021.
Presidente da EMDURB.

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

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente 

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

Horários e local de expediente
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037

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

Todos os Atendimentos deverão ser Agendados por telefone:

- Impressão de Holerite e Folha de Pagamento:
3009-5522

- Atendimento para Aposentadoria e Pensão:
3009-5508

- Atendimento Serviço Social Recadastramento
3009-5501 e 3009-5502

- Perícia Médica
3009-5506

- Alteração/ Inclusão de Segurados e Dependentes
3009-5511

www.funprevbauru.sp.gov.br

TELEFONE
(14) 3009-5500

EMAILS

Presidência
-donizetesantos@funprevbauru.sp.gov.br

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

Procuradoria
-eduardorala@funprevbauru.sp.gov.br

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

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

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

Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos
-luizmacedo@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.!!!

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.

PORTARIA DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 281/2021
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 13 de agosto de 2021 a(o) Sr(a). Sibele Neves 
Moreira, portador(a) do RG nº. 11.XXX.XXX-6 SSP/SP e CPF/MF nº. 162.XXX.XXX-98, PIS/PASEP nº 
107.74987.52.6, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Educação cargo 
efetivo de Especialista em Gestão Escolar – Diretor de Escola de Educação Infantil, matrícula funcional 

nº 24.607, padrão B-29, com proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 1271/2021, 
uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV c/c artigo 92 § 5º da Lei 
Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006 e artigo 4 § 10 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 12 de agosto de 2021.

PORTARIA Nº 282/2021
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 13 de agosto de 2021 a(o) Sr(a). Ana Maria Sotero 
de Castro, portador(a) do RG nº. 18.XXX.XXX-5 SSP/SP e CPF/MF nº. 120.XXX.XXX-06, PIS/PASEP 
nº 123.24740.92.5, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Negócios 
Jurídicos cargo efetivo de Agente em Gestão Administrativa e Serviços – Agente de Administração, 
matrícula funcional nº 16.560, padrão C-23, com proventos integrais conforme procedimento administrativo 
nº 1440/2021, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145-A incisos I, II e III da Lei 
Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006 e artigo 4 § 10 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 12 de agosto de 2021.

PORTARIA Nº 283/2021
CONCEDE pensão por morte, a partir de 02 de junho de 2021, a(o) Sr.(a) Ozelia Matheus Bino, 
portador(a) do RG nº. 25.XXX.XXX-5 SSP/SP e CPF/MF nº. 251.XXX.XXX-40, em decorrência do óbito 
do(a) Sr(a). Sebastião Bino, portador(a) do RG nº 22.XXX.XXX-4 CPF/MF nº. 116.XXX.XXX-21 PIS/
PASEP nº. 12166607278, no cargo de Operador de Máquinas, matrícula funcional nº. 15.947, servidor(a) 
servidor ativo do Prefeitura Municipal de Bauru, conforme solicitado no procedimento administrativo nº. 
1326/2021, uma vez atendidas às condições estabelecidas no art. 40 § 7º inciso I da Constituição Federal 
c/c art. 115 e 116 inciso II da Lei Municipal 4830/2002 e 5397/2006 e § 08 do artigo 23 da Emenda 
Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 12 de agosto de 2021.

PORTARIA Nº 284/2021
CONCEDE pensão por morte, retroativos a 18 de junho de 2021, a(o) Sr.(a) Inês Rochite dos Anjos, 
portador(a) do RG nº. 20.XXX.XXX-3 SSP/SP e CPF/MF nº. 204.XXX.XXX-56, em decorrência do 
óbito do(a) Sr(a). José Souza dos Anjos, portador(a) do RG nº 11.XXX.XXX-2 CPF/MF nº. 266.XXX.
XXX-87 PIS/PASEP nº. 100.49050.93-9, no cargo de Vigia, matrícula funcional nº. 21.616, servidor(a) 
servidor inativo do Prefeitura Municipal de Bauru, conforme solicitado no procedimento administrativo 
nº. 1617/2021, uma vez atendidas às condições estabelecidas no art. 40 § 7º inciso I da Constituição 
Federal c/c art. 115 e 116 inciso I da Lei Municipal 4830/2002 e 5397/2006 e § 08 do artigo 23 da Emenda 
Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 12 de agosto de 2021.

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA

No Diário Oficial do dia 12/08/2021

Onde se Lê:
PORTARIA Nº 280/2021
APOSENTA pensão por morte, retroativos a 11 de maio de 2021, a(o) Sr.(a) Josiane Ferreira Batista, 
portador(a) do RG nº. 42.XXX.XXX-3 SSP/SP e CPF/MF nº. 317.XXX.XXX-02, em decorrência do óbito 
do(a) Sr(a). Osvaldo Carvalho, portador(a) do RG nº 17.XXX.XXX-8 CPF/MF nº. 120.XXX.XXX-93 PIS/
PASEP nº. 18024236902, no cargo de Auditor-Fiscal Tributário, matrícula funcional nº. 23.174, servidor(a) 
servidor ativo do Prefeitura Municipal de Bauru, conforme solicitado no procedimento administrativo nº. 
1285/2021, uma vez atendidas às condições estabelecidas no art. 40 § 7º inciso I da Constituição Federal 
c/c art. 115 e 116 inciso I da Lei Municipal 4830/2002 e 5397/2006 e § 08 do artigo 23 da Emenda 
Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 11 de agosto de 2021.

Leia – se:
PORTARIA Nº 280/2021
CONCEDE pensão por morte, retroativos a 11 de maio de 2021, a(o) Sr.(a) Josiane Ferreira Batista, 
portador(a) do RG nº. 42.XXX.XXX-3 SSP/SP e CPF/MF nº. 317.XXX.XXX-02, em decorrência do óbito 
do(a) Sr(a). Osvaldo Carvalho, portador(a) do RG nº 17.XXX.XXX-8 CPF/MF nº. 120.XXX.XXX-93 PIS/
PASEP nº. 18024236902, no cargo de Auditor-Fiscal Tributário, matrícula funcional nº. 23.174, servidor(a) 
servidor ativo do Prefeitura Municipal de Bauru, conforme solicitado no procedimento administrativo nº. 
1285/2021, uma vez atendidas às condições estabelecidas no art. 40 § 7º inciso I da Constituição Federal 
c/c art. 115 e 116 inciso I da Lei Municipal 4830/2002 e 5397/2006 e § 08 do artigo 23 da Emenda 
Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 11 de agosto de 2021.

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – 
FUNPREV

INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCURSO PÚBLICO

RETIFICAÇÃO II – RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE EDITAL

A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE 
BAURU – FUNPREV, através da Comissão de Concurso Público, constituída nos termos do art. 4.º, da Lei 
Municipal n.º 6.871/2016, com redação determinada pelo art. 1.º, da Lei Municipal n.º 6.939/2017, através 
da Portaria nº 334/2019 e, ainda, por determinação do Presidente da FUNPREV, Senhor Donizete do Carmo 
dos Santos, torna público a Retificação ao Edital nº 01/2020, tendo em vista a retomada das atividades do 
Concurso, nos termos adiante apresentados. 

1. O Concurso Público observará ao seguinte cronograma, que passa a constar do Anexo IV, do 
Edital:

Datas Eventos
03/08/2021 Comunicado de Retomada do Concurso
12/08/2021 1º Publicação da Retificação e Ratificação de Edital
14/08/2021 2º Publicação da Retificação e Ratificação de Edital
17/08/2021 3º Publicação da Retificação e Ratificação de Edital
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Datas Eventos
02/09/2021 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Prático-profissional (quando houver)
04/09/2021 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Prático-profissional (quando houver)
09/09/2021 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Prático-profissional (quando houver)

12/09/2021 Previsão da realização das provas objetiva e prático-profissional (quando 
houver)

14/09/2021 Previsão de Divulgação do Gabarito
15 a 21/09/2021 Período de recursos contra o Gabarito

05/10/2021

Previsão de divulgação:
- do resultado dos recursos contra o gabarito;

- do resultado da prova objetiva
- do resultado preliminar da prova prático-profissional;

06 a 14/10/2021 Período de recursos contra o resultado preliminar da prova prático-profissional;

23/10/2021

Previsão da publicação:
- resultado final da prova prático-profissional

- da pontuação preliminar dos títulos.
- do critério de desempate – Prestação de Serviço Voluntário

25 a 29/10/2021 Período de recurso contra o resultado preliminar dos títulos, do critério de 
desempate – prestação de serviço voluntário

06/11/2021

Previsão da Publicação:
- do resultado final de títulos e do critério de desempate – Prestação de Serviço 

voluntário
- da Classificação Final Preliminar 

08 a 12/11/2021 Período de recurso contra a Classificação final Preliminar
23/11/2021 Decisão de recursos  - Classificação final Definitiva
27/11/2021 Previsão de Homologação do Concurso

2. Fica incluído ao Edital nº 01/2020 o item 2.4, nos seguintes termos:
2.4. A nomeação e posse para a vaga disponibilizada no item 2.1 para o cargo de Especialista em Gestão 
Administrativa e Serviços – Contador, somente ocorrerá a partir de 1º de janeiro de 2022, em observância 
ao disposto no inciso V, do artigo 8º da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 ou que venham 
a complementá-la ou substituí-la.
3. CONSIDERANDO a atual situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) em 11 de março de 2020, em razão do o estado da contaminação de Covid-19, doença causada pelo 
novo coronavírus (Sars-Cov-2); e 
CONSIDERANDO a criteriosa observância às recomendações de ações que visem o afastamento social, 
bem como busquem evitar aglomeração de pessoas que possam favorecer a disseminação do vírus em 
sociedade; 
Ficam estabelecidas os Protocolos de Biossegurança que deverão ser observados quando da realização das 
provas, nos seguintes termos:
3.1 DAS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
3.1.1 Somente será permitida a entrada de candidatos no local de provas que estejam fazendo uso 
correto da máscara de proteção facial, com cobertura total de nariz e boca, para uso pessoal. O uso deste 
acessório será obrigatório durante toda a permanência no ambiente de provas (inclusive salas, áreas comuns 
e sanitários), sob pena de eliminação daqueles que deixarem de observar a esta regra. 
3.1.1.1 A regra estabelecida no subitem anterior será válida também para os eventuais responsáveis 
que comparecerem ao local de provas para acompanhamento de lactantes, no caso de deferimento deste 
atendimento a candidatas, nos termos do edital.
3.1.1.2 Embora seja prevista a disponibilização de álcool no local de aplicação das provas, para uso 
comum, sugere-se que o candidato compareça munido de álcool 70% para uso pessoal.
3.1.1.3 As máscaras poderão ser descartáveis, de tecido ou qualquer outro material. 
3.1.2 Haverá aferição de temperatura na chegada do local de realização da prova. Os candidatos que 
apresentarem temperatura corporal superior a 37,8 °C serão impedidos de adentrar o local de prova, sendo 
considerados ausentes na aplicação.
3.1.2.1 Não será permitida a entrada do candidato que não estiver utilizando máscara de proteção facial 
e/ou cuja temperatura corporal seja superior a 37,8 °C.
3.1.3 O candidato poderá utilizar, além da máscara de proteção facial, protetor facial transparente, 
entre outros equipamentos de proteção, que estarão sujeitos à vistoria.
3.1.4 É dever do candidato levar máscaras em número suficiente para efetuar as trocas de máscaras 
que se mostrarem necessárias durante o tempo de aplicação. 
3.1.5 Os candidatos deverão, obrigatoriamente, manter o distanciamento social de, no mínimo, 1,5 
metro (um metro e meio).
3.1.6 O candidato deverá levar sua própria garrafa de água, obrigatoriamente em material transparente. 
Deverá ainda, evitar alimentar-se ao longo da aplicação, fazendo-o somente quando estritamente necessário. 
Deverá optar por alimentos de rápido consumo (ex.: barra de cereal).
3.1.7 Os candidatos que por questões de saúde (contaminados ou isolados em razão de suspeita de 
contaminação) estiverem impedidos de realizar as provas, terão direito de solicitar o reembolso da taxa de 
inscrição no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de realização das provas.
3.1.7.1 Os candidatos que no dia da prova, não puderem comparecer por questões de saúde (contaminados 
ou em isolamento por apresentarem sintomas), deverão acessar o site do Instituto Consulplan a partir do dia 
subsequente à realização das provas, imprimir, preencher e assinar o requerimento de devolução de valores, 
enviando-o acompanhado de cópia do laudo ou parecer médico, que confirme o pertencimento ao grupo de 
risco, a contaminação por COVID-19 ou a recomendação de isolamento em razão de sintomas, em envelope 
lacrado com a indicação na parte frontal “Requerimento de Reembolso – FUNPREV”, para o endereço: 
Rua José Augusto de Abreu, 1.000, Sala A, Safira, CEP: 36883-031 – Muriaé-MG, impreterivelmente até o 
dia 14 de setembro de 2021.
3.1.7.2 O reembolso do valor pago a título de taxa de inscrição será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias 
úteis a conta do término do prazo de solicitações mencionado no subitem anterior, pela FUNPREV, desde 
que todos os dados bancários estejam devidamente corretos e sejam válidos. 
3.1.8 Os candidatos que, por quaisquer motivos desobedecerem às regras estabelecidas neste edital, 
especialmente as pertinentes ao uso de máscara e à manutenção da distância entre candidatos, serão 
eliminados do certame. 
4. O Edital nº 01/2020 será consolidado considerando o novo cronograma de execução. 
Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru/SP, 12 de agosto de 2021.
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA FUNPREV

EDITAL CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2021
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  EFETIVOS 
DE BAURU – Funprev, por determinação de sua Presidência, através da Comissão de Concurso Público 
formada pelos servidores Eduardo Telles de Lima Rala, Kátia Cristina Gonçalves, Cristiane Peres, Andrei 
Quaggio dos Santos e Erivelto Batista da Silva, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da 
Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará 
Concurso Público na modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante 
deste Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – SERVENTE DE LIMPEZA, descrito no Capítulo II deste 
Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
dos Servidores da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Lei 
Municipal nº 6.006/2010) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Eduardo Telles de Lima Rala (Coordenador), Kátia Cristina Gonçalves, Cristiane Peres, Andrei 
Quaggio dos Santos e Erivelto Batista da Silva, sendo todos os membros nomeados através das Portarias 
nº 155/2020 e 277/2021, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações), ao Regime Jurídico Único do Servidor 
Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações), ao Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações), Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
dos Servidores da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru 
(Lei Municipal nº 6.006/2010) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação a 
ser publicado oficial no Diário Oficial do Município de Bauru e no site da Funprev: www.funprevbauru.
sp.gov.br/concursos .
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.
11. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos 
de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.

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

Cargo Vaga(s) Escolaridade/Pré-
Requisito Vencimento1 Benefícios2

Jornada 
Básica de 
Trabalho3

Valor da 
Inscrição

ASSISTENTE EM 
MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO 
E TRANSPORTE 
– SERVENTE DE 

LIMPEZA

01
Ensino 

Fundamental 
Completo

R$ 1.079,82

Vale-
alimentação

e

Vale-
transporte

40 horas 
semanais R$ 32,40

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Assistentes da Lei Municipal nº 6006/2010.
Benefícios²: Vale-alimentação (R$ 500,00) – (Lei Municipal nº 5.323/05 e Lei Municipal nº 6.663/15 
e alterações). Vale-transporte (R$ 4,20/por passagem) (Lei Municipal nº 4.214/97 – Lei Municipal nº 
5.524/2007 e Decreto Municipal nº 12.449/14). Abono não incorporável (R$ 374,00) – (Lei Municipal n.º 
6.663/2015 e alterações)
Jornada Básica de Trabalho3: (art. 28, IV, da Lei Municipal n.º 6.006/2010, com redação determinada pelo 
art. 14, 6.807/2016)
Assistência Médica: (Lei Municipal nº 4706/2001, com redação dada pela Lei Municipal nº 4739/2001

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar ciente 
de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 13.445/2017 (Lei de Migração) e Decreto Federal nº 9.199/2017;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
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da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Fundamental, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 
devidamente registrado no órgão competente – MEC), e os documentos necessários à investidura do cargo 
indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios.
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o Concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, através do site da Funprev: www.funprevbauru.sp.gov.br/concursos no link respectivo desse 
Concurso das 0h (zero hora) do dia 23 (vinte e três) de agosto de 2021 até as 23h59min do dia 03 (três) 
de setembro de 2021 (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes (verificar datas e 
horário) procedimentos: Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato 
deverá seguir todas as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha 
para possibilitar posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Fundação.
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha cadastrados) 
ou cadastrar-se em “Não sou Cadastrado”, informando corretamente todos os dados solicitados, atentando-
se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o qual 
pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – SERVENTE DE LIMPEZA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição – Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 32,40 (trinta e dois reais e quarenta centavos), 
importância esta referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-
Comprovante de Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer agência 
bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de transferência, 
DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a 
especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a 
todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o do cargo 
previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo obrigado a novo 
pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo 
até as 23h59min do dia 03 de setembro de 2021, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
impreterivelmente até a data do vencimento do boleto.
2.7) A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru não se responsabiliza 
por inscrições não recebidas por quaisquer motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos 
usuários ou de instituições bancárias. Assim, é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e 
efetue o respectivo pagamento com a devida antecedência.
2.8) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) durante os 
05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, através da área de 
CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site da Funprev: www.funprevbauru.sp.gov.br/concursos a 
efetivação de sua inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos 
indicados neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de 
realizar a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.funprevbauru.sp.gov.br  após 
a efetivação e, para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supramencionado, este deverá entrar em contato com 
a Seção de Informática e Estatística da Funprev, através dos telefones (14) 3009-5500 ou com a Comissão 
de Concurso (Sr.ª Kátia) 3009-5500, das 08h às 12h e das 13h às 17h, ou pelo e-mail katiagoncalves@
funprevbauru.sp.gov.br.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que utilizará para pagamento de sua inscrição, pois caso efetue 
o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando sua 
participação no certame.
4. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando, durante o 
período de inscrição (23 de agosto de 2021 a 03 de setembro de 2021) pedido detalhado das condições 
especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil 
acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc.) ou outras condições as quais deverão 
estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, no 
qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como 
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O laudo médico original deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado 
à Comissão Examinadora do referido concurso, para a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru-SP, no endereço: Rua Rio Branco 19-31, Vila América, CEP:17014-037, 
Bauru, S.P. ou presencialmente perante a Comissão de Concurso no mesmo endereço de segunda-feira a 
sexta-feira das 08h às 12h e das 13h às 17h. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito 
à análise da razoabilidade do solicitado.
1.3. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova serão publicadas no 
Diário Oficial do Município em 14 de setembro de 2021.
1.4. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo 
inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município e no site da 
Funprev: www.funprevbauru.sp.gov.br/concursos.
1.5. O não cumprimento do estabelecido nesta seção, implicará na perda do direito ao atendimento das 
condições especiais, quando solicitado, seja qual for o motivo alegado.

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar, em sala reservada, durante a realização da prova, 
poderá requerê-la, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando requerimento, contendo seu nome 
completo, o número da Cédula de Identidade – RG, o número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende 
concorrer, bem como seu número de inscrição, pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado 
à Comissão Examinadora do referido concurso, para a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru-SP, no endereço: Rua Rio Branco 19-31, Vila América, CEP:17014-037, 
Bauru, S.P. ou através de e-mail (katiagoncalves@funprevbauru.sp.gov.br ), no período de 23 de agosto de 
2021 a 03 de setembro de 2021, e os seguintes documentos:
1.1. cópia da Certidão de Nascimento da criança,
1.2. cópia do documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto,
1.3. cópia da Cédula de Identidade RG e do seu CPF.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deverá observar o 
estabelecido nos itens 1., 1.1., 1.2. e 1.3., desse Capítulo.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares. Por lei (art. 23, da Lei Municipal n.º 6.871/2016), a Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru-SP não disponibilizará, em hipótese 
alguma, acompanhante para guarda da criança.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 6. Não haverá 
compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/1989, no Decreto Federal nº 3.298/1999, 
na Lei Complementar Estadual nº 683/1992 e alterações, no Decreto Estadual nº 60.449/2014, na Lei 
Municipal nº 5.215/2004 e Decreto Municipal nº 12.585/2014, Decreto Federal n.º 6.949/2009, na Lei 
Federal n.º 13.146/2015 na Lei Municipal n.º 6.871/2016, é assegurado o direito de inscrever-se para o 
cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente Concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 
4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1.999, e alterações, Lei Brasileira de 
Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2.015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência ou na Súmula 377 do 
Superior Tribunal de Justiça, na Lei Municipal nº 5.215/2004 e Lei Municipal n.º 6.871/2016.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas na legislação supramencionada, 
participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao 
conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo V 
deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, conforme 
previsto na legislação supramencionada.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de Inscrição 
preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de 
sua prova, informando ainda, o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se enquadra 
na previsão da legislação supramencionada.
9. Os benefícios previstos na legislação supramencionada, deverão ser requeridos (Modelo: Anexo IV), por 
escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado 
à Comissão Examinadora do referido concurso, para a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru-SP, no endereço: Rua Rio Branco 19-31, CEP:17014-037 ou através de 
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e-mail (katiagoncalves@funprevbauru.sp.gov.br ), no período de 23 de agosto de 2021 a 03 de setembro 
de 2021.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
13. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada Seção de Perícia 
Médica da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru, objetivando 
verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão da legislação mencionada, assim como se há 
compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, observadas as seguintes 
disposições:
13.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 13.
13.3. O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito 
de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
13.4. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.5. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma da legislação acima especificada e suas alterações, devendo o 
mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 14 de setembro de 2021 decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente 
caberá recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo 
como termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município e 
disponível no site www.funprevbauru.sp.gov.br/concursos.

CAPÍTULO VIII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6871/2016, alterada pela Lei Municipal nº 6939/2017 ficarão isentos 
do recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE realizadas 
nos últimos (12) doze meses, a contar do último dia de isenção do período de inscrição, em hospitais 
públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem de 
requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
enviar a documentação comprobatória pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado à 
Comissão Examinadora do referido concurso, para a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru-SP, no endereço: Rua Rio Branco 19-31, CEP:17014-037 ou presencialmente 
perante a Comissão de Concurso no mesmo endereço de segunda-feira a sexta-feira das 08h às 12h e 
das 13h às 17h, no período de 23 de agosto de 2021 a 25 de agosto de 2021, acompanhado da cópia 
do Pré-comprovante de inscrição, devidamente preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo 
IV. O candidato deve obrigatoriamente imprimir o PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO na área de 
CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.funprevbauru.sp.gov.br/concursos.
5. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e que 
não observar os requisitos elencados no Item 1, também deste Capítulo.
6. As decisões sobre o requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário Oficial do 
Município em 28 (vinte e oito) de agosto de 2021.
7. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município ou disponível no site www.
funprevbauru.sp.gov.br/concursos.
8. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.8.
9. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem inscrever-
se, normalmente, poderão fazê-lo, desde que realizem nova inscrição no sistema e recolham a Taxa de 
Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV.

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

Cargo N.º de questões Peso Caráter Duração 
da Prova

Assistente em Manutenção 
Conservação e Transporte – 
SERVENTE DE LIMPEZA

40 questões

- Conhecimentos gerais 
(atualidade) e conhecimentos 

específicos: 15
- Língua Portugues: 10

- Matemática: 10
- Legislação: 5

1 Classificatório e 
Eliminatório 3h

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Assistente em Manutenção, Conservação 
e Transporte – SERVENTE DE LIMPEZA será composto por Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:

2.1) Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para 
realizar-se no dia 03 de outubro de 2021, será composta por 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 
escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no Conteúdo 
Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação terá 
duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 60% (sessenta por 
cento) de aproveitamento.

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru e no site www.funprevbauru.sp.gov.br/concursos, nos dias 23, 25 e 
28 de setembro de 2021.
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru e no site www.funprevbauru.
sp.gov.br/concursos.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento: Original 
da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento com foto reconhecido por 
lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
10. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
11. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, 
receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme 
de carro, Ipad, Ipod, Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos escuros.
12. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia de realização da Prova Objetiva.
13. Ao ingressar na sala para realização da prova, todos os candidatos deverão lacrar os seus pertences 
em saco plástico fornecido pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será eliminado do certame.
13.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
13.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuros), caneta esferográfica, 
documento de identificação).
13.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
13.4) O saco plástico tratado no Item 13 só poderá ser violado após a saída do candidato do local estabelecido 
para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Assistente em Manutenção, Conservação e 
Transporte – SERVENTE DE LIMPEZA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,50 
(dois e meio) pontos a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 
60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
3. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova 
Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
4. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela coordenação do Concurso.
5. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no cartão resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
6. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
6.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
6.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
6.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
6.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
7. O resultado da Prova Objetiva será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru e no site www.
funprevbauru.sp.gov.br/concursos.
8. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para correspondência 
e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO 
do site www.funprevbauru.sp.gov.br/concursos, inclusive após divulgação do resultado final.
9. As alterações de nome, RG, CPF e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas 
na área de concursos/portal do candidato do site www.funprevbauru.sp.gov.br/concursos até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Organizadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
10. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o qual se 
inscreveram.
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11. Os candidatos aprovados no presente Concurso serão classificados em ordem decrescente de 
pontuação e a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da 
Administração Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
12. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação Municipal da Prova Objetiva;
f) a prestação de serviço voluntário por pessoa física à entidade pública de qualquer natureza ou à instituição 
privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou 
de assistência à pessoa, mediante a comprovação de no mínimo 90 (noventa) horas de serviços voluntários 
nos 12 (doze) meses imediatamente antecedentes à data do último dia de inscrição do concurso público.
13. Para fazer jus ao critério de desempate previsto na alínea “f” do item 12, o candidato deverá encaminhar 
à Comissão de Concurso, via e-mail (katiagoncalves@funprevbauru.sp.gov.br), comprovante de realização 
de curso de capacitação de no mínimo 03 (três) horas de duração, cujo conteúdo deverá avordar temas sobre 
conduta ética, direitos, deveres e proibições, e informar a realização de serviço voluntário no ato de sua 
inscrição. A adoção desse critério que trata esta lei não exclui nem concorre com outros existentes.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado 
por este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil 
subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.funprevbauru.sp.gov.br/concursos 
(modelo anexo V).
1.1) O candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original 
e cópia), no Serviço de Protocolo desta Fundação, sito na Rua Rio Branco, 19-31, Vila América, CEP 
nº 17.014.037, Vila América, Bauru, S.P., das 08h às 12h e das 13h às 16h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital: a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame; b) 
indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente; c) indicação da numeração do Edital regulamentador 
do Concurso Público do qual o Recorrente participou e deseja esclarecimentos; d) qualificação completa 
do candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) para contato); e) 
indicação de seu número de inscrição; f) estar devidamente assinado pelo candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru e/ou no site www.funprevbauru.
sp.gov.br/concursos.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos: a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora; b) 
que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; c) sem fundamentação ou com 
fundamentação inconsistente ou incoerente; d) que não esteja explícito o requerimento do candidato 
Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no Diário Oficial de Bauru e no site da 
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru, http://www.funprevbauru.
sp.gov.br.
14. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta (gabarito) do candidato será disponibilizado no site da 
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru, http://www.funprevbauru.
sp.gov.br/concursos, podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público 
tratado neste edital, nos termos prescritos no Capítulo XIII.

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pela Presidência da Fundação de Previdência 
dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos  de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica/Psicológica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial do Município de Bauru, terá para posse prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela legislação municipal.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: a) a comprovação da idade mínima de 18 
(dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento/Certidão de Casamento atualizada; b) 

a apresentação da Cédula de Identidade RG expedida no estado em que residir na data da nomeação; c) 
se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo; d) a comprovação de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), acompanhado de comprovante de sua 
Situação Cadastral; e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) 
dias. Caso o candidato não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração 
do responsável pelo imóvel onde reside; f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não 
ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do serviço público municipal, estadual ou federal; g) apresentação 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; h) apresentação de inscrição no Programa de 
Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP); i) 
apresentação de Certidão de Casamento atualizada ou Escritura Pública de União Estável atualizada; j) a 
prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição; k) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as 
obrigações militares, mediante apresentação do Certificado de Reservista ou Carta Patente; l) a apresentação 
dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura no cargo, bem 
como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item f deste edital); 
m) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; n) a comprovação de não registrar 
antecedentes criminais, mediante apresentação de: n.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos 
lugares em que tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) 
ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento e oitenta) dias. n.2) certidão negativa de antecedentes 
criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, 
devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. o) à avaliação psicológica, para 
avaliação de sua saúde mental; p) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter 
eliminatório.
6. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
7. Para posse não serão aceitas fotocópias não autenticadas.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru e na internet pelo 
endereço www.funprevbauru.sp.gov.br/concursos, não se aceitando justificativas para o desconhecimento 
dos prazos neles assinalados.
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora, designadas pelas Portarias nº 155/2020 
e 277/2021

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 

TRANSPORTE – SERVENTE DE LIMPEZA

CARGO: ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - SERVENTE DE 
LIMPEZA ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas semanais.
REFERÊNCIA SALARIAL: C-1 dos Assistentes
CONHECIMENTOS: Saber discriminar produtos de limpeza.
RESPONSABILIDADE GERAL: Limpar e conservar locais públicos.
 FUNÇÕES ESSENCIAIS DO CARGO
 Realizar a limpeza do local
 Auxiliar na manutenção do local.
 Realizar o serviço de copa.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Varrer corredores, salas, elevadores, banheiros, calçadas, etc.
 Passar pano umedecido com água e desinfetante no chão (cozinhas, banheiros, entre outros).
 Tirar pó dos móveis.
 Limpar mesas, janelas, paredes, portas, divisórias e armários.
 Encerar o chão.
 Guardar objetos nos locais determinados.
 Lavar banheiros, azulejos, pias e vasos sanitários.
 Fazer a limpeza dos utensílios de cozinha, inclusive caixas de marmitas, azulejos, pias e chão da cozinha.
 Realizar limpeza e organização das despensas de produtos e/ou alimentos.
 Tirar lixo.
 Solicitar materiais de limpeza ao almoxarifado.
 Repor papel higiênico no banheiro.
 Fazer café.
 Auxiliar na distribuição de água e café nos setores.
 Eventualmente auxilia em outras tarefas afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PROVA OBJETIVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1. Higiene pessoal; 2. Perfil profissional e comportamental; 3. Noções de segurança do trabalho para a 
função; 4. Limpeza de ambientes e superfícies: procedimentos, produtos, materiais e equipamentos; 5. 
Tipos de resíduos, armazenamento, coleta e descarte.

Sugestão bibliográfica

1. CUNHA, Fernanda Maria de Brito; SILVA, Flavio Augusto Bernardes; ALFREDO, Marco Antonio 
Correa; RICCI, Renata de Campos. Manual de boas práticas para o serviço de limpeza – abordagem técnica 
e prática. 2010. 32f. Trabalho de conclusão de curso (Extensão em Higiene Ocupacional). Faculdade de 
Odontologia, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, São José dos Campos, 2010. 
Disponível em <https://www.unesp.br/pgr/pdf/manual-limpeza.pdf>.
2. BRASIL. Ministério da Educação. Higiene no trabalho do funcionário. In: ______ Higiene e Segurança 
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nas escolas. Brasília: 2008. Cap. 3, p. 25-32. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/
profunc/higiene.pdf>
3. SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Coleta Seletiva: na escola, no condomínio, na 
empresa, na comunidade. 2. ed. São Paulo: 2013. Disponível em: < http://www.ambiente.sp.gov.br/cea/
files/2014/11/coleta-seletiva-em-comunidade-empresa-escolacondominio.pdf>
4. BRASIL. 2001. Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001. Estabelece o código de cores para 
os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas 
campanhas informativas para a coleta seletiva. Diário Oficial da União, Brasília, 19 jun. 2001. Disponível 
em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=273>
5. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Equipamentos e materiais utilizados na limpeza e 
desinfecção de superfícies. In: ______Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção 
de superfícies. Brasília: ANVISA, 2010. Cap. 6, p. 51-60. Disponível em: < http://portal.anvisa.gov.br/
wps/wcm/connect/4ec6a200474592fa9b32df3fbc4c6735/Manual+Limpeza+e+ Desinfeccao+WEB.
pdf?MOD=AJPERES>
6. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Recursos humanos. In: ______Segurança do 
paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: ANVISA, 2010. Cap. 4, 
p. 29-41. Disponível em: < http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4ec6a200474592fa9b32df3fbc
4c6735/Manual+Limpeza+e+ Desinfeccao+WEB.pdf?MOD=AJPERES>

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Interpretação textual; 2. Coerência e Coesão; 3. Pontuação; 4. Acentuação; 5. Concordância Verbal; 6. 
Concordância Nominal; 7. Regência Verbal; 8. Nova Ortografia; 9. Emprego das palavras e expressões: 
mal/mau; mas/mais; por que/porque/por quê/porquê; onde/aonde; a par/ao par; ao encontro de/de encontro 
a; afim/a fim; demais/de mais; 10. Pronomes Pessoais (retos e oblíquos). Obs: serão exigidos conhecimentos 
relativos à nova ortografia.

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

LEGISLAÇÃO
1. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm : a) Título II - Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais Capítulo I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º) b) Título III - da 
Organização do Estado: Capítulo IV - Dos Municípios (arts. 29 e 30) c) Título III - da Organização do 
Estado: Capítulo VII - Da Administração Pública, Seção I e II (arts. 37 a 41) 2. Lei Municipal nº 6.006, 
de 16 de dezembro de 2.010 (PCCS da Funprev). Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/
funprev_v2/pdf/lei_6006-2010_consolidada.pdf.  3. Lei nº 4830, de 17 de maio de 2002 - Consolidada até 
a Lei 6527/2014. Disponível em: http://www.funprevbauru.com.br/funprev/upload/conteudo/Lei4830.pdf. 
4. Lei nº 3.781, de 21 de outubro de 1994. Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/
pdf/Lei3781.pdf.

ATUALIDADES
Notícias, acontecimentos, fatos e/ou versões ocorridos no Brasil e no mundo divulgados a partir de Janeiro 
de 2020 até a data do encerramento da inscrição, nos meios de comunicação referente às áreas de: cidadania, 
ciência, cultura, arte, comunicação, esporte, economia, educação, empregabilidade, ética, legislação, meio 
ambiente, negócios, novas tecnologias, política, saúde, sustentabilidade e redes sociais.

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

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

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na 
___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no 
CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____, 

promovido pela Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru-SP, 
para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste REQUERER, conforme Laudo 
Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para fins de reserva de vaga nos termos 
prescritos pela legislação vigente. Bauru/SP, _____ de __________ de 2021. __________ (Assinatura do 
Candidato)__________ (Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO À COMISSÃO EXAMINADORA

Concurso Público: ___(cargo)___ Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado 
civil)___,residente e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de 
Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público 
regulado pelo Edital nº_____, promovido pela pela Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru-SP para o cargo efetivo_______________, venho respeitosamente perante 
Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar pedidos e fundamentos do 
recurso). Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente). Termos em 
que, Pede e Espera Deferimento. Bauru/SP, _____ de __________ de 2021. __________ (Assinatura do 
Candidato)__________ (Nome Completo do Candidato) (Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Data Evento
10/08/21 1ª Publicação no Diário Oficial de Bauru – Edital
12/08/21 2ª Publicação no Diário Oficial de Bauru – Edital
14/08/21 3ª Publicação no Diário Oficial de Bauru – Edital
23/08/21  Início das Inscrições

23,24 e 25/08/2021 Pedido de Isenção de Inscrições
28/08/21 Publicação da Isenção de Inscrições

23/08 a 03/09/2021 Período para solicitar condição especial para lactante
23/08 a 03/09/2021 Período para solicitar condição especial para deficiente

03/09/21 Encerramento das Inscrições
14/09/21 Publicação das condições especiais lactante / deficiente
23/09/21 1ª Publicação no Diário Oficial de Bauru – Convocação
25/09/21 2ª Publicação no Diário Oficial de Bauru – Convocação
28/09/21 3ª Publicação no Diário Oficial de Bauru – Convocação
03/10/21 Prova Objetiva
05/10/21 Divulgação do Gabarito

06/10 a 13/10/2021 Prazo de Recurso do Gabarito
21/10/21 Lista de Aprovados

Até 23/10/2021 Homologação do Edital

Bauru, 12 de agosto de 2021
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS

PRESIDENTE - FUNPREV

PODER LEGISLATIVO
Marcos Antonio de Souza

Presidente

Atos da Mesa Diretora
PORTARIA RH-150/2021 - A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, e a fim de planejar os trabalhos no âmbito do Poder Legislativo diante 
das últimas ocorrências e números de pessoas contaminadas e óbitos registrados com relação ao novo 
coronavírus – Pandemia / COVID19 –, bem como em razão da redução nos índices dos indicadores locais 
de epidemiologia com relação à capacidade hospitalar - tanto na rede pública, quanto na privada - da cidade 
de Bauru;

RESOLVE reabrir o prédio da Câmara Municipal de Bauru ao público, de segunda à sexta-feira, no horário 
das 8 às 18 horas, com retorno gradual e seguro das atividades e entrada restrita por meio da Avenida 
Rodrigues Alves, pelo período de 16 a 31 de agosto de 2021, retornando os trabalhos presenciais de 
acordo com a escala e jornada de trabalhos dos servidores e assessorias nos diversos setores e gabinetes, 
devendo-se ainda todos atentarem e manterem os protocolos sanitários durante a pandemia, a fim de evitar-
se aglomeração e possível contaminação ou disseminação do novo coronavírus – COVID19. 

A entrada de munícipes no prédio municipal continua limitada a uma pessoa a ser atendida por gabinete 
de vereador, sendo também autorizada a entrada de prestadores de serviços à esta Casa de Leis, ficando 
proibida a entrada dos munícipes no piso superior da Casa, salvo os dias de sessões plenárias.

A realização de Sessões Ordinárias/Extraordinárias para os Vereadores continua no formato híbrido 
(presencial e/ou virtual), sendo autorizada a participação de no máximo 15 (quinze) munícipes em plenário 
durante os trabalhos legislativos, com a devida manutenção de distanciamento social, restringindo-se o 
acesso dos assessores de vereadores durante as sessões legislativas. Será permitida ainda a presença de 
servidores da Prefeitura Municipal, DAE, FUNPREV, Emdurb e Cohab, representantes de entidades para 
uso da tribuna, além da Imprensa local nas Audiências Públicas, Comissões e Reuniões na sede do Poder 
Legislativo. 

Fica revogada a Portaria RH-145/2021, a partir 16 de agosto de 2021.
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ATO DA MESA N° 171/21

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2012112-
35.2021.8.26.0000 (Lei nº 7434, de 02 de fevereiro 
de 2021, que Institui como atividade essencial as 
academias de esporte de todas as modalidades, as 
escolas de dança e os demais estabelecimentos de 
prestação de serviços de educação física e de prática 
da atividade física no âmbito do Município de Bauru).

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições, considerando o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2012112-
35.2021.8.26.0000, requerida perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo Procurador-Geral 
de Justiça do Estado de São Paulo, RESOLVE:

Art. 1º -  Fica temporariamente declarada sem eficácia a norma contida na Lei nº 7434, de 02 
de fevereiro de 2021, em virtude de liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, aos 20 de abril de 2021, nos autos do processo da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 2012112-35.2021.8.26.0000.

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

Bauru, 12 de agosto de 2021.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

UBIRATAN CASSIO SANCHES EDSON MIGUEL DE JESUS
1º Secretário 2º Secretário

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

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo 

Atos da Diretoria
ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 29ª 

SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2021

ORADORES INSCRITOS:
GUILHERME BERRIEL CARDOSO / MDB
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA / DEM
JULIO CESAR APARECIDO DE SOUSA / PP
LUIZ CARLOS BASTAZINI / PTB
LUIZ EDUARDO PENTEADO BORGO / PSL
MANOEL AFONSO LOSILA / MDB
MARCELO ROBERTO AFONSO / PATRIOTA
MARCOS ANTONIO DE SOUZA / PSDB
SERGIO BRUM / PDT
UBIRATAN CASSIO SANCHES / PODEMOS
WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR / PSD
ANTONIO CARLOS DOMINGUES / CIDADANIA
BENEDITO ROBERTO MEIRA / PSL
CHIARA RANIERI BASSETTO / DEM
EDMILSON MARINHO DA SILVA JUNIOR / PP
EDSON MIGUEL DE JESUS / REPUBLICANOS
ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO / PT

Bauru, 13 de agosto de 2021.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

Pauta das Sessões
PAUTA Nº 30/2021

29ª SESSÃO ORDINÁRIA
EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA A SESSÃO A SER REALIZADA EM 16 DE 

AGOSTO DE 2021

SEGUNDA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

170/21 Projeto de Lei que declara de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO FILHOS DO 
REINO EM AÇÃO.
Autoria: WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR

176/21 Projeto de Lei que institui a semana de incentivo ao ciclismo no município de Bauru 
e dá outras providências.
Autoria: BENEDITO ROBERTO MEIRA

PRIMEIRA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

145/21 Projeto de Lei nº 38/21, altera a alíquota previdenciária dos servidores públicos 
municipais regidos pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município de 
Bauru.
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

152/21 Projeto de Lei nº 41/21, que acrescenta o Inciso XI e dá nova redação ao parágrafo 
único do art. 2º da Lei nº 4.482, de 14 de dezembro de 1.999, que dispõe sobre a 
criação do Fundo Municipal de Manutenção e Ampliação do Zoológico Municipal. 
(alimentação dos animais)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

DISCUSSÃO ÚNICA

Processo n° Assunto

121/21 Relatório final da Comissão Especial de Inquérito que apura as ações e omissões do 
Governo Municipal de Bauru no enfrentamento da pandemia de COVID-19 nos anos 
2020 e 2021.
Autoria: COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO

187/21 Projeto de Decreto Legislativo que concede a Medalha do Mérito “Custos Vigilat” ao 
Senhor CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS.
Autoria:  LUIZ EDUARDO PENTEADO BORGO

188/21 Projeto de Decreto Legislativo que concede a Medalha do Mérito “Custos Vigilat” ao 
4º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 4º BPMI.
Autoria: BENEDITO ROBERTO MEIRA

Moção nº Assunto

047/21 De Apelo ao Presidente da República, ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados 
para que não privatizem a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Autoria: ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO

052/21 De Aplauso ao Senhor Luiz Carlos da Silva pela excelência prestada ao serviço 
público no município de Bauru.
Autoria: MARCELO ROBERTO AFONSO

054/21 De Aplauso à Senhora Marta Ribeiro Alves Cezar pela trajetória humana e de muito 
sucesso no município de Bauru.
Autoria: MARCOS ANTONIO DE SOUZA

Bauru, 13 de agosto de 2021.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo
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