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DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 15.489, DE 28 DE JUNHO DE 2.021

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.
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 aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 2.509.015,73 (dois milhões, quinhentos e nove mil, quinze 
reais e setenta e três centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com 
recursos provenientes de suplementação.

Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem 

Rec. Valor (R$)

25 02.01.01 04.122.0001.2.001 3.1.90.05.00 01.000.0000

OUTROS 
BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 
DO SERVIDOR – 

OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

361,03

29 02.01.01 04.122.0001.2.001 3.1.90.94.00 01.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

4.653,55

66 02.01.03 06.182.0013.2.058 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

SUP. 
FINANC. 740,00

131 02.03.01 12.365.0003.2.014 3.1.90.05.00 01.000.0000

OUTROS 
BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 
DO SERVIDOR – 

OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

19.782,81

151 02.03.01 12.365.0003.2.014 4.4.90.52.00 01.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

EXE. 
ARREC. 65.166,00

165 02.03.02 12.365.0003.2.015 3.1.90.05.00 01.000.0000

OUTROS 
BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 
DO SERVIDOR – 

OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

26.218,28

185 02.03.02 12.365.0003.2.015 4.4.90.52.00 01.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

EXE. 
ARREC. 65.311,05

202 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.1.90.05.00 01.000.0000

OUTROS 
BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 
DO SERVIDOR – 

OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

32.519,41

210 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.3.90.18.00 01.000.0000
AUXÍLIO 

FINANCEIRO A 
ESTUDANTE

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

15.478,50

231 02.03.04 12.361.0003.2.018 3.1.91.13.00 02.000.0000

OBRIGAÇÕES 
PATRONAIS 

- INTRA-
ORÇAMENTÁRIO

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

453.265,34

235 02.03.04 12.365.0003.2.014 3.1.91.13.00 02.000.0000

OBRIGAÇÕES 
PATRONAIS 

- INTRA-
ORÇAMENTÁRIO

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

227.332,67

239 02.03.04 12.365.0003.2.015 3.1.91.13.00 02.000.0000

OBRIGAÇÕES 
PATRONAIS 

- INTRA-
ORÇAMENTÁRIO

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

366.700,99

307 02.04.01 04.123.0001.2.001 3.1.90.05.00 01.000.0000

OUTROS 
BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 
DO SERVIDOR – 

OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

76,67

333 02.04.01 04.123.0001.2.003 3.3.90.93.00 01.000.0000 INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

8.573,06

351 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.1.90.05.00 01.000.0000

OUTROS 
BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 
DO SERVIDOR – 

OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

25.837,59

363 02.05.01 10.301.0007.2.031 3.3.90.30.00 05.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

SUP. 
FINANC. 700.000,00

402 02.07.01 15.451.0001.2.001 3.1.90.05.00 01.000.0000

OUTROS 
BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 
DO SERVIDOR – 

OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

1.127,94

406 02.07.01 15.451.0001.2.001 3.1.90.94.00 01.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

35.307,53

419 02.07.01 15.451.0001.2.002 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

40.000,00

433 02.07.01 15.451.0010.2.043 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 100.000,00

450 02.07.01 15.452.0011.1.027 4.4.90.51.00 01.000.0000 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

SUP. 
FINANC. 87.596,85

459 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.1.90.05.00 01.000.0000

OUTROS 
BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 
DO SERVIDOR – 

OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

512,70

488 02.09.01 08.244.0001.2.001 3.1.90.05.00 01.000.0000

OUTROS 
BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 
DO SERVIDOR – 

OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

1.384,29

562 02.09.03 08.244.0009.2.039 3.1.90.16.00 05.000.0000
OUTRAS DESPESAS 

VARIÁVEIS - 
PESSOAL CIVIL

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

1.146,13

587 02.10.01 18.541.0001.2.001 3.1.90.05.00 01.000.0000

OUTROS 
BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 
DO SERVIDOR – 

OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

13.635,60

674 02.11.01 27.811.0001.2.001 3.1.90.05.00 01.000.0000

OUTROS 
BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 
DO SERVIDOR – 

OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

63,97

682 02.11.01 27.811.0001.2.001 3.3.90.18.00 01.000.0000
AUXÍLIO 

FINANCEIRO A 
ESTUDANTE

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

1.052,50

715 02.12.01 13.392.0001.2.001 3.1.90.05.00 01.000.0000

OUTROS 
BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 
DO SERVIDOR – 

OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

307,62

752 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.05.00 01.000.0000

OUTROS 
BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 
DO SERVIDOR – 

OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

205,08

754 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.13.00 01.000.0000 OBRIGAÇÕES 
PATRONAIS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

12.296,24

756 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.94.00 01.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

2.362,33
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886 02.16.01 28.846.1000.0.019 3.3.90.91.00 01.000.0000 SENTENÇAS 
JUDICIAIS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

200.000,00

TOTAL 2.509.015,73
Art. 2° Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 1.490.201,83 (um milhão, 

quatrocentos e noventa mil, duzentos e um reais e oitenta e três centavos), serão 
cobertos com recursos previstos no art. 43, § 1°, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, 
de 17 de março de 1.964, provenientes de suplementação por anulação.

Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem 

Rec. Valor (R$)

26 02.01.01 04.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

5.014,58

132 02.03.01 12.365.0003.2.014 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

19.782,81

166 02.03.02 12.365.0003.2.015 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

26.218,28

203 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

32.519,41

207 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.1.91.13.00 01.000.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
- INTRA-ORÇAMENTÁRIO 15.478,50

256 02.03.05 12.361.0003.2.018 3.1.90.11.00 02.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

453.265,34

260 02.03.05 12.365.0003.2.014 3.1.90.11.00 02.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

227.332,67

264 02.03.05 12.365.0003.2.015 3.1.90.11.00 02.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

366.700,99

308 02.04.01 04.123.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

76,67

352 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.1.90.11.00 01.000.0000 VENCIMENTOS E 
VANTAGENS FIXAS - 25.837,59

403 02.07.01 15.451.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

36.435,47

420 02.07.01 15.451.0001.2.002 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA
40.000,00

460 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

512,70

489 02.09.01 08.244.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VENCIMENTOS E 
VANTAGENS FIXAS - 1.384,29

561 02.09.03 08.244.0009.2.039 3.1.90.11.00 05.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

1.146,13

588 02.10.01 18.541.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VENCIMENTOS E 
VANTAGENS FIXAS - 13.635,60

675 02.11.01 27.811.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

1.116,47

716 02.12.01 13.392.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

307,62

753 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

14.863,65

888 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000 RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA 208.573,06

TOTAL 1.490.201,83
Art. 3º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 1.018.813,90 (um milhão, dezoito mil, oitocentos e treze reais 
e noventa centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos 
provenientes de excesso de arrecadação e superávit financeiro.

Origem Rec Ficha Nat Rec Vínculo Especificação Valor (R$)
SUPERAVIT 

FINANCEIRO 888.336,85

01.110.000- CI 
INVESTIMENTO 87.596,85

05.301.0001 200.000,00

05.302.0001 200.000,00

05.304.0001 300.000,00

01.110.0000 100.000,00

01.110.0000 740,00
EXCESSO DE 

ARRECADAÇÃO 130.477,05

288 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 01.110.0000 COTA-PARTE DO ICMS - 
PRINCIPAL 65.166,00

288 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 01.110.0000 COTA-PARTE DO ICMS - 
PRINCIPAL 65.311,05

TOTAL 1.018.813,90
Art. 4º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1.964.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 28 de junho de 2.021.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.498, DE 02 DE JULHO DE 2.021
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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 aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 855.808,61 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e 
oito reais e sessenta e um centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto 
com recursos provenientes de suplementação.

Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem Rec. Valor (R$)

104 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

ANUL. DOT. 
ORÇ. 9.123,00

342 02.05.01 10.301.0006.2.028 3.3.90.30.00 02.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

EXE. 
ARREC. 379.297,00

342 02.05.01 10.301.0006.2.028 3.3.90.30.00 06.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

EXE. 
ARREC. 25.980,94

345 02.05.01 10.301.0006.2.028 3.3.90.39.00 05.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

ANUL. DOT. 
ORÇ. 225.000,00

396 02.06.01 03.091.0001.2.001 4.4.90.52.00 01.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 50.000,00

411 02.07.01 15.451.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

SUP. 
FINANC. 30.000,00

430 02.07.01 15.451.0010.2.041 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 20.000,00

625 02.10.01 18.541.0015.2.064 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

SUP. 
FINANC. 6.000,00

667 02.10.03 18.542.0015.1.018 4.4.90.51.00 03.000.0000 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

SUP. 
FINANC. 110.407,67

TOTAL 855.808,61
Art. 2° Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 234.123,00 (duzentos e trinta e 

quatro mil e cento e vinte e três reais), serão cobertos com recursos previstos no art. 
43, § 1°, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, provenientes 
de suplementação por anulação.

Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem 

Rec. Valor (R$)

93 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

9.123,00

344 02.05.01 10.301.0006.2.028 3.3.90.33.00 05.000.0000 PASSAGENS E DESPESAS 
COM LOCOMOÇÃO 225.000,00

TOTAL 234.123,00
Art. 3º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 621.685,61 (seiscentos e vinte e um mil, seiscentos e oitenta e 
cinco reais e sessenta e um centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto 
com recursos provenientes de excesso de arrecadação e superávit financeiro.

Origem Rec Ficha Nat Rec Vínculo Especificação Valor (R$)

SUPERAVIT FINANCEIRO 216.407,67

01.110.0000 - 
OBRAS 30.000,00

01.110.0000 OBRAS 20.000,00

01.110.0000 6.000,00

01.110.0000 juridico 50.000,00

03.100.0004 110.407,67

EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO 405.277,94

692 1.9.9.0.99.1.1.30.00.00 06.312.0596 DOAÇÕES 
COVID 19 25.980,94

711 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 02.312.0598
PAB 

ESTADUAL - 
COVID 19

379.297,00

TOTAL 621.685,61
Art. 4º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1.964.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.

Bauru, 02 de julho de 2.021.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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DECRETO Nº 15.509, DE 14 DE JULHO DE 2.021
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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 aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 1.554.558,49 (um milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil, 
quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), o crédito aberto na 
forma do artigo será coberto com recursos provenientes de suplementação.

Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem 

Rec. Valor (R$)

185 02.03.02 12.365.0003.2.015 4.4.90.52.00 01.000.0000 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE

EXE. 
ARREC. 86.543,50

347 02.05.01 10.301.0006.2.029 3.3.50.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS -PESSOA 

JURÍDICA

EXE. 
ARREC. 1.011.132,37

347 02.05.01 10.301.0006.2.029 3.3.50.39.00 05.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS -PESSOA 

JURÍDICA

EXE. 
ARREC. 344.678,40

406 02.07.01 15.451.0001.2.001 3.1.90.94.00 01.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

800,67

566 02.09.03 08.244.0009.2.039 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE CONSUMO SUP. 
FINANC. 5.000,00

566 02.09.03 08.244.0009.2.039 3.3.90.30.00 05.000.0000 MATERIAL DE CONSUMO SUP. 
FINANC. 100.000,00

754 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.13.00 01.000.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

2.222,31

756 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.94.00 01.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

3.709,98

880 02.16.01 28.846.1000.0.008 3.3.90.91.00 01.000.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS
ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

471,26

TOTAL 1.554.558,49
Art. 2° Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 7.204,22 (sete mil, duzentos e 

quatro reais e vinte e dois centavos), serão cobertos com recursos previstos no art. 
43, § 1°, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964,  provenientes 
de suplementação por anulação.

Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem 

Rec.
Valor 
(R$)

403 02.07.01 15.451.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS 
FIXAS - PESSOAL CIVIL 800,67

753 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS 
FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.932,29

888 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 471,26
TOTAL 7.204,22

Art. 3º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 
na importância de R$ 1.547.354,27 (um milhão, quinhentos e quarenta e sete mil, 
trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos), o crédito aberto na 
forma do artigo será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação e 
superávit financeiro.

Origem Rec Ficha Nat Rec Vínculo Especificação Valor (R$)
SUPERAVIT 

FINANCEIRO 105.000,00

05.500.0076 100.000,00
01.110.0000 5.000,00

EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO 1.442.354,27

11 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 01.110.0000 IMP. TRANSMISSÃO INTER 
VIVOS 86.543,50

666 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 05.312.0599 COVID 19 - FEDERAL 344.678,40

288 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 01.110.0000 COTA-PARTE DO ICMS - 
PRINCIPAL 1.011.132,37

TOTAL 1.547.354,27
Art. 4º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1.964.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.

Bauru, 14 de julho de 2.021.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.511, DE 15 DE JULHO DE 2.021
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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 aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 946.652,74 (novecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e 
cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos), o crédito aberto na forma do artigo 
será coberto com recursos provenientes de suplementação.

Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem 

Rec. Valor (R$)

863 02.16.01 28.842.1000.0.002 3.2.90.22.00 01.000.0000

OUTROS 
ENCARGOS 

SOBRE A DÍVIDA 
POR CONTRATO

SUP. 
FINANC. 18.000,00

865 02.16.01 28.842.1000.0.002 4.6.90.71.00 01.000.0000

PRINCIPAL 
DA DÍVIDA 

CONTRATUAL 
RESGATADA

SUP. 
FINANC. 928.652,74

TOTAL 946.652,74
Art. 2° Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 946.652,74 (novecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e 
cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos), o crédito aberto na forma do artigo 
será coberto com recursos provenientes de superávit financeiro.

Origem Rec Ficha Nat Rec Vínculo Especificação Valor (R$)
SUPERAVIT FINANCEIRO 946.652,74

01.110.0000 928.652,74
01.110.0000 18.000,00

TOTAL 946.652,74
Art. 3º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1.964.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.

Bauru, 15 de julho de 2.021.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.518, DE 22 DE JULHO DE 2.021
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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 aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 2.298.344,24 (dois milhões, duzentos e noventa e oito mil, 
trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), o crédito aberto na 
forma do artigo será coberto com recursos provenientes de suplementação.

Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem 

Rec. Valor (R$)

34 02.01.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

SUP. 
FINANC. 5.746,06

66 02.01.03 06.182.0013.2.058 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

SUP. 
FINANC. 5.010,00

104 02.02.01 04.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 528,00

224 02.03.03 12.361.0004.1.004 4.4.90.51.00 01.000.0000 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

EXE. 
ARREC. 97.017,87

222 02.03.03 12.361.0003.2.018 4.4.90.52.00 01.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

EXE. 
ARREC. 96.860,69

549 02.09.03 08.244.0009.2.037 3.3.50.39.00 03.000.0000
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS 
-PESSOA JURÍDICA

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

30.132,40

564 02.09.03 08.244.0009.2.039 3.3.50.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS 
-PESSOA JURÍDICA

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

1.749.999,00

653 02.10.01 18.542.0015.2.071 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

4.998,79

655 02.10.01 18.543.0015.2.067 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

14.999,00

696 02.11.01 27.811.0014.1.013 4.4.90.51.00 01.000.0000 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

SUP. 
FINANC. 218.247,18

799 02.14.01 20.608.0001.2.001 4.4.90.52.00 01.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

SUP. 
FINANC. 17.333,34

880 02.16.01 28.846.1000.0.008 3.3.90.91.00 01.000.0000 SENTENÇAS 
JUDICIAIS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

22.471,91

886 02.16.01 28.846.1000.0.019 3.3.90.91.00 01.000.0000 SENTENÇAS 
JUDICIAIS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

35.000,00

TOTAL 2.298.344,24
Art. 2° Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 1.857.601,10 (um milhão, 

oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e um reais e dez centavos), serão 
cobertos com recursos previstos no art. 43, § 1°, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, 
de 17 de março de 1.964, provenientes de suplementação por anulação.

Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem 

Rec. Valor (R$)

565 02.09.03 08.244.0009.2.039 3.3.50.43.00 01.000.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.749.999,00

551 02.09.03 08.244.0009.2.037 3.3.90.30.00 03.000.0000 MATERIAL DE CONSUMO 30.132,40

654 02.10.01 18.542.0015.2.071 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA
4.998,79
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656 02.10.01 18.543.0015.2.067 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA
14.999,00

888 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000 RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA 57.471,91

TOTAL 1.857.601,10
Art. 3º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 440.743,14 (quatrocentos e quarenta mil, setecentos e quarenta 
e três reais e quatorze centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com 
recursos provenientes de excesso de arrecadação e superávit financeiro.

Origem Rec Ficha Nat Rec Vínculo Especificação Valor (R$)
SUPERAVIT 

FINANCEIRO 246.864,58

01.110.0000 5.010,00

01.110.0000 17.333,34

01.110.0000 218.247,18

01.110.0000 5.746,06

01.110.0000 528,00
EXCESSO DE 

ARRECADAÇÃO 193.878,56

11 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 01.110.0000 IMP. TRANSMISSÃO INTER 
VIVOS 42.226,40

11 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 01.110.0000 IMP. TRANSMISSÃO INTER 
VIVOS 97.017,87

11 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 01.110.0000 IMP. TRANSMISSÃO INTER 
VIVOS 54.634,29

TOTAL 440.743,14
Art. 4º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1.964.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.

Bauru, 22 de julho de 2.021.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.526, DE 26 DE JULHO DE 2.021
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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 aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), o crédito 
aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de suplementação.

Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem 

Rec. Valor (R$)

501 02.09.01 08.244.0001.2.001 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

1.800.000,00

TOTAL 1.800.000,00
Art. 2° Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 1.800.000,00 (um milhão e 

oitocentos mil reais), serão cobertos com recursos previstos no art. 43, § 1°, inciso 
III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, provenientes de suplementação 
por anulação.

Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem 

Rec. Valor (R$)

1 01.01.01 01.031.0027.2.131 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

1.050.000,00

2 01.01.01 01.031.0027.2.131 3.1.90.13.00 01.000.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00

3 01.01.01 01.031.0027.2.131 3.1.90.96.00 01.110.0000
RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS DE PESSOAL 
REQUISITADO

240.000,00

14 01.01.01 01.031.0027.2.131 3.3.90.47.00 01.000.0000
OBRIGAÇÕES 

TRIBUTÁRIAS E 
CONTRIBUTIVAS

180.000,00

20 01.01.01 01.031.0027.2.131 4.4.90.52.00 01.000.0000 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE 180.000,00

TOTAL 1.800.000,00
Art. 3º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1.964.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.

Bauru, 26 de julho de 2.021.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.527, DE 26 DE JULHO DE 2.021
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

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 aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 4.927.515,40 (quatro milhões, novecentos e vinte e sete mil, 
quinhentos e quinze reais e quarenta centavos), o crédito aberto na forma do artigo 
será coberto com recursos provenientes de suplementação.

Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem 

Rec. Valor (R$)

25 02.01.01 04.122.0001.2.001 3.1.90.05.00 01.000.0000
OUTROS BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

615,24

29 02.01.01 04.122.0001.2.001 3.1.90.94.00 01.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

16.188,19

46 02.01.01 04.122.0001.2.002 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

1.000,00

59 02.01.02 06.182.0013.1.012 4.4.90.51.00 03.000.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES SUP. 
FINANC. 322.664,44

131 02.03.01 12.365.0003.2.014 3.1.90.05.00 01.000.0000
OUTROS BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

22.151,62

165 02.03.02 12.365.0003.2.015 3.1.90.05.00 01.000.0000
OUTROS BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

23.877,68

202 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.1.90.05.00 01.000.0000
OUTROS BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

28.344,57

210 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.3.90.18.00 01.000.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A 
ESTUDANTE

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

49.167,00

222 02.03.03 12.361.0003.2.018 4.4.90.52.00 01.000.0000
EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 
PERMANENTE

EXE. 
ARREC. 915.000,00

236 02.03.04 12.365.0003.2.015 3.1.90.11.00 02.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

1.673.266,28

252 02.03.04 12.367.0003.2.019 3.1.90.11.00 02.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

305.063,78

231 02.03.04 12.361.0003.2.018 3.1.91.13.00 02.000.0000
OBRIGAÇÕES 

PATRONAIS - INTRA-
ORÇAMENTÁRIO

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

447.895,84

235 02.03.04 12.365.0003.2.014 3.1.91.13.00 02.000.0000
OBRIGAÇÕES 

PATRONAIS - INTRA-
ORÇAMENTÁRIO

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

230.231,43

239 02.03.04 12.365.0003.2.015 3.1.91.13.00 02.000.0000
OBRIGAÇÕES 

PATRONAIS - INTRA-
ORÇAMENTÁRIO

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

366.550,15

295 02.03.09 12.367.0003.2.017 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

128,65

307 02.04.01 04.123.0001.2.001 3.1.90.05.00 01.000.0000
OUTROS BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

256,35

351 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.1.90.05.00 01.000.0000
OUTROS BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

20.790,15

360 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.3.90.18.00 01.000.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A 
ESTUDANTE

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

2.504,01

402 02.07.01 15.451.0001.2.001 3.1.90.05.00 01.000.0000
OUTROS BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

1.230,48

406 02.07.01 15.451.0001.2.001 3.1.90.94.00 01.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

400,33

459 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.1.90.05.00 01.000.0000
OUTROS BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

512,70

468 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

SUP. 
FINANC. 1.082,00

488 02.09.01 08.244.0001.2.001 3.1.90.05.00 01.000.0000
OUTROS BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

1.384,29

527 02.09.01 08.244.0009.2.034 3.3.91.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA - I

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

306.718,00

562 02.09.03 08.244.0009.2.039 3.1.90.16.00 05.000.0000
OUTRAS DESPESAS 

VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

1.146,13

587 02.10.01 18.541.0001.2.001 3.1.90.05.00 01.000.0000
OUTROS BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

17.826,57

607 02.10.01 18.541.0001.2.002 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

SUP. 
FINANC. 15.000,00

608 02.10.01 18.541.0001.2.002 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA

SUP. 
FINANC. 20.000,00

674 02.11.01 27.811.0001.2.001 3.1.90.05.00 01.000.0000
OUTROS BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

102,54

682 02.11.01 27.811.0001.2.001 3.3.90.18.00 01.000.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A 
ESTUDANTE

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

1.821,00
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715 02.12.01 13.392.0001.2.001 3.1.90.05.00 01.000.0000
OUTROS BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

307,62

719 02.12.01 13.392.0001.2.001 3.1.90.94.00 01.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

5.776,75

752 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.05.00 01.000.0000
OUTROS BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS DO 
SERVIDOR OU D

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

358,89

754 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.13.00 01.000.0000 OBRIGAÇÕES 
PATRONAIS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

6.808,89

756 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.94.00 01.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

3.199,83

802 02.14.01 20.608.0012.1.011 3.3.90.30.00 01.000.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO

SUP. 
FINANC. 5.144,00

886 02.16.01 28.846.1000.0.019 3.3.90.91.00 01.000.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS
ANUL. 
DOT. 
ORÇ.

113.000,00

TOTAL 4.927.515,40
Art. 2° Os valores dos presentes créditos, num total de R$ 3.648.624,96 (três milhões, 

seiscentos e quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e seis 
centavos), serão cobertos com recursos previstos no art. 43, § 1°, inciso III, da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, provenientes de suplementação por 
anulação.

Ficha Unid. 
Orç. Classif. Func. Nat. Desp. Vínculo Especificação Origem 

Rec. Valor (R$)

26 02.01.01 04.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

16.803,43

47 02.01.01 04.122.0001.2.002 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA
1.000,00

132 02.03.01 12.365.0003.2.014 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

22.151,62

166 02.03.02 12.365.0003.2.015 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

23.877,68

203 02.03.03 12.361.0003.2.018 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

77.511,57

237 02.03.04 12.365.0003.2.015 3.1.90.16.00 02.000.0000
OUTRAS DESPESAS 

VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL

1.592.102,02

253 02.03.04 12.367.0003.2.019 3.1.90.16.00 02.000.0000
OUTRAS DESPESAS 

VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL

299.420,07

230 02.03.04 12.361.0003.2.018 3.1.90.94.00 02.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

447.895,84

238 02.03.04 12.365.0003.2.015 3.1.90.94.00 02.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

67.800,00

254 02.03.04 12.367.0003.2.019 3.1.90.94.00 02.000.0000
INDENIZAÇÕES 

E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

5.643,71

260 02.03.05 12.365.0003.2.014 3.1.90.11.00 02.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

230.231,43

264 02.03.05 12.365.0003.2.015 3.1.90.11.00 02.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

379.914,41

296 02.03.09 12.367.0003.2.017 3.1.90.16.00 01.000.0000
OUTRAS DESPESAS 

VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL

128,65

308 02.04.01 04.123.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

256,35

352 02.05.01 10.301.0007.2.030 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

23.294,16

403 02.07.01 15.451.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

1.630,81

460 02.08.01 15.451.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

512,70

489 02.09.01 08.244.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

1.384,29

526 02.09.01 08.244.0009.2.034 3.3.90.39.00 01.000.0000
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA
306.718,00

561 02.09.03 08.244.0009.2.039 3.1.90.11.00 05.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

1.146,13

588 02.10.01 18.541.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

17.826,57

675 02.11.01 27.811.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

1.923,54

716 02.12.01 13.392.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

6.084,37

753 02.13.01 14.122.0001.2.001 3.1.90.11.00 01.000.0000
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

10.367,61

888 02.16.01 99.999.1000.9.999 9.9.99.99.00 01.000.0000 RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA 113.000,00

TOTAL 3.648.624,96
Art. 3º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar 

na importância de R$ 1.278.890,44 (um milhão, duzentos e setenta e oito mil, 
oitocentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), o crédito aberto na forma do 
artigo será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação e superávit 
financeiro.

Origem Rec Ficha Nat Rec Vínculo Especificação Valor (R$)
SUPERAVIT 

FINANCEIRO 363.890,44

01.110.0000 1.082,00
01.110.0000 5.144,00
03.100.0001 322.664,44
01.110.0000 15.000,00
01.110.0000 20.000,00

EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO 915.000,00

11 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 01.110.0000 IMP. TRANSMISSÃO INTER 
VIVOS 600.000,00

288 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 01.110.0000 COTA-PARTE DO ICMS - 
PRINCIPAL 315.000,00

TOTAL 1.278.890,44
Art. 4º Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1.964.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.

Bauru, 26 de julho de 2.021.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETOS DE LEI
Enviados à Câmara Municipal

PROJETO DE LEI Nº 56/21
P. 26.970/06 Autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à Empresa MASSA DA FEIRA 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

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 o Executivo autorizado a doar à MASSA DA FEIRA PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA, um lote de terreno localizado no Distrito Industrial III, 
com a seguinte descrição: 
Setor 04, Quadra 2128, Lote 001 – Distrito Industrial III
“UM TERRENO para fins industriais, situado no lado par do quarteirão 02 da 
Rua Jaime Angelo de Paula, correspondente ao lote 01 da quadra L do loteamento 
denominado Distrito Industrial III – Cláudio Guedes Misquiati, nesta cidade de 
Bauru/SP, com área de 2.966,85 m², com as seguintes medidas e confrontações: 
inicia-se no P05, localizado na Rua Jaime Angelo de Paula, na confluência com a 
Rua Waldemar Padilha; segue por uma distância de 41,54 metros e azimute plano de 
324º26’15’’ até o ponto P10, confrontando com a Rua Jaime Angelo de Paula; deflete 
à direita e segue por uma distância de 59,08 metros e azimute plano de 54º27’11’’ até 
o ponto P11, confrontando com o lote 02; deflete à direita e segue por uma distância 
de 50,49 metros e azimute plano de 144º27’11’’ até o ponto P12, confrontando com 
o lote 03; deflete à direita e segue por uma distância de 50,06 metros e azimute 
plano de 234º23’51’’ até o ponto P04, confrontando com a Rua Waldemar Padilha, 
quarteirão 02, lado par; segue em arco de desenvolvimento de 14,14 metros e raio 
de 9,00 até o ponto P05, ponto inicial da descrição deste perímetro, delimitando a 
confluência entre as ruas Waldemar Padilha e Jaime Angelo de Paula”, conforme 
Matrícula nº 133.994, do Segundo Oficial de Registro de Imóveis de Bauru/SP.

Art. 2º A área objeto de doação tem registro na matrícula nº 133.994, do 2º Oficial de 
Registro de Imóveis da Comarca de Bauru/SP, encontrando-se avaliada por R$ 
299.281,71 (duzentos e noventa e nove mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e 
um centavos).

Art. 3º A área descrita no art. 1º foi objeto de Concessão de Direito Real de Uso autorizada 
pela Lei Municipal nº 5.467, de 18 de julho de 2.007, sendo destinada única e 
exclusivamente para construção e instalação de sua empresa.

̕̕Parágrafo único. A Donatária, por ter cumprido todas as obrigações assumidas na concessão 
mencionada no caput do presente artigo, fica autorizada a receber em doação a área 
descrita no art. 1º a partir da data da publicação desta Lei, devendo no prazo máximo 
de 180 (cento e oitenta) dias, realizar a regularização da doação, com as providências 
notariais da escritura pública de doação e registro na matrícula com obrigação do 
pagamento do ITBI e demais encargos cartorários.

Art. 4º A Donatária obriga-se a manter no local atividade compatível com a regulamentação 
municipal das Cidades Industriais, respeitando a legislação vigente.

Art. 5o O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores tornará nula, de pleno direito, 
a doação feita, revertendo o imóvel ao patrimônio municipal.
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Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, ...

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
23, agosto, 2.021

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o presente 
Projeto de Lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a doar um terreno localizado 
no Distrito Industrial III, totalizando 2.966,85m² para a empresa MASSA DA FEIRA PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA.

A área foi objeto de Concessão de Direito Real de Uso autorizada pela Lei Municipal 
nº 5.467, de 18 de julho de 2.007, sendo destinada única e exclusivamente para construção e instalação de 
sua empresa, sendo que “MASSA DA FEIRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA” é a atual denominação 
social de LUCIA SETSUKO ITOMAN ME, transformada de Empresário em Sociedade Limitada.

A Regularização Fundiária (Reurb-E) do Distrito Industrial III alterou o memorial 
descritivo da matrícula mãe nº 88.089, assim como gerou matrículas individualizadas para cada lote, antes 
inexistentes, alterado as suas numerações e descrições, o que justifica a descrição de área ser diferente na 
Lei de Concessão, embora seja a mesma área.

A empresa se encontra em atividade no local e pretende a doação da área, como 
previsto na Cláusula Terceira do Termo de Concessão de Direito Real de Uso. As obrigações assumidas, 
segundo vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, 
já foram cumpridas.

A doação ora proposta encontra amparo no art. 14 da Lei Municipal nº 6.931, de 27 
de junho de 2.017 e foi aprovada por unanimidade de votos pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento 
Municipal – CADEM, conforme Ata da reunião realizada no dia 09 de abril de 2.021, mantendo suas 
obrigações e regularidades tributárias ao Município em dia, sendo que nenhuma restrição foi feita pelas 
Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda e de Planejamento.

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

Atenciosas saudações,
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

PROJETO DE LEI Nº 57/21
P. 1.168/16 Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Fundação Estatal Regional 
de Saúde da Região Bauru – FERSB.

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 o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a Fundação Estatal 

Regional de Saúde da Região Bauru – FERSB, visando o gerenciamento 
compartilhado do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAC, com 84 
(oitenta e quatro) Agentes Comunitários de Saúde e 01 (um) Supervisor de Ações na 
Saúde da Família.

Art. 2º O valor total estimado para o gerenciamento do Projeto no período de 12 (doze) 
meses é de R$ 4.765.708,68 (quatro milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, 
setecentos e oito reais e sessenta e oito centavos).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, ...

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
24, agosto, 2.021

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o presente 
Projeto de Lei que, uma vez aprovado, autorizará o Poder Executivo a celebrar convênio com a Fundação 
Estatal Regional de Saúde da Região Bauru – FERSB.

O convênio visa a gestão compartilhada em regime de cooperação mútua entre os 
partícipes, para gestão e execução de ações e serviços de saúde nas Equipes de Saúde da Família, de Agentes 
Comunitários de Saúde, estabelecendo as bases de desenvolvimento assistencial na Rede Municipal de 
Saúde, que constituem o SUS. Busca-se garantir aos usuários do sistema atenção integral, humanizada e 
de qualidade, em ação conjunta a ser desenvolvida entre o Município, por meio da Secretaria Municipal 
de Saúde e a Fundação Estatal Regional de Saúde da Região Bauru - FERSB, de acordo com os Planos de 
Trabalho, devidamente aprovados pelo Secretário Municipal de Saúde.

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

Atenciosas saudações,
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

PROJETO DE LEI Nº 59/21
P. 80.876/21  Altera as alíneas “b” do inciso III e “c” do inciso IV do § 2º do art. 12 da Lei 
Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993.
  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  Altera as alíneas “b” do inciso III e “c” do inciso IV do § 2º do art. 12 da Lei 

Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, que passam a ter as seguintes redações:
“Art. 12  (...)
(...)
§ 2º (...)

(...)
III -  (...)
(...)

b) a Seção de Controle do Simples Nacional e do ICMS.
IV -  (...)
(...)

c) a Seção do Controle do IPTU.
(...)
(NR)”

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

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
26, agosto, 2.021

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,
  Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o presente 
Projeto de Lei que tem por objetivo alterar as alíneas “b” do inciso III e “c” do inciso IV, ambas  do § 2º do 
art. 12 da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993.
  Essas alterações visam ajustar a distribuição das responsabilidades dos servidores 
da Auditoria Fiscal Tributária Municipal relativamente às Receitas Mobiliárias e Imobiliárias, mais 
especificamente no que se refere ao controle dos contribuintes optantes do Simples Nacional e ao controle 
da participação no município na arrecadação do ICMS, tributo estadual. A alteração apenas redistribui a 
atribuição das Chefias já alocadas nas Divisões de Auditoria Fiscal de Receitas Mobiliárias e Imobiliárias 
de forma a adequar procedimentos fiscais a realidade atual, principalmente em vista de atividades de 
atribuições federativas relacionadas à fiscalização de tributos inseridos no Simples Nacional, bem como 
melhor definir as atribuições já existentes na fiscalização imobiliária, como também considerando novos 
modelos de ferramentas a serem inseridos em novo sistema de tecnologia da informação.
  A adequada distribuição das tarefas irá contribuir com a eficiência na fiscalização e 
no controle dos tributos e não implica em criação de novos cargos nem aumento das despesas.
  Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em 
questão.
  Atenciosas saudações,

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATOS
2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 2.205/19 - PROCESSO Nº 42.693/19 - CONVENENTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONVENIADA: INSTITUIÇÃO DE ENSINO EVOLUÇÃO 
EDUCACIONAL - OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Quarta, item 4.1 referente ao prazo 
do convênio, passando a ter a seguinte redação: DO PRAZO 4.1. O presente convênio vigorará por mais 
24 (vinte e quatro) meses, de 25 de julho de 2.021 à 25 de julho de 2.023 passando de 24 (vinte e quatro) 
meses para 48 (quarenta e oito) meses.” - ASSINATURA: 15/07/21.

OUVIDORIA GERAL

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

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
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
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CONTATOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Divisão de Concursos: (14) 3235-1081
Escola de Gestão Pública: (14) 3235-1043

E-mail: administracao@bauru.sp.gov.br
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL (CDF – ADM): cdf_adm@bauru.sp.gov.br

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

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

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

LICENÇA SEM VENCIMENTO: A partir de 31/08/2021, portaria nº 1.334/2021, concede licença sem 
vencimentos, pelo período de 02 (dois) anos, ao servidor(a) MARCELO DOS SANTOS CARNEIRO , 
portador(a) do RG nº 25.312.575-3, matrícula nº 29471, cargo efetivo Especialista em Educação-Professor 
de Educação Básica Fundamental, da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, conforme processo 
nº 116.484/2021.

PRORROGAÇÃO LICENÇA SEM VENCIMENTOS: A partir de 31/08/2021, portaria nº1.335/2021, 
prorroga a licença sem vencimentos, pelo período de 01 (um) ano, do(a) servidor(a) ISABELLE DOS REIS 
GRACIANO, portador(a) do RG nº 43.518.840-9, matrícula nº 33239, cargo efetivo de ESPECIALISTA 
EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL, lotado(a) na SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO conforme processo nº 114.985/2021.

DISPENSA: A partir 31/08/2021, portaria nº 1.336/2021, dispensa, o(a) servidor(a) LUZIA RODRIGUES 
FEITOSA PEREIRA, RG nº 4416104, matrícula nº 28609, da função de confiança de Diretor da Divisão 
de Apoio Administrativo, da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, conforme Processo nº 
133.793/2021.

DESIGNAÇÃO: A partir de 31/08/2021, portaria nº 1.337/2021, designa o(a) servidor(a) GIOVANA 
MARIN QUERUBIM RODRIGUES, RG nº 43.702.154-3, matrícula nº 34828, para exercer a função 
de confiança de Diretor da Divisão de Apoio Administrativo, da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, conforme processo nº 123.879/2021. De acordo com o disposto no artigo 14 § 4º da lei nº 
7.245 de 30/07/2019, poderá ser designado, uma vez que realizará as seguintes funções essenciais do cargo 
efetivo de Agente em Gestão Administrativa e Serviços - Agente de Administração:
- Executar atividades administrativas e de atendimento ao público.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

CONVOCAÇÃO
A Diretora do Departamento de Recursos Humanos CONVOCA no Diário Oficial de Bauru n.º 3450, 
os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), classificados(as) no Processo Seletivo Simplificado para 
Contratação de Pessoal Emergencial por 180 dias “Pandemia da COVID-19” - Edital 01/2021 para 
atuar na função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, por prazo determinado de 180 (cento e oitenta) 
dias.
Obs: Estas contratações estão fundamentadas no artigo 2º da Lei Municipal n.º 3.373, de 29 de julho de 
1991, que regulamenta a contratação de pessoal para atender necessidades temporárias de excepcional 
interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Os(As) candidatos(as) convocados(as) terão 03 (três) dias úteis, contados a partir do dia seguinte 
desta publicação, portanto até 03/09/2021, para apresentar prova documental dos dados cadastrais 
em relação a sua idade e o número de filhos informados no ato da inscrição. Esses documentos deverão 
ser enviados DIGITALIZADOS coloridos e não ultrapassando 4 MB (quatro megabytes) para o 
e-mail: processoseletivo@bauru.sp.gov.br. Somente após a comprovação receberão orientações 
referente a realização de exames e perícia médica, e documentos que deverão ser enviados ao RH, 
não havendo a comprovação no prazo estipulado será considerado desistência tácita.
CLASS NOME RG CPF

1º ORCELINA RODRIGUES DA SILVA 13XXXXX67 015.XXX.XXX-00
2º LUIZ ROBERTO DA SILVA 76XXXX56 711.XXX.XXX-04
3º EDILTON FRAZÃO ALVES 53XXXXX77 091.XXX.XXX-91
4º ANA MARIA PRADELA MIRANDA 64XXX26 709.XXX.XXX-91
5º JOSE GONCALVES SANCHES 11XXXXX11 791.XXX.XXX-72
6º MARLI BISPO DE MORAIS 19XXXXX54 133.XXX.XXX-14
7º ANTONIO CARLOS DE CASTRO 10XXXXX64 792.XXX.XXX-04

8º ROSANA MARTA PAVAN ALVES 26XXXXX63 289.XXX.XXX-01
9º VALERIA ARCANGELO SILVA 97XXXX0X 630.XXX.XXX-34

*270º ROSINEIA BARBOSA DA SILVA 21XXXXX95 170.XXX.XXX-64
10º MARGARETE DE OLIVEIRA PAULA 18XXXX59 110.XXX.XXX-31
11º TÂNIA MÁRCIA BRASIL 10XXXXX86 032.XXX.XXX-47
12º JOÃO BATISTA RODRIGUES 12XXXXX57 001.XXX.XXX-39
13º ADENICE MARIA DOS SANTOS 21XXXX66 261.XXX.XXX-71
14º ANTÔNIO MENDES 12XXXX38 015.XXX.XXX-40
15º APARECIDA CELIA CUSTODIO FLORENCIO 12XXXXX72 266.XXX.XXX-74
16º SONIA MARCELINO DE OLIVEIRA 11XXXXX50 004.XXX.XXX-03
17º MARIA INES VICENTE DIAS 10XXXXX38 824.XXX.XXX-04
18º ADEMIR BOTELHO DE ANDRADE 18XXXXX69 079.XXX.XXX-94
19º AGOSTINHO SILVA SANTOS 16XXXX22 015.XXX.XXX-47
20º ANTONIO ALVES DE MELO 54XXXXX4X 513.XXX.XXX-34
21º SERGIO ANTÔNIO MARTIM CHEQUE 11XXXXX29 058.XXX.XXX-25
22º JOÃO PEREIRA RAMOS 13XXXXX94 015.XXX.XXX-96
23º EUNICE ROSA DE OLIVEIRA SANTOS 37XXXXX42 453.XXX.XXX-49
24º JENIVAL RODRIGUES SAVIAN 78XXX80 004.XXX.XXX-09
25º JUCELINO DA SILVA PEREIRA 11XXXXX91 043.XXX.XXX-67
26º BENEDITO CARLOS DUARTE 14XXXXX20 034.XXX.XXX-54
27º EDMÉA DA SILVA 247.XXX.XXX-32
28º APARECIDO PINTO DE MIRANDA 17XXXXX71 049.XXX.XXX-47
29º EVANI BENI FERREIRA DOS SANTOS 24XXXXX86 212.XXX.XXX-10

*301º AGUINALDO DE OLIVEIRA 50XXXXX7X 710.XXX.XXX-87
30º FLAUSINO DOS REIS 11XXXX60 023.XXX.XXX-82
31º JOSE ANTONIO CARDOSO 75XXXX59 008.XXX.XXX-63
32º ROSÂNGELA BETERELLI LOPES DE JESUS 12XXXXX25 015.XXX.XXX-07

33º DINAZALDA DE FATIMA PENTEADO 
FRABETTI 13XXXXX85 024.XXX.XXX-63

34º JOSE VALERIANO DA SILVA 15XXXXX18 074.XXX.XXX-52
35º NILTON CHEROBIM DE CASTRO 12XXXX30 001.XXX.XXX-57
36º FRANCISCO RIBEIRO 16XXXXX24 058.XXX.XXX-74
37º JOSE LOPES DA SILVA 31XXX24 487.XXX.XXX-68
38º MONICA GOMES DE AZEVEDO 21XXXXX56 110.XXX.XXX-84
39º MARIA NATIVIDADE DA SILVA OLIVEIRA 38XXXXX28 278.XXX.XXX-49
40º ALBERTO CANDIDO 85XXXX12 116.XXX.XXX-85
41º ZENAIDE DA SILVA 35XXXXX28 334.XXX.XXX-40
42º APARECIDA BARBOZA DE OLIVEIRA 12XXXXX56 015.XXX.XXX-74
43º JOSE BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS 14XXXXX01 940.XXX.XXX-72
44º SONIA APARECIDA AUGUSTO RODRIGUES 13XXXXXX08 029.XXX.XXX-01
45º LUCIA HELENA SILVA 12XXXXX90 825.XXX.XXX-04
46º MARIA EUNICE CANTELLI 12XXXXX29 015.XXX.XXX-55
47º VILMA CELINA CAMPOS CARDOSO 13XXXXX88 015.XXX.XXX-05
48º JOSE APARECIDO DE JESUS SANTOS 16XXXXX92 014.XXX.XXX-56
49º MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO 13XXXXX62 015.XXX.XXX-25

*411º ANDRE ALEXANDRE TARDA 22XXXXX29 251.XXX.XXX-62
50º JOSE CARLOS DIAS SANTIAGO 12XXXXX06 015.XXX.XXX-43
51º LUIZ CARLOS BORTOLOMAI 13XXXXX23 015.XXX.XXX-80

52º SELMA REGINA EVANGELISTA MESSIAS DA 
SILVA 12XXXXX94 015.XXX.XXX-57

53º ANA MARIA VALENTIM DOS SANTOS 23XXXXX75 028.XXX.XXX-23
54º JOCELI DE FÁTIMA GOMES 14XXXX27 190.XXX.XXX-98
55º MARCO ANTONIO RUEDA 13XXXXX18 015.XXX.XXX-86
56º JOSE ANTONIO CAVICCHIOLI 12XXXXX24 030.XXX.XXX-45
57º LUIZ CARLOS DOMINGUES 15XXXXX21 032.XXX.XXX-76
58º MILSON ALBERTINO BARBOSA 12XXXXX45 036.XXX.XXX-08
59º HELENILSON CLAUDIO ARAUJO 12XXXX29 029.XXX.XXX-32
60º TEREZA DE JESUS ABRAO 22XXXXX29 068.XXX.XXX-69
61º ADALGIZA FÁTIMA PAIXÃO BALDUINO 13XXXX52 036.XXX.XXX-36
62º ELIAS DOS SANTOS 14XXXX50 034.XXX.XXX-96
63º JOSE AUGUSTO BARBOSA DA SILVA 10XXXXX66 058.XXX.XXX-35
64º GILBERTO SCHIAVO 13XXXXX35 058.XXX.XXX-82
65º APARECIDA DONIZETE SILVERIO 17XXXXX03 067.XXX.XXX-43
66º ANTONIO VALENTIN BRASILINO 14XXXXX01 049.XXX.XXX-22
67º ELIANA ASSIS DIAS 15XXXXX94 148.XXX.XXX-05
68º HILTON GOMES 15XXXXX33 052.XXX.XXX-81
69º PAULO SÉRGIO SIMONELLI 85XXXX6X 038.XXX.XXX-82

*1785º GILBERTO RICARDO MANHANINI JUNIOR 46XXXXX57 365.XXX.XXX-30
70º SONIA APARECIDA CAMPOS PEREIRA 18XXXXX15 253.XXX.XXX-18
71º CARMEN ROLDAO DUTRA 19XXXXX29 096.XXX.XXX-83
72º SUELI PEREIRA DOS SANTOS 17XXXXX52 089.XXX.XXX-04
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73º GILBERTO COITI NAKAMURA 13XXXX30 022.XXX.XXX-77
74º RITA DE CASSIA DE SOUZA UYEMURA 95XXX63 040.XXX.XXX-08
75º JOSE BENTO DO NASCIMENTO FILHO 15XXXXX37 063.XXX.XXX-03
76º ANTONIO DIRCEU DE CARVALHO 16XXXXX82 039.XXX.XXX-05
77º REGINA PEÇANHA DA SILVA 15XXXX51 064.XXX.XXX-25
78º SUELI ANTONIO GUEDES 15XXXX30 052.XXX.XXX-50
79º ELVIRENE JULIANI 13XXXXX63 046.XXX.XXX-17
80º NATALICIO APARECIDO DE ARAUJO 59XXXXX77 878.XXX.XXX-91
81º NEUSA MARIA RODRIGUES 21XXXXX35 215.XXX.XXX-48
82º JOSE LEMES DE ANDRADE 15XXXX02 045.XXX.XXX-31
83º WALTER PEREIRA SPIRI JUNIOR 12XXXXXX09 046.XXX.XXX-08
84º JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS 16XXXX07 047.XXX.XXX-43
85º BENEDITO DONIZETTI FERNANDES 35XXXXX53 299.XXX.XXX-04
86º MÁRCIA PEDRÃO QUERINO 11XXXXX94 257.XXX.XXX-21
87º MARCOS FERRAZ 15XXXXX57 067.XXX.XXX-46

*ATENDENDO AO DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA LEI N.º 5.215 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004.
Os(as) convocados(as) deverão seguir as orientações dadas, e em casos de dúvidas e/ou não recebimento 
do e-mail, entrar em contato através dos seguintes telefones (14) 3235-1207 / 3235-1081, WhatsApp (14) 
3235-1207 ou por e-mail processoseletivo@bauru.sp.gov.br, dentro do prazo.

CONCURSO PÚBLICO

COMUNICADO
A COMISSÃO EXAMINADORA do Concurso Público para o cargo de ESPECIALISTA EM SAÚDE 
MÉDICO – MÉDICO - CLÍNICO, EDITAL 05/2021, nomeada pela Portaria n.º 806/2021, no uso de 
suas atribuições legais, comunica a prorrogação do período de inscrições até às 16h do dia 03/09/2021 em 
virtude de baixo número de inscritos, porém mantém-se data da previsão da Prova Objetiva.
Sendo assim torna público o novo CRONOGRAMA do referido Concurso Público:

Datas Eventos
03/09/2021 Encerramento das Inscrições

20/08/2021 a 
03/09/2021

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

20/08/2021 a 
24/09/2021 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

16/09/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial 
e Vaga de Deficiente

16/09/2021 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
21/09/2021 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
25/09/2021 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos

26/09/2021 Previsão da Realização da Prova Objetiva de Entrega de Títulos

28/09/2021 Previsão de Divulgação do Gabarito
05/10/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
23/10/2021 Previsão de Classificação Final
06/11/2021 Previsão de Homologação

 
Bauru/SP, 31 de agosto de 2021.

COMISSÃO EXAMINADORA
PORTARIA N.º 806/2021

A COMISSÃO EXAMINADORA do Concurso Público para o cargo de ESPECIALISTA EM SAÚDE 
MÉDICO – MÉDICO - RADIOLOGISTA, EDITAL 06/2021, nomeada pela Portaria n.º 919/2021, 
no uso de suas atribuições legais, comunica a prorrogação do período de inscrições ate às 16h do dia 
08/09/2021 em virtude de baixo número de inscritos, porém mantém-se data da previsão da Prova Objetiva.
Sendo assim torna público o novo CRONOGRAMA do referido Concurso Público:

Datas Eventos
08/09/2021 Encerramento das Inscrições

20/08/2021 a 
08/09/2021

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

20/08/2021 a 
01/10/2021 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

18/09/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial 
e Vaga de Deficiente

18/09/2021 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
23/09/2021 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
28/09/2021 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos

03/10/2021 Previsão da Realização Prova Objetiva

05/10/2021 Previsão de Divulgação do Gabarito
05/10/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
23/10/2021 Previsão de Classificação Final
06/11/2021 Previsão de Homologação

 
Bauru/SP, 31 de agosto de 2021.

COMISSÃO EXAMINADORA
PORTARIA N.º 919/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS DO 
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - 
GINECOLOGISTA/OBSTETRA - EDITAL 02/2021
A Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento de 
Recursos Humanos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos no Concurso 
Público para o Cargo Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - GINECOLOGISTA/
OBSTETRA, para a realização da PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS, nos termos do 
Edital 02/2021, de acordo com as seguintes orientações:
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 12/09/2021 (DOMINGO), no N.A.P.E.M - Núcleo 
de Aperfeiçoamento Profissional da Educação Municipal, Av. Duque de Caxias, 16-55 - Higienópolis, 
Bauru – SP.
2. A PROVA OBJETIVA TERÁ DURAÇÃO DE 03 HORAS.
3. O PORTÃO DE ENTRADA SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE ÀS 08H e 50 MIN., 
NÃO SENDO PERMITIDA, SOB NENHUM PRETEXTO A ENTRADA DE CANDIDATO APÓS 
O HORÁRIO ESTABELECIDO.
4. Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local indicado para a realização da prova 
e entrega de títulos, com antecedência mínima de 01 (uma) hora do horário fixado para seu início, 
observado o horário oficial de Brasília/DF.
4.1. É obrigatório o uso de máscara facial com cobertura total de nariz e boca e de álcool em gel (70%) 
devido aos protocolos específicos em razão da pandemia COVID-19.
4.2. O candidato poderá levar seu próprio álcool em gel (70%).
4.3. O candidato deverá cumprir as regras de distanciamento social.
5. Os candidatos deverão levar documento de identidade com foto, em sua via original, caneta esferográfica 
de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
6. Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver usando máscara facial e munido de 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou carteira expedida por órgão de classe que tenha 
força de documento de identificação ou carteira de trabalho, ou qualquer outro documento com 
foto reconhecido por lei, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Por medida de segurança 
sugerimos que levem o comprovante final de inscrição, disponível para impressão no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br) através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO.
6.1. O candidato deverá exibir seu documento esticando o braço, ficando no mínimo a um metro de distância 
do fiscal. Se o mesmo tiver dúvidas na identificação, ele poderá pedir ao candidato que retire a máscara para 
confirmar a documentação. Após isso, o candidato deverá recolocá-la imediatamente.
6.2. Na fila para entrada na sala de prova, os candidatos deverão manter distância mínima de um metro e 
meio e evitar contato com outras pessoas.
6.3. Poderá ser aferida a temperatura corporal, sendo excluído do certame o candidato que tiver com 
temperatura corporal acima de 37,8 graus centígrados.
7. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou qualquer 
outro documento não constante deste Edital.
8. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos 
não identificáveis e/ou ilegíveis.
9. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de 
identidade.
10. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de 
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste 
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, compreendendo, dentre outros atos, a coleta de assinaturas.
11. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
PROVA OBJETIVA
12. O candidato, ao adentrar a sala em que será aplicada a Prova Objetiva, deverá armazenar e lacrar 
TODOS os seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais, exceto o álcool gel 70%, 
máscara facial extra, óculos, exceto óculos escuros, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada 
em material transparente, documento de identificação.
12.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
12.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os 
itens necessários à execução da prova (óculos, exceto óculos escuros, caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta, fabricada em material transparente, documento de identificação).
12.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
12.4. O saco plástico tratado no Item 12 deverá ser acondicionado embaixo da carteira de prova, e só poderá 
ser violado após a saída do candidato do local estabelecido para realização da prova.
13. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
14. Iniciada a Prova Objetiva, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de transcorrida 01 (uma) 
hora.
15. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de, no mínimo, 03 (três) candidatos(as) e mediante  
assinatura de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
16. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões 01 (uma) hora antes do término da 
prova.
17. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
18. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
19. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
19.1. A prova objetiva será corrigida por meio de leitura ótica, não sendo prevista a correção manual.
20. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no cartão resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
21. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
21.1. for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
21.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
21.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado, ao 
final do tempo de prova;
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21.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
22. O gabarito oficial será disponibilizado no endereço eletrônico: www.bauru.sp.gov.br/administracao/
concursos.
23. Após entregar a Folha de Respostas e o caderno de questões para os fiscais (quando for o caso), os 
candidatos deverão, obrigatoriamente, sair da sala e retirar-se imediatamente do prédio no qual foi realizada 
a prova, não podendo permanecer em suas dependências, bem como não poderão utilizar banheiros ou 
bebedouros, assim como não poderão retirar o lacre do saco onde estão guardados os pertences pessoais.
24. No dia designado para realização da prova, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no 
local do exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, 
calculadora, notebook, netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor 
auricular, MP3, MP4, controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone e outros equipamentos 
similares, relógio de qualquer espécie e óculos escuros, sendo que o descumprimento desta instrução 
implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
25. Os candidatos que estiverem de posse de algum(ns) do(s) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s), 
este(s) deverá(ão) ser desligado(s), ter a respectiva bateria retirada antes de serem acondicionados nos 
sacos plásticos, devendo assim permanecer até a saída do local de prova.
26. A bateria do celular deverá ser retirada pelo candidato, sob pena de exclusão do certame, caso este venha 
a tocar nas dependências do local de prova.
27. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da 
prova, o candidato será automaticamente excluído do certame.
27.1. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
28. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais, 
durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando qualquer 
tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
29. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
30. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
30.1. Também não será admitida a utilização de qualquer objeto/material, de qualquer natureza, que cubra 
a orelha ou obstrua o ouvido.
31. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao banheiro ou tomar água deverá solicitar 
autorização do fiscal de sala para sua saída, devendo este designar um fiscal de corredor para acompanhá-lo 
no deslocamento, devendo-se manter em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário 
e depois da utilização deste, ser submetido à revista. Caso o candidato seja surpreendido portando algum 
equipamento proibido por este edital será excluído do certame.
32. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
33. Durante a realização da prova não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
34. Durante a realização da prova não será admitida qualquer arguição quanto às questões aplicadas, 
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu Concurso Público.
35. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá enviar os documentos comprobatórios previstos no CAPÍTULO VI - DA 
CANDIDATA LACTANTE - Edital 02/2021, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 
4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=163 até o dia 10 (dez) de setembro de 2021.
36. A candidata lactante que solicitou e informou a Coordenação Geral a necessidade de amamentação, 
deverá estar acompanhada do responsável pela guarda da criança indicado e identificado. Tal responsável 
deverá permanecer no local indicado pela Coordenação Geral, não podendo, sob nenhuma hipótese, circular 
nas dependências do prédio em que será realizada a prova.
37. O responsável pela guarda da criança estará submetido a todas as normas constantes no Edital 
regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.
37.1. O acompanhante deverá fazer uso de máscara facial com cobertura total de nariz e boca e de 
álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos em razão da pandemia COVID-19.
38. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
39. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Objetiva implicará na 
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de 
prova.
40. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
ENTREGA DE TÍTULOS
41. A Entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues (caso 
possuam) no dia 12/09/2021 antes do início da Prova Objetiva.
42. A Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não eliminará do concurso os 
candidatos que não apresentarem Títulos.
43. Todos os candidatos poderão apresentar os Títulos (caso possuam), porém somente serão pontuados os 
Títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva.
44. A pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.
45. Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva.
46. O recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 750/2021.
47. No ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados.
48. O Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos.
49. As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias autenticadas em Cartório.
50. Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração.

51. Quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do Título.
52. Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer 
tempo.
53. Os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no item 41 desta convocação.
54. Os Títulos a serem considerados e pontuados são os relacionados no capítulo VIII do Edital 02/2021 e 
também especificados no quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

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

qualquer área médica, devidamente reconhecido pelo 
órgão competente.

4,0 
pontos

4,0 
pontos

Mestrado

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

qualquer área médica, devidamente reconhecido pelo 
órgão competente.

3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

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

horária mínima de 360 horas/aula ou Título de 
Especialista em qualquer área médica (exceto o 

exigido no pré-requisito), devidamente reconhecido 
pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 
pontos

55. Não serão avaliados Títulos não especificados no quadro acima.
56. As Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes.
57. Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.
58. A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados.
59. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação da convocação para a realização da prova 
objetiva e entrega de títulos (31/08/2021), devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário 
Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br/diariooficial

12/09/2021 (DOMINGO) às 09h
SALA 2

INSCRIÇÃO NOME
0035400003 CAROLINA ABDOU BITTENCOURT
0035400001 ELIANA MARCHI DOS ANJOS SPAGNUOLO
0035400006 GABRIELLE GIMENEZ KITADANI JANUARIO
0035400014 JOAO PAULO ISSA
0035400008 KAREN FELDENHEIMER
0035400012 PAULA PATRICIA COSTA ZANOTI
0035400005 RENATA GUIMARAES QUINTILIANO DA FONSECA
0035400009 VERIDIANA ROQUE ALFER

Bauru, 31 de agosto de 2021.
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS DO 
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - 
PSIQUIATRA - EDITAL 04/2021
A Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento de 
Recursos Humanos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos no Concurso 
Público para o Cargo Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO - PSIQUIATRA, para a 
realização da PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS, nos termos do Edital 04/2021, de acordo 
com as seguintes orientações:
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 12/09/2021 (DOMINGO), no N.A.P.E.M - Núcleo 
de Aperfeiçoamento Profissional da Educação Municipal, Av. Duque de Caxias, 16-55 - Higienópolis, 
Bauru – SP.
2. A PROVA OBJETIVA TERÁ DURAÇÃO DE 03 HORAS.
3. O PORTÃO DE ENTRADA SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE ÀS 08H e 50 MIN., 
NÃO SENDO PERMITIDA, SOB NENHUM PRETEXTO A ENTRADA DE CANDIDATO APÓS 
O HORÁRIO ESTABELECIDO.
4. Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local indicado para a realização da prova 
e entrega de títulos, com antecedência mínima de 01 (uma) hora do horário fixado para seu início, 
observado o horário oficial de Brasília/DF.
4.1. É obrigatório o uso de máscara facial com cobertura total de nariz e boca e de álcool em gel (70%) 
devido aos protocolos específicos em razão da pandemia COVID-19.
4.2. O candidato poderá levar seu próprio álcool em gel (70%).
4.3. O candidato deverá cumprir as regras de distanciamento social.
5. Os candidatos deverão levar documento de identidade com foto, em sua via original, caneta esferográfica 
de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
6. Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver usando máscara facial e munido de 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou carteira expedida por órgão de classe que tenha 
força de documento de identificação ou carteira de trabalho, ou qualquer outro documento com 
foto reconhecido por lei, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Por medida de segurança 
sugerimos que levem o comprovante final de inscrição, disponível para impressão no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br) através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO.
6.1. O candidato deverá exibir seu documento esticando o braço, ficando no mínimo a um metro de distância 
do fiscal. Se o mesmo tiver dúvidas na identificação, ele poderá pedir ao candidato que retire a máscara para 
confirmar a documentação. Após isso, o candidato deverá recolocá-la imediatamente.
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6.2. Na fila para entrada na sala de prova, os candidatos deverão manter distância mínima de um metro e 
meio e evitar contato com outras pessoas.
6.3. Poderá ser aferida a temperatura corporal, sendo excluído do certame o candidato que tiver com 
temperatura corporal acima de 37,8 graus centígrados.
7. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou qualquer 
outro documento não constante deste Edital.
8. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos 
não identificáveis e/ou ilegíveis.
9. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de 
identidade.
10. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de 
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste 
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, compreendendo, dentre outros atos, a coleta de assinaturas.
11. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
PROVA OBJETIVA
12. O candidato, ao adentrar a sala em que será aplicada a Prova Objetiva, deverá armazenar e lacrar 
TODOS os seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais, exceto o álcool gel 70%, 
máscara facial extra, óculos, exceto óculos escuros, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada 
em material transparente, documento de identificação.
12.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
12.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os 
itens necessários à execução da prova (óculos, exceto óculos escuros, caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta, fabricada em material transparente, documento de identificação).
12.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
12.4. O saco plástico tratado no Item 12 deverá ser acondicionado embaixo da carteira de prova, e só poderá 
ser violado após a saída do candidato do local estabelecido para realização da prova.
13. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
14. Iniciada a Prova Objetiva, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de transcorrida 01 (uma) 
hora.
15. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de, no mínimo, 03 (três) candidatos(as) e mediante  
assinatura de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
16. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões 01 (uma) hora antes do término da 
prova.
17. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
18. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
19. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
19.1. A prova objetiva será corrigida por meio de leitura ótica, não sendo prevista a correção manual.
20. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no cartão resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
21. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
21.1. for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
21.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
21.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado, ao 
final do tempo de prova;
21.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
22. O gabarito oficial será disponibilizado no endereço eletrônico: www.bauru.sp.gov.br/administracao/
concursos.
23. Após entregar a Folha de Respostas e o caderno de questões para os fiscais (quando for o caso), os 
candidatos deverão, obrigatoriamente, sair da sala e retirar-se imediatamente do prédio no qual foi realizada 
a prova, não podendo permanecer em suas dependências, bem como não poderão utilizar banheiros ou 
bebedouros, assim como não poderão retirar o lacre do saco onde estão guardados os pertences pessoais.
24. No dia designado para realização da prova, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no 
local do exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, 
calculadora, notebook, netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor 
auricular, MP3, MP4, controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone e outros equipamentos 
similares, relógio de qualquer espécie e óculos escuros, sendo que o descumprimento desta instrução 
implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
25. Os candidatos que estiverem de posse de algum(ns) do(s) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s), 
este(s) deverá(ão) ser desligado(s), ter a respectiva bateria retirada antes de serem acondicionados nos 
sacos plásticos, devendo assim permanecer até a saída do local de prova.
26. A bateria do celular deverá ser retirada pelo candidato, sob pena de exclusão do certame, caso este venha 
a tocar nas dependências do local de prova.
27. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da 
prova, o candidato será automaticamente excluído do certame.
27.1. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
28. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais, 
durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando qualquer 
tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
29. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
30. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
30.1. Também não será admitida a utilização de qualquer objeto/material, de qualquer natureza, que cubra 
a orelha ou obstrua o ouvido.

31. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao banheiro ou tomar água deverá solicitar 
autorização do fiscal de sala para sua saída, devendo este designar um fiscal de corredor para acompanhá-lo 
no deslocamento, devendo-se manter em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário 
e depois da utilização deste, ser submetido à revista. Caso o candidato seja surpreendido portando algum 
equipamento proibido por este edital será excluído do certame.
32. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
33. Durante a realização da prova não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
34. Durante a realização da prova não será admitida qualquer arguição quanto às questões aplicadas, 
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu Concurso Público.
35. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá enviar os documentos comprobatórios previstos no CAPÍTULO VI - DA 
CANDIDATA LACTANTE - Edital 04/2021, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 
4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=163 até o dia 10 (dez) de setembro de 2021.
36. A candidata lactante que solicitou e informou a Coordenação Geral a necessidade de amamentação, 
deverá estar acompanhada do responsável pela guarda da criança indicado e identificado. Tal responsável 
deverá permanecer no local indicado pela Coordenação Geral, não podendo, sob nenhuma hipótese, circular 
nas dependências do prédio em que será realizada a prova.
37. O responsável pela guarda da criança estará submetido a todas as normas constantes no Edital 
regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.
37.1. O acompanhante deverá fazer uso de máscara facial com cobertura total de nariz e boca e de 
álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos em razão da pandemia COVID-19.
38. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
39. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Objetiva implicará na 
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de 
prova.
40. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
ENTREGA DE TÍTULOS
41. A Entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues (caso 
possuam) no dia 12/09/2021 antes do início da Prova Objetiva.
42. A Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não eliminará do concurso os 
candidatos que não apresentarem Títulos.
43. Todos os candidatos poderão apresentar os Títulos (caso possuam), porém somente serão pontuados os 
Títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva.
44. A pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos.
45. Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva.
46. O recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 752/2021.
47. No ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados.
48. O Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos.
49. As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias autenticadas em Cartório.
50. Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
51. Quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do Título.
52. Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer 
tempo.
53. Os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no item 41 desta convocação.
54. Os Títulos a serem considerados e pontuados são os relacionados no capítulo VIII do Edital 04/2021 e 
também especificados no quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 

de pós-graduação em nível de Doutorado, em qualquer área 
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente.

4,0 
pontos

4,0 
pontos

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

3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

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

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

reconhecido pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 
pontos

55. Não serão avaliados Títulos não especificados no quadro acima.
56. As Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes. 
57. Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.
58. A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados.
59. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação da convocação para a realização da prova 
objetiva e entrega de títulos (31/08/2021), devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 
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(cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário 
Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br/diariooficial

12/09/2021 (DOMINGO) às 09h
SALA 1

INSCRIÇÃO NOME
0035600007 ALESSANDRO NASSAR DO NASCIMENTO
0035600004 ANDRÉ FABIANO DA SILVA GIAFFERI
0035600002 LEANDRO GOMES DOS SANTOS
0035600009 LILIA HIPOLITO LOPES
0035600003 LUCAS STEFANONI PERAÇOLI

Bauru, 31 de agosto de 2021.
A Comissão

DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO - ACESSO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO - ACESSO PARA O CARGO DE 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – INFANTIL - EDITAL 
01/2021

A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento 
de Recursos Humanos, CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos no 
Desenvolvimento na Carreira do Magistério – Acesso para o Cargo Efetivo de ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – INFANTIL, para a 1ª FASE - PROVA DE 
TÍTULOS, nos termos do Edital 01/2021, de acordo com as seguintes orientações:

1. O(S) CERTIFICADO(S) QUE SERÁ(ÃO) UTILIZADO(S) COMO PRÉ-REQUISITO PARA 
INVESTIDURA NO CARGO NÃO DEVERÃO SER ENTREGUES. A ENTREGA DOS MESMOS 
SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO.
1.1 no ato do envio dos Títulos, o candidato tomará ciência de que o(s) título(s) entregue(s) não 
poderá(ão) ser utilizado(s) como pré-requisito para este Desenvolvimento na Carreira do Magistério – 
Acesso.
2. A 1ª fase – Prova de Títulos será realizada EXCLUSIVAMENTE pela internet, no site www.bauru.
sp.gov.br  na  ÁREA DE CONCURSOS, no portal do candidato, da 0h (zero hora) do dia 08 (oito) de 
setembro de 2021 até as 23h e 59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 13 (treze) 
de setembro de 2021 (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Acesse o link:
https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_concursos/Login.aspx?ReturnUrl=%2fsist_concursos%2fdefault.aspx e 
faça o login: o candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema de concurso com CPF e senha cadastrados 
anteriormente;
2.2. Seleção do certame inscrito: Após fazer o login, o candidato deverá clicar na aba “Meus 
Concursos” e escolher o cargo para o qual está inscrito, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – INFANTIL, e clicar no 
ícone da “lupa”;
2.3. Envio de Certificados: após clicar na lupa, deve ler atentamente as instruções da “1ª Fase - Títulos”, 
selecionar a opção de envio dos títulos, sendo obrigatório o envio da frente e do verso do título, mesmo 
que o verso esteja em branco;
2.4. As cópias digitalizadas dos títulos a serem enviadas SOMENTE serão aceitas nas extensões jpg, 
jpeg ou png, colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes);
2.5. Categorização de certificado (TÍTULOS, FORMAÇÃO, ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS 
e PRODUÇÃO DOCENTE): deverão ser enviados no campo correspondente ao tipo de certificado 
sempre em arquivos separados, um de cada vez, se atentando ao limite de certificados que podem ser 
enviados (ver item 19).
2.5.1. É de total responsabilidade do candidato a categorização e envio dos títulos, pois os mesmos 
serão avaliados na categoria inserida pelo candidato.
2.5.2. Opção Anexo: Para cada certificado terá a opção anexo, caso tenha outro(s) documento(s) para 
enviar que complemente(m) o certificado, deve(m) ser enviado(s) em ÚNICO arquivo (uma ou mais 
páginas) SOMENTE na extensão PDF, colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes);
2.5.3. Documentos enviados na opção Anexo, não serão pontuados, apenas servem como 
complementação dos títulos/certificados.
2.6. Não serão considerados certificados/documentos enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou 
por quaisquer outras formas não especificadas no Edital;
2.7. Não serão considerados certificados/documentos ilegíveis, com rasuras, incompletos ou provenientes 
de arquivo corrompido.
3. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados, exceto se ocorrerem falhas técnicas no sistema de concurso. Assim, é recomendável que o 
candidato realize o envio dos títulos com devida antecedência.
4. A 1ª Fase - Prova de Títulos, peso 09 (nove), terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do 
certame os candidatos que não enviarem Títulos.
5. Não haverá segunda chamada para entrega de Títulos.
6. Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações 
necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
7. Quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida 
no quadro abaixo (item 19), o candidato poderá enviar, também o histórico escolar (quando a 
entrega desse não for obrigatória) ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual 
declara a(s) área(s) de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações 
complementares que permitam o perfeito enquadramento do Título.
8. Após o prazo do envio dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em 
qualquer tempo.
9. O recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria nº 801/2021.

10. Serão considerados e pontuados apenas os Títulos descritos no item 19 e segundo o Decreto nº 
14.334/2019 e alterações posteriores sendo que os cursos/atividades técnico científicas/ publicações que 
fizerem menção de serem realizados nos últimos 03 (três) anos deverão compreender o mês de julho 
de 2018 ao mês de julho de 2021.
11. Os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes.
12. A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados, se necessário.
13. Os certificados apresentados para enquadramento inicial e/ou evolução na carreira não poderão ser 
reapresentados neste Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso, nos termos previstos no 
artigo 32 da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2010 e do artigo 5º, § 2º do Decreto Municipal 
nº 14.334/2019 e alterações posteriores.
14. Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do certame, se 
verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos enviados.
15. Os títulos enviados que não atenderem ao solicitado nos Fatores de Avaliação (abaixo descritos no 
item 19) serão desconsiderados e não serão avaliados pela Comissão Examinadora.
16. Os títulos pontuados no presente Desenvolvimento na Carreira do Magistério – Acesso, somente 
poderão ser reapresentados para fins de acesso, caso o servidor não tenha sido promovido para o cargo 
imediatamente superior na carreira e o presente certame não esteja mais vigente.
17. Para fins de cumprimento do disposto no Item 13, será informado pela Comissão de Desenvolvimento 
Funcional – CDF da Educação quais Títulos já foram entregues pelos candidatos para fins de enquadramento 
inicial e/ou evolução na carreira.
18. Os pontos obtidos na Prova de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos no Tempo de Serviço.
19. Serão considerados e pontuados apenas os Títulos descritos abaixo, sendo que aqueles que fizerem 
menção de serem feitos nos últimos 03 (três) anos esses deverão compreender o mês de julho de 2018 
ao mês de julho de 2021.

Título/curso Pontos
1. Pós-doutorado em educação ou em área afim 10,0

2. Doutorado em educação ou em área afim 8,0
3. Pós-graduação (stricto sensu) – Mestrado em Educação ou em área afim 6,0

4. Pós-graduação (latu sensu) – Especialização em Educação ou em área afim, 
ministrado por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC, com duração 

mínima de 360 horas, limitado a 2 cursos.
3,0

5. Curso superior em área afim da educação, limitado a 2 cursos. 3,0
6. Curso de extensão/aperfeiçoamento na área de educação, feito nos últimos 03 (três) 

anos, ministrados por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC ou Secretaria 
Municipal de Educação de Bauru, com duração mínima de 180 horas, limitado a 2 

cursos.

1,5

7. Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com 
duração mínima de 80 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo 
MEC ou ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 2 

cursos.

,4

8. Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com 
duração mínima de 30 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo 
MEC ou ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 4 

cursos.

0,8

9. Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com 
duração mínima de 15 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo 
MEC ou ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 6 

cursos.

0,4

10. Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com 
duração mínima de 03 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo 
MEC, ou ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 8 

cursos.

0,2

ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS
Atividade Pontos

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

0,5 por 
atividade

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

0,7 por 
atividade

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

1,0 por 
atividade

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

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

0,7 por 
evento

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

0,5 por 
evento

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

0,4 por 
evento

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

0,2 por 
evento

PUBLICAÇÕES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS
Atividade Pontos

19. Livros, limitado a 2 publicações 2,5 por publicação
20. Capítulos de livro, limitado a 3 publicações 1,5 por publicação

21. Organização de livro publicado por editora com corpo editorial, limitado a 2 
publicações 1,5 por publicação
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22. Artigos completos publicados em periódicos, limitado a 3 publicações 1,0 por publicação
23. Trabalho Completo publicado em anais de eventos científicos, limitado a 6 

publicações 1,0 por publicação

24. Resumo publicado em anais de eventos científicos, limitado a 6 publicações 0,5 por publicação
25. Texto em jornais de notícias/revistas sobre temática educação, limitado a 5 

publicações 0,1 por publicação

20. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação do Edital de Convocação para Entrega de 
Títulos (28/08/2021), devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo 
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município 
disponível no site: www.bauru.sp.gov.br/diariooficial

INSCRIÇÃO CANDIDATO
0036000099 ADRIANA CÁSSIA CORRÊA SILVA VIANNA
0036000120 ALESSANDRA ADRIANO DE ALMEIDA MIRANDA
0036000023 ALINE BARNABÉ
0036000077 ALINE CRISTINA ANDRE PEREIRA SAMPAIO DA SILVA
0036000059 ANA CLAUDIA CHIMENES
0036000079 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA COUTINHO DE LIMA
0036000013 ANA LUCIA VALDERRAMAS ENCINAS
0036000078 ANNA CAMILA ALVES
0036000001 ARIADNI DA SILVA DE OLIVEIRA
0036000116 ARIELA VANESSA SARTORI DA COSTA
0036000040 ARIEMILI GUERREIRO VIDOTTI
0036000021 ARLETE PRADO RIBEIRO
0036000127 BIANCA RODRIGUES DA SILVA
0036000048 BIANCA SIMINI RODRIGUES DOS SANTOS
0036000073 BRUNA ARYEL GARCIA DE ALCANTARA
0036000016 BRUNA ÉRICA DA SILVA
0036000034 CAMILA GABRIELA LOSKA
0036000095 CATARINA SANTOS CARNIATTO
0036000018 CECILIA MASSAKO NOMISO
0036000117 CÉLIA CÁSSIA DE PAIVA PEREIRA
0036000051 CLAUDIA AMORIM FRANCEZ NIZ
0036000128 CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS
0036000081 CLAUDIANA HELEN FARIAS OLIVEIRA
0036000107 CLEIS APARECIDA DE OLIVEIRA TOSCANI ARANTES
0036000100 CRISTIANE MARI SANTIAGO DE FREITAS
0036000042 CRISTIANE TEIXEIRA RUIZ
0036000027 CRISTINA BONATO RODRIGUES
0036000102 DANIELA REGINA CAMARGOS BIRCOL ARIELO
0036000033 DANIELA RENATA SABANELI MIRANDA DE OLIVEIRA
0036000047 DANIELE APARECIDA DOS SANTOS CESCHIM
0036000123 DÉBORA CORRÊA DE SIQUEIRA
0036000052 DENISE MIRANDA SOARES COSTA
0036000035 DUANY ALLANA ALBA
0036000069 ELEN SAMILE DA SILVA
0036000017 ELIANA FERNANDES DA SILVA RODRIGUES
0036000109 ELIANE CRISTINA ARROTEIA SIMIONATO
0036000125 ELLEN GRISSIE MATTE FELIPE DE OLIVEIRA
0036000076 ERIKA YUMI YAMASHITA PEREIRA DE SOUZA
0036000007 FABIANA BONACI BERNARDO FEITOZA
0036000072 FABIANA CASTILHO GAMA DOS SANTOS
0036000089 FABIANA HORTOLANI SARTORI
0036000105 FABIANE FERNANDES GRAZIANI
0036000056 FERNANDA BUENO HORA PARODI
0036000010 FRANCIELE FERNANDA MALOSTI MAZOTTI
0036000075 FRANCISLENA SARANHOLI OSES
0036000098 GABRIELA DE SOUZA LEITE MATOS
0036000074 GILMARA PINHEIRO
0036000103 GISELE ESTRELA TIMOTEO CHAMORRO
0036000106 GRACIELI WANDREIA FEYES DE MORAES
0036000015 ILDA ROBERTA DOS SANTOS
0036000097 JACQUELINE PEREIRA TRAVASSOS
0036000029 JAQUELINE GUIMARAES
0036000022 JÉSSICA FERNANDA LOPES
0036000044 JESSICA RODRIGUES DA SILVA
0036000054 JOANA MIGUEL DA SILVA
0036000031 JOICE DE ANDRADE RODRIGUES
0036000110 JOSIAS MARQUES DA SILVA
0036000002 JUCIMARA MIRANDA SOSOLOTE
0036000130 JULIANA APARECIDA DE SOUSA
0036000008 JULIANA DE LIMA CONRADO

0036000041 JULIANA DOS SANTOS ARTHUSO ANTONIO
0036000118 JULIANA OLIVEIRA DA COSTA
0036000087 JULIANA XAVIER DE OLIVEIRA
0036000003 KATIA SHODA VIEIRA
0036000049 LAÍS MAYSSI RODRIGUES
0036000129 LAIS ROBERTA GERONIMO
0036000036 LARA MUCHERONI BOTTURA
0036000071 LARISSA DA SILVA FERREIRA RAMOS
0036000045 LÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
0036000058 LEONICE APARECIDA DE ALMEIDA CAMARGO
0036000088 LEONOR ALVES DA SILVA BISCALCHIN
0036000119 LETICIA DO NASCIMENTO
0036000092 LIDIA MARIA VIDALE PIMENTA NEVES
0036000115 LIGIA DELFINO MELENDES
0036000082 LILIAN KELI RODRIGUES
0036000122 LUCIANA APARECIDA TEIXEIRA GUILHERME DE ARAUJO
0036000112 LUCIANE FERNANDA DOS SANTOS OSCAR
0036000121 LUCIMARA FAL DA SILVA
0036000057 LUCINETE DE FATIMA MARTINS TUDIÇAKI
0036000124 LUCLECYA MAGDA DOS SANTOS
0036000086 LUZINETE DE OLIVEIRA AUGUSTO XAVIER
0036000101 MARCELE THAIZ ZATTI COUTINHO ALVES
0036000061 MARIA HELENA VIEGA FRANCISCO
0036000005 MARIA LETICIA BARRETO ROZ JUNG
0036000039 MARIA LUCIA CARRARA
0036000038 MARIANA CRISTINA LOPES
0036000104 MARIANGELA BARBOSA MULATI
0036000050 MARILSA PEIXOTO DUARTE ESCAQUETE
0036000019 MAYRA MAZOTTI SANTANA
0036000028 MAYSA OLIVEIRA BASTELLI
0036000046 MÉRIS LABORDA
0036000084 MICHELE FERNANDA LEITE
0036000009 MICHELLE CRISTINA ROSALIN FRANCELINO MOREIRA
0036000055 MILENA MIGUEL MARTINS
0036000085 MIRELE DOS SANTOS PIRES
0036000030 MÔNICA AFFONSO PRADO SPINELLI
0036000037 NAIARA MARIA DE FARIAS JULIANI
0036000068 NATÁLIA BENTO NERIS DE SÁ
0036000070 NATALIA CORREA LIMA REIS
0036000060 NATÁLIA KEIKO SILVA NORIMATSU
0036000053 NILDA CARDOSO
0036000004 PRISCILA PERES
0036000111 REGIANE APARECIDA DA SILVA RAMOS
0036000025 REGINA CAMARGO DE LIMA DIAS
0036000091 RENATA ARLETE NETTO
0036000014 RENATA DANIELA GIMENES SOARES
0036000083 RODRIGO UNIDA
0036000126 ROSANA MARIA ZANETTI DE MATOS
0036000090 ROSANGELA APARECIDA SOARES LEANDRO
0036000026 ROSELI ALVES SILVA
0036000012 ROSELI DA SILVA XAVIER
0036000063 ROSILAINE REGINA MONTEIRO DA SILVA
0036000062 SALMA OLIVEIRA ATTUY SCALISE
0036000032 SILMARA CRISTINA NICOLINI
0036000093 SILMARA MARIA MARMOL DE OLIVEIRA
0036000065 SILVIA CRISTINA ACHUI CORREA
0036000096 SILVIA EXPEDITA JANUÁRIO
0036000020 SIMONE DA SILVA RICARDO HERNANDES
0036000006 SIMONE DE FÁTIMA MOREIRA
0036000066 SIMONE MANSUETO SILVA
0036000094 SOPHIA PESSOA DOS SANTOS
0036000043 SUELI REGINA VALDERRAMAS ENCINAS SANTOS
0036000080 TAIRA CRISTINA PEREIRA PALHARIN
0036000114 TAMIRES DE OLIVEIRA STEVANIN
0036000067 TÂMIRES LEÃO DE OLIVEIRA SANTOS LEITE
0036000113 THAINARA FRANCESCA AVANTE CONDE
0036000108 THAÍSA LEITE DA CRUZ
0036000064 VANILDA GALVINO MOREIRA FURLANETTO
0036000024 VIVIAN CAMILE DA SILVA
0036000011 VIVIAN DE MELO MORAES ROCHA

Bauru, 28 de agosto de 2021.
A Comissão.
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DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO - ACESSO PARA O CARGO DE 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 6º 
AO 9º ANO - ARTE/ /INGLÊS/MATEMÁTICA - EDITAL 02/2021

A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento 
de Recursos Humanos, CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos no 
Desenvolvimento na Carreira do Magistério – Acesso para o Cargo Efetivo de ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO - 
ARTE/ /INGLÊS/MATEMÁTICA, para a 1ª FASE - PROVA DE TÍTULOS, nos termos do Edital 
02/2021, de acordo com as seguintes orientações:

1. O(S) CERTIFICADO(S) QUE SERÁ(ÃO) UTILIZADO(S) COMO PRÉ-REQUISITO PARA 
INVESTIDURA NO CARGO NÃO DEVERÃO SER ENTREGUES. A ENTREGA DOS MESMOS 
SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO.
1.1 no ato do envio dos Títulos, o candidato tomará ciência de que o(s) título(s) entregue(s) não 
poderá(ão) ser utilizado(s) como pré-requisito para este Desenvolvimento na Carreira do Magistério – 
Acesso.
2. A 1ª fase – Prova de Títulos será realizada EXCLUSIVAMENTE pela internet, no site www.bauru.
sp.gov.br  na  ÁREA DE CONCURSOS, no portal do candidato, da 0h (zero hora) do dia 08 (oito) de 
setembro de 2021 até as 23h e 59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 13 (treze) 
de setembro de 2021 (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Acesse o link:
https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_concursos/Login.aspx?ReturnUrl=%2fsist_concursos%2fdefault.aspx e 
faça o login: o candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema de concurso com CPF e senha cadastrados 
anteriormente;
2.2. Seleção do certame inscrito: Após fazer o login, o candidato deverá clicar na aba “Meus 
Concursos” e escolher o cargo para o qual está inscrito, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 6º 
AO 9º ANO - ARTE/ /INGLÊS/MATEMÁTICA, e clicar no ícone da “lupa”;
2.3. Envio de Certificados: após clicar na lupa, deve ler atentamente as instruções da “1ª Fase - Títulos”, 
selecionar a opção de envio dos títulos, sendo obrigatório o envio da frente e do verso do título, mesmo 
que o verso esteja em branco;
2.4. As cópias digitalizadas dos títulos a serem enviadas SOMENTE serão aceitas nas extensões jpg, 
jpeg ou png, colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes);
2.5. Categorização de certificado (TÍTULOS, FORMAÇÃO, ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS 
e PRODUÇÃO DOCENTE): deverão ser enviados no campo correspondente ao tipo de certificado 
sempre em arquivos separados, um de cada vez, se atentando ao limite de certificados que podem ser 
enviados (ver item 19).
2.5.1. É de total responsabilidade do candidato a categorização e envio dos títulos, pois os mesmos 
serão avaliados na categoria inserida pelo candidato.
2.5.2. Opção Anexo: Para cada certificado terá a opção anexo, caso tenha outro(s) documento(s) para 
enviar que complemente(m) o certificado, deve(m) ser enviado(s) em ÚNICO arquivo (uma ou mais 
páginas) SOMENTE na extensão PDF, colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes);
2.5.3. Documentos enviados na opção Anexo, não serão pontuados, apenas servem como 
complementação dos títulos/certificados.
2.6. Não serão considerados certificados/documentos enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou 
por quaisquer outras formas não especificadas no Edital;
2.7. Não serão considerados certificados/documentos ilegíveis, com rasuras, incompletos ou provenientes 
de arquivo corrompido.
3. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados, exceto se ocorrerem falhas técnicas no sistema de concurso. Assim, é recomendável que o 
candidato realize o envio dos títulos com devida antecedência.
4. A 1ª Fase - Prova de Títulos, peso 09 (nove), terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do 
certame os candidatos que não enviarem Títulos.
5. Não haverá segunda chamada para entrega de Títulos.
6. Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações 
necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
7. Quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida 
no quadro abaixo (item 19), o candidato poderá enviar, também o histórico escolar (quando a 
entrega desse não for obrigatória) ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual 
declara a(s) área(s) de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações 
complementares que permitam o perfeito enquadramento do Título.
8. Após o prazo do envio dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em 
qualquer tempo.
9. O recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria nº 804/2021.
10. Serão considerados e pontuados apenas os Títulos descritos no item 19 e segundo o Decreto nº 
14.334/2019 e alterações posteriores sendo que os cursos/atividades técnico científicas/ publicações que 
fizerem menção de serem realizados nos últimos 03 (três) anos deverão compreender o mês de julho 
de 2018 ao mês de julho de 2021.
11. Os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes.
12. A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados, se necessário.
13. Os certificados apresentados para enquadramento inicial e/ou evolução na carreira não poderão ser 
reapresentados neste Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso, nos termos previstos no 
artigo 32 da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2010 e do artigo 5º, § 2º do Decreto Municipal 
nº 14.334/2019 e alterações posteriores.
14. Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do certame, se 
verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos enviados.
15. Os títulos enviados que não atenderem ao solicitado nos Fatores de Avaliação (abaixo descritos no 
item 19) serão desconsiderados e não serão avaliados pela Comissão Examinadora.
16. Os títulos pontuados no presente Desenvolvimento na Carreira do Magistério – Acesso, somente 
poderão ser reapresentados para fins de acesso, caso o servidor não tenha sido promovido para o cargo 
imediatamente superior na carreira e o presente certame não esteja mais vigente.
17. Para fins de cumprimento do disposto no Item 13, será informado pela Comissão de Desenvolvimento 

Funcional – CDF da Educação quais Títulos já foram entregues pelos candidatos para fins de enquadramento 
inicial e/ou evolução na carreira.
18. Os pontos obtidos na Prova de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos no Tempo de Serviço.
19. Serão considerados e pontuados apenas os Títulos descritos abaixo, sendo que aqueles que fizerem 
menção de serem feitos nos últimos 03 (três) anos esses deverão compreender o mês de julho de 2018 
ao mês de julho de 2021.

Título/curso Pontos
1. Pós-doutorado em educação ou em área afim 10,0

2. Doutorado em educação ou em área afim 8,0
3. Pós-graduação (stricto sensu) – Mestrado em Educação ou em área afim 6,0

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

horas, limitado a 2 cursos.
3,0

5. Curso superior em área afim da educação, limitado a 2 cursos. 3,0
6. Curso de extensão/aperfeiçoamento na área de educação, feito nos últimos 03 (três) 

anos, ministrados por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC ou Secretaria 
Municipal de Educação de Bauru, com duração mínima de 180 horas, limitado a 2 

cursos. 

1,5

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

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

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

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

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

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

11. Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com 
duração mínima de 03 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo 
MEC, ou ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 8 

cursos.

0,2

ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS
Atividade Pontos

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

0,5 por 
atividade

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

0,7 por 
atividade

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

1,0 por 
atividade

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

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

0,7 por 
evento

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

0,5 por 
evento

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

0,4 por 
evento

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

0,2 por 
evento

PUBLICAÇÕES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS
Atividade Pontos

19. Livros, limitado a 2 publicações 2,5 por 
publicação

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

21. Organização de livro publicado por editora com corpo editorial, limitado a 2 
publicações

1,5 por 
publicação

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

23. Trabalho Completo publicado em anais de eventos científicos, limitado a 6 
publicações

1,0 por 
publicação

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

25. Texto em jornais de notícias/revistas sobre temática educação, limitado a 5 
publicações

0,1 por 
publicação

20. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação do Edital de Convocação para Entrega de 
Títulos (28/08/2021), devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do 
Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br/diariooficial

ARTE
INSCRIÇÃO CANDIDATO
0036100002 DAIANE SPIN RONDINA
0036100004 DAIVID BAUTZ DA SILVA
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0036100003 DANIELLE TWERZNIK ALCALDE
0036100005 ESTELA NUNES PESSOA
0036100006 MARTA HELENA MONTEIRO FRUCTUOSO DA COSTA
0036100007 NATALIA CRISTIANE VALLE
0036100001 ROSE MARY PACHELE MATTIAZZO

INGLÊS
INSCRIÇÃO CANDIDATO
0036200003 DANIELLA CRISTINA SILVA MORETTO
0036200001 ISABELA DE CÁSSIA FRACAROLLI DIAS
0036200002 KELLY FERNANDA IONTA

MATEMÁTICA
INSCRIÇÃO CANDIDATO
0036300003 ANDREA REGINA NEME PAULUCCI
0036300001 FELIPE AUGUSTO AURELIANO
0036300004 MARCIA DE CARVALHO
0036300002 MICHELE DE SOUZA LOPES

Bauru, 28 de agosto de 2021.
A Comissão.

DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO - ACESSO PARA O CARGO DE 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – JOVENS E ADULTOS 
- EDITAL 03/2021

A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento 
de Recursos Humanos, CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos no 
Desenvolvimento na Carreira do Magistério – Acesso para o Cargo Efetivo de ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – JOVENS E ADULTOS, para a 1ª FASE - 
PROVA DE TÍTULOS, nos termos do Edital 03/2021, de acordo com as seguintes orientações:

1. O(S) CERTIFICADO(S) QUE SERÁ(ÃO) UTILIZADO(S) COMO PRÉ-REQUISITO PARA 
INVESTIDURA NO CARGO NÃO DEVERÃO SER ENTREGUES. A ENTREGA DOS MESMOS 
SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO.
1.1 no ato do envio dos Títulos, o candidato tomará ciência de que o(s) título(s) entregue(s) não 
poderá(ão) ser utilizado(s) como pré-requisito para este Desenvolvimento na Carreira do Magistério – 
Acesso.
2. A 1ª fase – Prova de Títulos será realizada EXCLUSIVAMENTE pela internet, no site www.bauru.
sp.gov.br  na  ÁREA DE CONCURSOS, no portal do candidato, da 0h (zero hora) do dia 08 (oito) de 
setembro de 2021 até as 23h e 59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 13 (treze) 
de setembro de 2021 (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Acesse o link:
https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_concursos/Login.aspx?ReturnUrl=%2fsist_concursos%2fdefault.aspx e 
faça o login: o candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema de concurso com CPF e senha cadastrados 
anteriormente;
2.2. Seleção do certame inscrito: Após fazer o login, o candidato deverá clicar na aba “Meus 
Concursos” e escolher o cargo para o qual está inscrito, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – JOVENS  E ADULTOS, 
e clicar no ícone da “lupa”;
2.3. Envio de Certificados: após clicar na lupa, deve ler atentamente as instruções da “1ª Fase - Títulos”, 
selecionar a opção de envio dos títulos, sendo obrigatório o envio da frente e do verso do título, mesmo 
que o verso esteja em branco;
2.4. As cópias digitalizadas dos títulos a serem enviadas SOMENTE serão aceitas nas extensões jpg, 
jpeg ou png, colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes);
2.5. Categorização de certificado (TÍTULOS, FORMAÇÃO, ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS 
e PRODUÇÃO DOCENTE): deverão ser enviados no campo correspondente ao tipo de certificado 
sempre em arquivos separados, um de cada vez, se atentando ao limite de certificados que podem ser 
enviados (ver item 19).
2.5.1. É de total responsabilidade do candidato a categorização e envio dos títulos, pois os mesmos 
serão avaliados na categoria inserida pelo candidato.
2.5.2. Opção Anexo: Para cada certificado terá a opção anexo, caso tenha outro(s) documento(s) para 
enviar que complemente(m) o certificado, deve(m) ser enviado(s) em ÚNICO arquivo (uma ou mais 
páginas) SOMENTE na extensão PDF, colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes);
2.5.3. Documentos enviados na opção Anexo, não serão pontuados, apenas servem como 
complementação dos títulos/certificados.
2.6. Não serão considerados certificados/documentos enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou 
por quaisquer outras formas não especificadas no Edital;
2.7. Não serão considerados certificados/documentos ilegíveis, com rasuras, incompletos ou provenientes 
de arquivo corrompido.
3. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados, exceto se ocorrerem falhas técnicas no sistema de concurso. Assim, é recomendável que o 
candidato realize o envio dos títulos com devida antecedência.
4. A 1ª Fase - Prova de Títulos, peso 09 (nove), terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do 
certame os candidatos que não enviarem Títulos.
5. Não haverá segunda chamada para entrega de Títulos.
6. Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações 
necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
7. Quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida 
no quadro abaixo (item 19), o candidato poderá enviar, também o histórico escolar (quando a 
entrega desse não for obrigatória) ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual 
declara a(s) área(s) de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações 
complementares que permitam o perfeito enquadramento do Título.

8. Após o prazo do envio dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em 
qualquer tempo.
9. O recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria nº 804/2021.
10. Serão considerados e pontuados apenas os Títulos descritos no item 19 e segundo o Decreto nº 
14.334/2019 e alterações posteriores sendo que os cursos/atividades técnico científicas/ publicações que 
fizerem menção de serem realizados nos últimos 03 (três) anos deverão compreender o mês de julho 
de 2018 ao mês de julho de 2021.
11. Os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes.
12. A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados, se necessário.
13. Os certificados apresentados para enquadramento inicial e/ou evolução na carreira não poderão ser 
reapresentados neste Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso, nos termos previstos no 
artigo 32 da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2010 e do artigo 5º, § 2º do Decreto Municipal 
nº 14.334/2019 e alterações posteriores.
14. Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do certame, se 
verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos enviados.
15. Os títulos enviados que não atenderem ao solicitado nos Fatores de Avaliação (abaixo descritos no 
item 19) serão desconsiderados e não serão avaliados pela Comissão Examinadora.
16. Os títulos pontuados no presente Desenvolvimento na Carreira do Magistério – Acesso, somente 
poderão ser reapresentados para fins de acesso, caso o servidor não tenha sido promovido para o cargo 
imediatamente superior na carreira e o presente certame não esteja mais vigente.
17. Para fins de cumprimento do disposto no Item 13, será informado pela Comissão de Desenvolvimento 
Funcional – CDF da Educação quais Títulos já foram entregues pelos candidatos para fins de enquadramento 
inicial e/ou evolução na carreira.
18. Os pontos obtidos na Prova de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos no Tempo de Serviço.
19. Serão considerados e pontuados apenas os Títulos descritos abaixo, sendo que aqueles que fizerem 
menção de serem feitos nos últimos 03 (três) anos esses deverão compreender o mês de julho de 2018 
ao mês de julho de 2021.

Título/curso Pontos
1. Pós-doutorado em educação ou em área afim 10,0

2. Doutorado em educação ou em área afim 8,0
3. Pós-graduação (stricto sensu) – Mestrado em Educação ou em área afim 6,0

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

horas, limitado a 2 cursos.
3,0

5. Curso superior em área afim da educação, limitado a 2 cursos. 3,0
6. Curso de extensão/aperfeiçoamento na área de educação, feito nos últimos 03 (três) 

anos, ministrados por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC ou Secretaria 
Municipal de Educação de Bauru, com duração mínima de 180 horas, limitado a 2 

cursos.

1,5

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

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

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

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

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

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

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

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

ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS
Atividade Pontos

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

0,5 por 
atividade

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

0,7 por 
atividade

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

1,0 por 
atividade

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

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

0,7 por 
evento

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

0,5 por 
evento

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

0,4 por 
evento

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

0,2 por 
evento

PUBLICAÇÕES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS
Atividade Pontos

19. Livros, limitado a 2 publicações 2,5 por 
publicação

20. Capítulos de livro, limitado a 3 publicações 1,5 por 
publicação
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21. Organização de livro publicado por editora com corpo editorial, limitado a 2 
publicações

1,5 por 
publicação

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

23. Trabalho Completo publicado em anais de eventos científicos, limitado a 6 
publicações

1,0 por 
publicação

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

25. Texto em jornais de notícias/revistas sobre temática educação, limitado a 5 
publicações

0,1 por 
publicação

20. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação do Edital de Convocação para Entrega de 
Títulos (28/08/2021), devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo 
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município 
disponível no site: www.bauru.sp.gov.br/diariooficial

INSCRIÇÃO CANDIDATO
0036400001 DENISE MIRANDA SOARES COSTA
0036400003 EDEVILSON SALES DOS SANTOS
0036400002 GISELE TENÓRIO QUINTELA BISPO
0036400004 SILVIA HELENA MARTINS FERNANDES

Bauru, 28 de agosto de 2021.
A Comissão.

DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO - ACESSO PARA O CARGO DE 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ESPECIAL - EDITAL 
04/2021

A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento 
de Recursos Humanos, CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos no 
Desenvolvimento na Carreira do Magistério – Acesso para o Cargo Efetivo de ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ESPECIAL, para a 1ª FASE - PROVA DE 
TÍTULOS, nos termos do Edital 04/2021, de acordo com as seguintes orientações:
1. O(S) CERTIFICADO(S) QUE SERÁ(ÃO) UTILIZADO(S) COMO PRÉ-REQUISITO PARA 
INVESTIDURA NO CARGO NÃO DEVERÃO SER ENTREGUES. A ENTREGA DOS MESMOS 
SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. 
1.1 no ato do envio dos Títulos, o candidato tomará ciência de que o(s) título(s) entregue(s) não 
poderá(ão) ser utilizado(s) como pré-requisito para este Desenvolvimento na Carreira do Magistério – 
Acesso.
2. A 1ª fase – Prova de Títulos será realizada EXCLUSIVAMENTE pela internet, no site www.bauru.
sp.gov.br  na  ÁREA DE CONCURSOS, no portal do candidato, da 0h (zero hora) do dia 08 (oito) de 
setembro de 2021 até as 23h e 59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 13 (treze) 
de setembro de 2021 (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Acesse o link:
https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_concursos/Login.aspx?ReturnUrl=%2fsist_concursos%2fdefault.aspx e 
faça o login: o candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema de concurso com CPF e senha cadastrados 
anteriormente; 
2.2. Seleção do certame inscrito: Após fazer o login, o candidato deverá clicar na aba “Meus 
Concursos” e escolher o cargo para o qual está inscrito, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ESPECIAL, e clicar no 
ícone da “lupa”;
2.3. Envio de Certificados: após clicar na lupa, deve ler atentamente as instruções da “1ª Fase - Títulos”, 
selecionar a opção de envio dos títulos, sendo obrigatório o envio da frente e do verso do título, mesmo 
que o verso esteja em branco;
2.4. As cópias digitalizadas dos títulos a serem enviadas SOMENTE serão aceitas nas extensões jpg, 
jpeg ou png, colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes);
2.5. Categorização de certificado (TÍTULOS, FORMAÇÃO, ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS 
e PRODUÇÃO DOCENTE): deverão ser enviados no campo correspondente ao tipo de certificado 
sempre em arquivos separados, um de cada vez, se atentando ao limite de certificados que podem ser 
enviados (ver item 19). 
2.5.1. É de total responsabilidade do candidato a categorização e envio dos títulos, pois os mesmos 
serão avaliados na categoria inserida pelo candidato.
2.5.2. Opção Anexo: Para cada certificado terá a opção anexo, caso tenha outro(s) documento(s) para 
enviar que complemente(m) o certificado, deve(m) ser enviado(s) em ÚNICO arquivo (uma ou mais 
páginas) SOMENTE na extensão PDF, colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes); 
2.5.3. Documentos enviados na opção Anexo, não serão pontuados, apenas servem como 
complementação dos títulos/certificados.
2.6. Não serão considerados certificados/documentos enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou 
por quaisquer outras formas não especificadas no Edital;
2.7. Não serão considerados certificados/documentos ilegíveis, com rasuras, incompletos ou provenientes 
de arquivo corrompido.
3. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados, exceto se ocorrerem falhas técnicas no sistema de concurso. Assim, é recomendável que o 
candidato realize o envio dos títulos com devida antecedência.
4. A 1ª Fase - Prova de Títulos, peso 09 (nove), terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do 
certame os candidatos que não enviarem Títulos.
5. Não haverá segunda chamada para entrega de Títulos.
6. Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações 
necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
7. Quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida 
no quadro abaixo (item 19), o candidato poderá enviar, também o histórico escolar (quando a 

entrega desse não for obrigatória) ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual 
declara a(s) área(s) de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações 
complementares que permitam o perfeito enquadramento do Título.
8. Após o prazo do envio dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em 
qualquer tempo.
9. O recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria nº 804/2021.
10. Serão considerados e pontuados apenas os Títulos descritos no item 19 e segundo o Decreto nº 
14.334/2019 e alterações posteriores sendo que os cursos/atividades técnico científicas/ publicações que 
fizerem menção de serem realizados nos últimos 03 (três) anos deverão compreender o mês de julho 
de 2018 ao mês de julho de 2021.
11. Os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes.
12. A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados, se necessário.
13. Os certificados apresentados para enquadramento inicial e/ou evolução na carreira não poderão ser 
reapresentados neste Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso, nos termos previstos no 
artigo 32 da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2010 e do artigo 5º, § 2º do Decreto Municipal 
nº 14.334/2019 e alterações posteriores.
14. Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do certame, se 
verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos enviados. 
15. Os títulos enviados que não atenderem ao solicitado nos Fatores de Avaliação (abaixo descritos no 
item 19) serão desconsiderados e não serão avaliados pela Comissão Examinadora.
16. Os títulos pontuados no presente Desenvolvimento na Carreira do Magistério – Acesso, somente 
poderão ser reapresentados para fins de acesso, caso o servidor não tenha sido promovido para o cargo 
imediatamente superior na carreira e o presente certame não esteja mais vigente.  
17. Para fins de cumprimento do disposto no Item 13, será informado pela Comissão de Desenvolvimento 
Funcional – CDF da Educação quais Títulos já foram entregues pelos candidatos para fins de enquadramento 
inicial e/ou evolução na carreira.  
18. Os pontos obtidos na Prova de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos no Tempo de Serviço.
19. Serão considerados e pontuados apenas os Títulos descritos abaixo, sendo que aqueles que fizerem 
menção de serem feitos nos últimos 03 (três) anos esses deverão compreender o mês de julho de 2018 
ao mês de julho de 2021.

Título/curso Pontos
1. Pós-doutorado em educação ou em área afim 10,0

2. Doutorado em educação ou em área afim 8,0
3. Pós-graduação (stricto sensu) – Mestrado em Educação ou em área afim 6,0

4. Pós-graduação (latu sensu) – Especialização em Educação ou em área afim, 
ministrado por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC, com duração 

mínima de 360 horas, limitado a 2 cursos.
3,0

5. Curso superior em área afim da educação, limitado a 2 cursos. 3,0
6. Curso de extensão/aperfeiçoamento na área de educação, feito nos últimos 03 (três) 

anos, ministrados por Instituição de ensino reconhecida pelo MEC ou Secretaria 
Municipal de Educação de Bauru, com duração mínima de 180 horas, limitado a 2 

cursos.

1,5

7. Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com 
duração mínima de 80 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo 
MEC ou ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 2 

cursos.

1,4

8. Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com 
duração mínima de 30 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo 
MEC ou ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 4 

cursos.

0,8

9. Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com 
duração mínima de 15 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo 
MEC ou ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 6 

cursos.

0,4

13. Curso de atualização técnico-pedagógico, feito nos últimos 03 (três) anos, com 
duração mínima de 03 horas, ministrado por Instituição de ensino reconhecida pelo 
MEC, ou ministrado pela Secretaria Municipal de Educação de Bauru, limitado a 8 

cursos.

0,2

ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS
Atividade Pontos

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

0,5 por 
atividade

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

0,7 por 
atividade

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

1,0 por 
atividade

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

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

0,7 por 
evento

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

0,5 por 
evento

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

0,4 por 
evento

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

0,2 por 
evento
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PUBLICAÇÕES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS
Atividade Pontos

19. Livros, limitado a 2 publicações 2,5 por publicação
20. Capítulos de livro, limitado a 3 publicações 1,5 por publicação

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

22. Artigos completos publicados em periódicos, limitado a 3 publicações 1,0 por publicação
23. Trabalho Completo publicado em anais de eventos científicos, limitado a 6 

publicações 1,0 por publicação

24. Resumo publicado em anais de eventos científicos, limitado a 6 publicações 0,5 por publicação
25. Texto em jornais de notícias/revistas sobre temática educação, limitado a 5 

publicações 0,1 por publicação

20. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação do Edital de Convocação para Entrega de 
Títulos (28/08/2021), devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do 
Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br/diariooficial

INSCRIÇÃO CANDIDATO
0036500007 CATARINA SANTOS CARNIATTO
0036500006 FLAVIA APARECIDA LEITE FERREIRA
0036500008 IVY TATIANE FERREIRA
0036500010 LAIS MARCONDES GUILHERME DOMINGOS
0036500003 LINAMARY CHITI CAMARGO
0036500009 MARIA ALVES DE OLIVEIRA
0036500001 MARIA DOS ANJOS RIBEIRO RODRIGUES
0036500005 NEUSA MARIANO GONÇALVES CUNHA
0036500004 ROSANE PIRES DA SILVA SANTOS
0036500011 SÍLVIA CRISTINA SOUTO
0036500002 SIMONE DE FÁTIMA MOREIRA

Bauru, 28 de agosto de 2021.
A Comissão.

EDITAL N.º 05/2021
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal de Educação e 
Secretaria Municipal de Administração, por determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base 
na Lei Municipal n.º 5.999/10 e alterações posteriores, no Decreto Municipal n.º 14.334/19 e alterações 
posteriores, no Decreto Municipal n.º 12.879/15, na Lei Municipal n.º 6.707/15 e na Lei Municipal n.º 
7.076/18, realizará o Desenvolvimento na Carreira do Magistério – Acesso, regido de acordo com 
as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de 
ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 
descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de 
validade do Desenvolvimento da Carreira do Magistério - Acesso em questão, bem como  para a formação 
de Cadastro de Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal n.º 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e alterações posteriores), 
pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação (Lei 
Municipal n.º 5.999/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores 
Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso, conforme prescrito pelos artigos 1º e 2º 
do Decreto Municipal n.º 14.334/19, consiste em uma das formas de desenvolvimento na carreira do 
magistério municipal, conforme previsto na Lei Municipal n.º 5.999/10 e alterações posteriores. Sua 
forma de provimento é por derivação vertical pelo qual o servidor efetivo do magistério municipal, que 
ingressou originariamente por Concurso Público, é elevado para o cargo de maior responsabilidade e 
maior complexidade de atribuições, para cujo desempenho seja requerida prévia experiência adquirida no 
exercício de outro cargo dentro da carreira a que pertence.
2. O Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso, obedecidas às normas deste edital, realizar-
se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Rita Melissa Lepre, Márcia Lopes 
Reis, Maria Manoela Maschietto Brito, Cyntia Graziella Guizelim Simões Girotto, Ana Paula Dias, Vitor 
Pachioni Brumatti, e sob a coordenação de Mariana Félix Bueno Belone e Mônica Cristina Pereira Santana, 
sendo todos os membros nomeados através da Portaria n.º 805/2021.
3. O Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso destina-se ao preenchimento de vagas ora 
existentes e que vierem a surgir e é relativo ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem 
classificatória, durante o prazo de validade previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo 
de validade do Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso regulado pelo presente Edital e 
eventual prorrogação, em relação aos cargos remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que forem promovidos na carreira estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal n.º 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime 
Jurídico Único do Servidor Público Municipal (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações posteriores), ao 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e alterações 
posteriores), ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação 
(Lei Municipal n.º 5.999/10 e alterações posteriores), ao Decreto Municipal n.º 14.334/19 e alterações 
posteriores, à Lei Municipal n.º 6.707/15 e à Lei Municipal n.º 7.076/18, e demais disposições legais 

aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso ficarão 
sujeitos à Jornada Básica de Trabalho prevista no Capítulo II deste Edital.
7. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Escrita serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 14 (quatorze) de setembro de 2021.
9. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase – Prova de Títulos serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 11 (onze) de novembro de 2021.
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.
11. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
12. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
13. Os Critérios de Seleção e Classificação – Títulos, Formação, Atividades Técnico-Científicas e Produção 
Docente constam no Anexo III deste Edital.
14. Os Critérios de Seleção e Classificação – Tempo de Serviço constam no Anexo IV deste Edital.
15. A promoção na carreira será pelo Regime Estatutário.

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

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

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Especialista em Gestão 
Escolar – DIRETOR 

DE ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL

01

Licenciatura Plena em 
Pedagogia

OU

Curso Normal Superior, 
com Pós Graduação – 
Latu Sensu em Gestão 
Escolar, de no mínimo 

1.000 horas.

OU

Curso Normal Superior 
com Mestrado em 

Educação

OU

Curso Normal Superior 
com Doutorado em 

Educação.

R$ 4.539,73 R$ 500,00 40 horas / 
semanais

Notas:
Escolaridade/Pré-Requisito¹: Os documentos comprobatórios da escolaridade/pré-requisitos deverão ser: 
Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão dos referidos cursos, devendo estes serem emitidos por 
estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente – MEC.
Vencimentos²: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Gestão Escolar da Lei n.º 5.999/10. Os 
servidores manterão a referência salarial que estiverem enquadrados no momento da promoção na carreira.
Benefícios³: Vale – compra (R$ 500,00) – (Lei Municipal n.º 5.323/05 e Lei Municipal n.º 7.200/19).

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 
DO MAGISTÉRIO - ACESSO:
1.  Dos Requisitos Necessários para Inscrição: Para promover sua inscrição no Desenvolvimento na 
Carreira do Magistério - Acesso regulado pelo presente Edital, o candidato deverá ser servidor integrante 
da carreira do magistério municipal da Educação Infantil.
2. Os candidatos enquadrados na Lei Municipal n.º 7.267/19 não poderão efetivar a promoção na carreira.

CAPÍTULO IV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar ciente 
de que sua promoção ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) Possuir no mínimo 03 (três) anos de efetivo exercício na carreira;
b) Ocupar o cargo imediatamente abaixo na carreira;
c) Obter avaliação de desempenho satisfatória;
d) Preencher os requisitos do cargo imediatamente superior;
e) Ser aprovado no Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso na modalidade “Provas e Títulos”.
e.1) no que se refere aos títulos, os certificados já apresentados para enquadramento inicial e/ou evolução na 
carreira não poderão ser reapresentados para fins de Desenvolvimento na Carreira do Magistério – Acesso.
e.2) os títulos pontuados no presente Desenvolvimento na Carreira do Magistério – Acesso, somente 
poderão ser reapresentados para fins de Acesso, caso o servidor não tenha sido promovido para o cargo 
imediatamente superior na carreira e o presente certame não esteja mais vigente.
f) Possuir a escolaridade elencada como pré-requisito no Capítulo II. Obs.: Caso o pré-requisito entregue 
no ato da convocação tenha sido pontuado como título, o mesmo não será aceito para fins de pré-requisito.
g) Estar com a homologação do estágio probatório publicada.
2. O ato de convocação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) Não for promovido dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias;
b) Deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) Apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através 
da entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada 
em convocação própria, eliminará o candidato do Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso, 
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anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções aplicáveis à falsidade da 
Declaração firmada no ato da inscrição.
4. O candidato convocado que, na data da promoção, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 
deste Capítulo perderá o direito à vaga.

CAPÍTULO V – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
2. As inscrições para o Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso regulado neste Edital serão 
realizadas EXCLUSIVAMENTE pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS 
das 0h do dia 03 (três) de setembro até 23h59min. do dia 09 (nove) de setembro de 2021, (horário de 
Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha cadastrados) 
ou cadastrar sua senha em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados solicitados, 
atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS, atualizando seu cadastro.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após atualizar o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Gestão Escolar – 
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, conferindo todos os dados, 
ticar as afirmações referentes a confirmação de leitura e concordância com as disposições editalícias, bem 
como a confirmação de leitura e conferência dos dados, e após selecionar “Confirmar Inscrição”.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO após a confirmação disciplinada no 
Item 2.4, e, para sua segurança, levar na data designada para realização da Prova.
Observações: Por se tratar de um sistema informatizado de Concursos, o Candidato deve seguir todas as 
orientações previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar posteriores 
consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
3. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias ou 
permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado 
das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, 
sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras condições as 
quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as inscrições, 
no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem 
como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.1.1. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito de atendimento da condição especial.
1.2. O laudo médico deverá ser enviado SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 
MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=162, no período de 03 (três) a 09 (nove) de setembro de 2021.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
1.4. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 1.2 deste capítulo.
1.5. Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.6. Não serão considerados laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
1.7. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.8. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 14 (quatorze) de setembro de 2021.
1.9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo 
inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: 
www.bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá enviar documentos comprobatórios SOMENTE na extensão PDF colorido 
e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=163 no período de 03 (três) de setembro a 01 (um) 
de outubro de 2021.
1.1. Serão aceitos como documentos comprobatórios a Certidão de Nascimento da criança e o documento 
de identificação oficial com foto do acompanhante adulto.
1.2. Para sua segurança, a candidata deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 1 deste capítulo.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
1.4. Não serão considerados documentos enviados fora do prazo ou pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.5. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido no item 1.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
3.1. O acompanhante deverá fazer uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos 
específicos em razão da pandemia COVID-19.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.

5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA ESCRITA, DA PROVA DE TÍTULOS, DO TEMPO DE SERVIÇO E 
RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O  Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso  regulado pelo presente Edital será na modalidade 
“Provas e Títulos”, com caráter eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Provas N.º 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em Gestão 
Escolar – DIRETOR 

DE ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL

1ª Fase

Prova 
Escrita

Conhecimentos 
Específicos 10

07
Eliminatório

e
Classificatório

03 horas

Gestão Escolar 10
Legislação 09

Psicologia do 
Desenvolvimento 08

Língua Portuguesa 07
Atualidades 06

2ª Fase

Prova de 
Títulos

Anexo IV 02 Classificatório -

3º Fase

Tempo 
de 

Serviço

Anexo V 01 Classificatório -

2. De acordo com o prescrito no artigo 10 do Decreto Municipal n.º 14.334/19, o Desenvolvimento 
na Carreira do Magistério - Acesso realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Gestão 
Escolar – DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL será composto por Prova Escrita, 
Prova de Títulos e Tempo de Serviço, nos termos abaixo descritos:
2.1 1ª Fase - Prova Escrita: A Prova Escrita, de acordo com o prescrito pelo artigo 8º do Decreto 
Municipal n.º 14.334/19, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se peso 07, prevista para 
realizar-se no dia 03 (três) de outubro de 2021, será composta por 50 (cinquenta) questões objetivas 
de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes 
no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua 
aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 
60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2 2ª Fase - Prova de Títulos: A Prova de Títulos, de caráter classificatório, atribuindo-se peso 02, reger-
se-á pelas regras a seguir expostas:
a) a Prova de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do Desenvolvimento na Carreira 
do Magistério - Acesso os candidatos que não apresentarem Títulos;
b) a Prova de Títulos será realizada EXCLUSIVAMENTE pela internet, sendo responsabilidade dos 
candidatos o envio dos certificados na data prevista no Anexo VI, também constante do Edital de 
Convocação onde consistirão todas as regulamentações desta fase, a ser publicado no dia 11 (onze) de 
novembro de 2021 no Diário Oficial de Bauru.
c) no ato do envio dos Títulos, o candidato tomará ciência de que os títulos entregues não poderão ser 
utilizados como pré-requisito para o Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso;
d) após o envio dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer 
tempo;
e) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no Edital de Convocação a 
ser publicado no dia 11 (onze) de novembro de 2021 no Diário Oficial de Bauru.
f) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da 
Comissão Examinadora nomeada pela Portaria n.º 805/2021.
g) serão considerados e pontuados apenas os Títulos descritos no Anexo IV e segundo o Decreto n.º 
14.334/19 e alterações posteriores, os cursos/publicações realizados nos últimos 03 (três) anos deverão 
compreender o mês de agosto de 2018 ao mês de agosto de 2021.
h) as Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
i) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Anexo IV;
j) no que se refere aos títulos, os certificados já apresentados para enquadramento inicial e/ou evolução 
na carreira não poderão ser reapresentados para fins de Desenvolvimento na Carreira do Magistério – 
Acesso.
k) os títulos pontuados no presente Desenvolvimento na Carreira do Magistério – Acesso, somente 
poderão ser reapresentados para fins de Acesso, caso o servidor não tenha sido promovido para o cargo 
imediatamente superior na carreira e o presente certame não esteja mais vigente.
l) para fins de cumprimento do disposto no Item 2.2, deste Capítulo, será informado pela Comissão de 
Desenvolvimento Funcional – CDF da Educação quais Títulos já foram entregues pelos candidatos para 
fins de enquadramento inicial e/ou evolução na carreira.
m) os pontos obtidos na Prova de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva e no Tempo de Serviço.
n) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Desenvolvimento 
na Carreira do Magistério - Acesso, se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção 
dos Títulos apresentados;
o) A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados.
2.3 3ª Fase – Tempo de Serviço: O Tempo de Serviço, de caráter classificatório, atribuindo-se peso 01, 
constará da entrega do atestado comprovando o efetivo exercício no cargo, até o último dia do mês da 
primeira publicação do Edital de Abertura do referido certame (31/08/2021), emitido pelo Departamento 
de Administração de Pessoal, da Secretaria da Administração.
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CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Escrita serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 14 (quatorze) de setembro de 2021.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase - Prova de Títulos serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 11 (onze) de novembro de 2021.
2.1. Somente serão convocados para a 2ª Fase - Prova de Títulos os candidatos aprovados na 1ª Fase - 
Prova Escrita.
3. O atestado de Tempo de Serviço será emitido pelo Departamento de Administração de Pessoal, somente 
dos candidatos aprovados na 1ª Fase - Prova Escrita.
4. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Escrita na respectiva data, local e 
horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª 
Fase - Prova Escrita.
6. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Escrita, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
6.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
6.2. Será obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos 
em razão da pandemia COVID-19.
7. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
8. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
8.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
8.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
9. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
10. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Escrita, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
11. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
12. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
13. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
14. O candidato somente poderá entregar a Prova Escrita e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
15. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Escrita, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros.
15.1. É reservado à Coordenação, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais, durante 
a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando qualquer tipo de 
aparelho eletrônico, será excluído do certame.
15.2. Durante a realização de qualquer prova deste certame não será permitida a utilização de qualquer tipo 
de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, pelos seus 
familiares ou por quaisquer outros estranhos ao certame. Caso haja qualquer necessidade de realização de 
uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção do conhecimento a ser avaliado 
pela Comissão Examinadora, caberá à Prefeitura Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso 
e a guarda de todo e qualquer material produzido.
16. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Escrita.
17. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences 
em embalagem plástica fornecida pela organização deste certame, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame.
18. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
19. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o certame debaixo 
da carteira.
19.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
19.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
19.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação julgar necessário.
19.4. A embalagem plástica tratada no Item 17 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DAS PROVAS, DO TEMPO DE SERVIÇO E DAS SUAS 
CLASSIFICAÇÕES:
1. A Prova Escrita aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Gestão Escolar – DIRETOR 
DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL terá caráter eliminatório e classificatório (Peso 7), 
atribuindo-se 0,14 (quatorze centésimos) de ponto a cada questão correta. Será considerado habilitado 
aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Escrita serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 

com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Escrita e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Desenvolvimento na Carreira do 
Magistério - Acesso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Escrita será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1.  for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A Prova de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Gestão Escolar – DIRETOR 
DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL terá caráter classificatório (Peso 2), atribuindo-se as 
pontuações especificadas no Anexo IV.
11. A contagem do Tempo de Serviço dos candidatos ao cargo de Especialista em Gestão Escolar – 
DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL terá caráter classificatório (Peso 1), 
atribuindo-se as pontuações especificadas no Anexo V.
12. De acordo com o prescrito pelo artigo 2º, parágrafo único do Decreto Municipal n.º 15.525/21, a 
Classificação Final será apurada da seguinte forma: o valor obtido em cada fator (Prova Escrita/Prova 
de Títulos/Tempo de Serviço) será proporcional ao seu respectivo peso e o seu resultado será somado.
13. Os resultados tanto da Prova Escrita, quanto da Prova de Títulos e do Tempo de Serviço, serão 
publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
14. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso, devendo ainda 
manter atualizado seu endereço para correspondência, e-mail e demais dados, no cadastro efetuado 
pelo mesmo, na área de concursos do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do 
resultado final.
15. Da divulgação dos Resultados constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo para o 
qual se inscreveu.
16. Os candidatos aprovados no presente Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso 
serão classificados em ordem decrescente de pontuação e a promoção será feita obedecendo-se 
rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração Pública, de acordo com 
sua conveniência e oportunidade.
17. Nos termos prescritos pelo artigo 10 do Decreto Municipal n.º 14.334/19, serão critérios de 
desempate no Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso:
a) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste certame, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) maior nota da Prova Escrita;
c) maior pontuação na Prova de Títulos;
d) maior Tempo de Efetivo Exercício no cargo;
e) maior idade.
18. Após efetuadas as devidas correções e avaliações, o Cartão Resposta e o(s) título(s) entregue(s) 
pelo candidato ficarão disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br 
na área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, podendo ser visualizado(s) até a publicação da 
Homologação do certame, regido por este edital.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à primeira publicação de qualquer ato público do 
Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso regulado por este edital deverão ser endereçados 
à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento 
que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no 
Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulaão, alteração de gabarito, reconsideração de título, tempo de serviço, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste certame, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço: https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165 podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo III.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo 
no sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx 
no período estabelecido no item 1 deste capítulo. Para melhor utilização do sistema de documentos 
eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do certame do qual o Candidato Recorrente participou 
e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
8. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
9. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
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10. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso, após decididos todos 
os recursos interpostos tempestivamente observando as determinações constantes no Capítulo XI, será 
homologado pela Prefeita Municipal de Bauru e publicado no Diário Oficial do Município.

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

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso.
2. O prazo de validade do presente Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso será de 01 
(um) ano, a contar da data de sua Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com 
a necessidade da Administração Pública (artigo 11 do Decreto Municipal n.º 14.334/19).
3. Os atos relativos ao Desenvolvimento na Carreira do Magistério - Acesso serão publicados no Diário 
Oficial de Bauru que estará disponível na internet pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e no endereço 
www.bauru.sp.gov.br/concursos não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n.º 805/2021.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ESCOLAR – DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL 
Coordenar e orientar o planejamento de atividades pedagógicas. Supervisionar processos administrativos, 
avaliar as atividades educacionais e o funcionamento da Instituição de Ensino e Viabilizar o 
desenvolvimento de projetos que envolvam a comunidade. Solicitar contratação e reposição de 
professores e funcionários, quando necessário, prezando para o bom funcionamento da Instituição. 
Supervisionar e orientar o trabalho de funcionários e professores. Solicitar e fornecer contribuições 
pedagógicas aos professores, auxiliares e funcionários de apoio. Verificar o cronograma da escola e 
coordenar o desenvolvimento de projetos que envolvam datas comemorativas, cívicas, festas e outras. 
Manter-se informada e atualizada sobre a legislação vigente. Manter-se atualizado quanto às propostas 
didáticas e pedagógicas. Avaliar e orientar o trabalho pedagógico dos professores. Acompanhar o 
planejamento de aulas dos professores, orientando-os de acordo com as normatizações da Secretaria 
Municipal da Educação. Planejar e organizar reuniões com os funcionários e professores, conforme 
o estabelecido em calendário escolar e extraordinariamente, quando houver necessidade. Assessorar 
a organização de reuniões de pais. Organizar e realizar a rematrícula de alunos. Planejar e organizar 
cronograma escolar da Unidade Escolar, respeitando o calendário oficial da Secretaria Municipal da 
Educação. Realizar reuniões para a composição da APM – Associação de Pais e Mestres e presidir seu 
funcionamento de acordo com a legislação. Implantar e implementar o Conselho de Escola. Solicitar 
materiais didáticos, pedagógicos, produtos de limpeza, equipamentos e aparelhos para a escola, 
conforme a necessidade da Unidade Escolar. Organizar os horários dos funcionários, adequando-os as 
necessidades da Unidade Escolar, respeitando a carga horária de trabalho. Organizar as atividades dos 
funcionários, adequando às necessidades da Unidade Escolar, respeitando as atribuições inerentes de 
cada cargo. Realizar controle de assiduidade e pontualidade dos professores e funcionários. Elaborar 
relatórios sobre dados referentes aos alunos, funcionários e professores. Proceder o acesso, atualização e 
alimentação do sistema de gestão escolar diariamente. Orientar sobre o acesso, atualização, conferência 
e alimentação do sistema de frequência de funcionários. Prestar contas sobre as verbas recebidas, através 
de relatórios, acerca dos investimentos realizados na Unidade Escolar. Coordenar a divulgação junto à 
Secretaria Municipal da Educação e à comunidade, dos projetos desenvolvidos pelos alunos. Convidar 
a comunidade a participar das festividades nos eventos comemorativos, festivos da Unidade Escolar. 
Coordenar as reuniões pedagógicas, ouvindo sugestões e propondo ideias que contribuam com o processo 
de ensino e aprendizagem. Avaliar se os conteúdos transmitidos em sala de aula e os recursos utilizados 
pelos professores estão de acordo com Plano Político Pedagógico. Atribuir salas de aula aos professores 
da Unidade Escolar. Eventualmente auxiliar em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Cuidar e educar na escola de Educação Infantil.
2. O currículo na Educação Infantil.
3. O planejamento pedagógico na Educação Infantil.
4. Organização do tempo e do espaço na escola de Educação Infantil.
5. A didática na Educação Infantil.
6. A construção coletiva de regras na escola de Educação Infantil.
7. Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil.

8. Os campos de experiências na Educação Infantil.
9. Família e escola.
10. Educação especial na Educação Infantil.

Bibliografia
1. BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. A etapa da Educação Infantil. 20 de dezembro de 2017. 
Brasília: Ministério da Educação. P. 35 a 52. Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
2. GASPARIN, João Luiz. Uma didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. Campinas: Autores 
Associados, 2002.
3. PASQUALINI, J.C; TSUHAKO, Y.N. (orgs.). Proposta Pedagógica para a Educação Infantil. 
Bauru: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAURU, 2016 (p. 163-735). Disponível em:
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_educacao/proposta_pedagogica_educacao_
infantil.pdf

GESTÃO ESCOLAR
Programa
1. Gestão escolar e os princípios da administração na sociedade capitalista.
2. Gestão democrática: dinâmica escolar e gestão participativa.
3. Concepções de organização e gestão escolar.
4. Projeto Político Pedagógico: concepção e significado para orientação e planejamento do processo 
ensino-aprendizagem.
5. Gestão de recursos financeiros na educação pública.
6. A função social e política da escola e do gestor das escolas públicas de educação infantil.
7. A escola, sua dinâmica interna e suas relações com a sociedade: comunidade e família.
8. Avaliação do trabalho realizado na e pela escola: implicações para a organização pedagógica.
9. Conselhos escolares e gestão escolar.
10. Estudos de casos: a prática da gestão escolar como método de organização de meios para a qualidade 
da educação.

Bibliografia
1. LIBÂNEO, J. C. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5ª ed. Revista e ampliada.  
Goiânia: MF Livros, 2008. 
2. LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F. TOSCHI, M. S. Educação Escolar: políticas, estrutura e 
organização. 10ª ed. São Paulo: Cortez, 2012. 4ª parte, cap. I a IV.  
3. FERREIRA, N. S. C.; AGUIAR, M. A. S. (Orgs.). Gestão da educação: impasses, perspectivas e 
compromissos. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2004. 1ª e 2ª parte, p. 17-210. 
4. BAURU. Deliberação CME n º 1, de 21 de novembro de 2013. Dispõe sobre a implantação 
de Conselhos Escolares nas unidades de ensino do Sistema Municipal de Ensino. Diário Oficial 
de Bauru. Bauru, SP, 30 nov. 2013. Disponível em: https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_
diariooficial/2013/11/do_20131130_2325.pdf Acesso em: 26 jul. 2021.
5. BRASIL. Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional. Lei 9304/96. 
6. MERSETH, K. K. (coord.) Desafios reais do cotidiano escolar brasileiro: 22 dilemas vividos por 
diretores, coordenadores e professores em escolas de todo o Brasil. São Paulo: Moderna, 2018.
7.  MERSETH, Katheine K. (org.). Desafios reais do cotidiano escolar brasileiro: 22 dilemas vividos 
por diretores, coordenadores e professores em escolas de todo o Brasil. São Paulo: Instituto Península; 
Moderna, 2018.

LEGISLAÇÃO
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas alterações. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
2. Direitos da Criança e do Adolescente – Estatuto da Criança e do Adolescente.  Lei n.º 8.069, de 13 
de julho de l990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L8069.htm
3. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 atualizada. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm
4. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Parecer CNE/CEB n.º 20, de 11 de 
novembro de 2009 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pceb020_09.pdf e Resolução 
CNE/CEB n.º 05, de 17 de dezembro de 2009 Disponível em: http://www.seduc.ro.gov.br/portal/
legislacao/RESCNE005_2009.pdf
5. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica - Resolução CNE/CEB n.º 02, 
de 11 de setembro de 2001. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf
6. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica - Resolução CNE/CEB n.º 
04/2010. Artigos: do 1º ao 13; do 18 ao 22; 29; do 42 ao 60. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf
7. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos - Resolução CNE/CP n.º 1, de 30 de 
maio de 2012. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp001_12.pdf 
8. Plano Municipal de Educação Bauru 2012/2022 - Documento de consolidação. Disponível em: 
https://sites.bauru.sp.gov.br/pme/arquivos/website_pme/arquivos/Documento%20consolidado%20
do%20PME%20com%20adequa%C3%A7%C3%A3o%20ao%20PNE%E2%80%93%20
2012%E2%80%932022.pdf 
  
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
Programa
1. O desenvolvimento histórico-social do psiquismo humano:
1.1. O desenvolvimento do psiquismo: da natureza à cultura;
1.2. O psiquismo como imagem do real;
1.3. As funções psíquicas superiores em Vigotski;
1.4. Imaginação e realidade.
2. A periodização do desenvolvimento na psicologia Histórico-cultural:
2.1. A categoria atividade dominante e o desenvolvimento psíquico;
2.2. Primeiro ano de vida: a comunicação emocional direta;
2.3. Primeira infância: a atividade objetal manipulatória;
2.4. Idade pré-escolar: jogo de papéis.

Bibliografia
1. LEONTIEV, A. N. O homem e a cultura. In: LEONTIEV, A. N. O desenvolvimento do psiquismo. 
Lisboa: Livros Horizonte, 1978, p.261-284.
2.______________. Uma contribuição à teoria do desenvolvimento da psique infantil. In.: VIGOTSKII, 
L.S.; LURIA, A.R. & LEONTIEV, A.N. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. 5ª ed. São Paulo: 
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Ed. Ícone, 1988. p.59-83.
3. MARTINS, L. M. O desenvolvimento histórico-social do psiquismo humano in_____ O desenvolvimento 
do psiquismo e a educação escolar. Autores Associados, Campinas, 2013.
4. PASQUALINI, J.C; TSUHAKO, Y.N. (orgs.). Proposta Pedagógica para a Educação Infantil. Bauru: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAURU, 2016. (PARTE I – Fundamentos teóricos, p. 
39-161). Disponível em:
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_educacao/proposta_pedagogica_educacao_
infantil.pdf
5. VIGOTSKI, L. S. Quarta aula: a questão do meio na pedologia. Psicologia USP, 21(4), 2010, p. 681-
70.
6. VYGOTSKY, L. S. Pensamento e palavra. In: VYGOTSKY, L. S. A construção do pensamento e da 
linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 395 – 486.

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

ATUALIDADES
Notícias, acontecimentos, fatos e/ou versões ocorridos no Brasil e no mundo divulgado a partir de janeiro 
de 2020, 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
MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

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

 Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e 
domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 
_______, inscrito no CPF sob n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Desenvolvimento na Carreira 
do Magistério – Acesso, regulado pelo Edital n.º_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru 
para o cargo efetivo de _______________, venho respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o 
presente Recurso Administrativo, visando: (citar pedidos e fundamentos do recurso).

Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,

 Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2021.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

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

TÉCNICO-CIENTÍFICAS E PRODUÇÃO DOCENTE 

FORMAÇÃO

Título/curso Pontos
Pós-doutorado em educação ou em área afim 10,0

Doutorado em educação ou em área afim 8,0
Pós-graduação (stricto sensu) – Mestrado em Educação ou em área afim 6,0

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

horas, limitado a 2 cursos.
3,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS
Atividade Pontos

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

0,5 por 
atividade

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

0,7 por 
atividade

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

1,0 por 
atividade

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

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

0,7 por 
evento

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

0,5 por 
evento

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

0,4 por 
evento

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

0,2 por 
evento

PUBLICAÇÕES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS
Atividade Pontos

Livros, limitado a 2 publicações 2,5 por 
publicação

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

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

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

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

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

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

ANEXO V
CRITÉRIO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO – TEMPO DE SERVIÇO

Tempo em Anos Pontos
25 25
24 24
23 23
22 22
21 21
20 20
19 19
18 18
17 17
16 16
15 15
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
12/08/2021 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru

21/08/2021 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru

31/08/2021 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
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03/09/2021 Abertura Inscrições
09/09/2021 Encerramento Inscrições

03 a 09/09/2021 Período para solicitar condição especial para realizar a Prova e vaga de 
deficiente

03/09 a 01/10/2021 Período para solicitar condição especial para lactante

14/09/2021 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial 

14/09/2021 1º Edital de Convocação da Prova Escrita
25/09/2021 2º Edital de Convocação da Prova Escrita 
30/09/2021 3º Edital de Convocação da Prova Escrita
03/10/2021 Previsão da Realização Prova Escrita
05/10/2021 Previsão Divulgação do Gabarito

11/11/2021 Resultado da Prova Escrita e 1º Edital de Convocação para Entrega de 
Títulos

20/11/2021 2º Edital de Convocação da Entrega de Títulos 
23/11/2021 3º Edital de Convocação da Entrega de Títulos

24 a 29/11/2021 Previsão da Realização Entrega de Títulos
06/01/2022 Previsão de Divulgação da Classificação Final
15/01/2022 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 12 de agosto de 2021.
MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

EGPM está de cara nova!

Em Abril de 2021, a Escola de Gestão Pública Municipal (EGPM) completou 10 anos de existência. Para 
comemorar repaginamos nossa identidade visual para nos  comunicarmos melhor e nossa plataforma 
de ensino à distância está toda renovada e mais intuitiva para que nós servidores tenhamos a melhor 
aprendizagem.

A partir de agora, o acesso à plataforma de Ensino à Distância (https://egpm.bauru.sp.gov.br/) passa a 
ser feito somente pelo login e senha usados pelo servidor para acessar a Intranet. Caso não possua acesso 
a Intranet deverá entrar em contato com a Chefia imediata ou Expediente de sua Secretaria e solicitá-lo.
Todas as capacitações como cursos, palestras, treinamentos e workshops passam a estar disponíveis a partir 
da realização da inscrição, tendo o servidor o prazo de 30 dias para conclusão da capacitação, não sendo 
prorrogável. O certificado será liberado após o servidor ter completado todas as atividades propostas e 
atingido os critérios avaliativos.

ATENÇÃO! Os certificados para as capacitações realizadas até agosto de 2021 estão disponíveis no site 
da escola (https://sites.bauru.sp.gov.br/escoladegoverno/), de setembro em diante todos certificados das 
capacitações de Ensino à Distância serão gerados pela plataforma (https://egpm.bauru.sp.gov.br/) e ficarão 
disponíveis na mesma.

Fique atento e acompanhe as mudanças! Teremos novos cursos, novas atividades, além de muito conteúdo 
importante em nosso boletim semanal.

As inscrições dos cursos abaixo poderão ser realizadas no período de 10/09/2021 até 30/11/2021 
diretamenta no site https://egpm.bauru.sp.gov.br/. Lembrando que a partir do ato da inscrição, o servidor  
terá o prazo de 30 dias corridos para conclusão do mesmo. 

MINICURSO EAD - PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE EPIS PARA 
PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE E RECOMENDAÇÕES CONTRA A COVID-19

Ementa: Nesse minicurso apresentaremos a importância da utilização correta dos EPIs, como realizar 
sua guarda, conservação e substituição. Procedimentos adequados de paramentação e desparamentação, 
incluindo as sequências para as higienizações preventivas no combate a COVID-19.
Carga horária: 02h

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

Palestrantes: 
Ari Euclides Acosta
Graduação em Gestão Pública pela Faculdade Anhanguera, Técnico em Edificações e Tecnologia Civil pela 
Fundação Educacional de Bauru, Formação Técnica em Segurança do Trabalho.

Maercy Peron Ferreira
Engenheiro Eletricista (Unesp), Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho (Unesp), 
Especialização em Saúde do Trabalhador (Fiocruz), Licenciatura Plena em Física Unoeste) e Mestre em 
Engenharia de Produção (Uniara).

Mario Sérgio Queixada Rodrigues
Tecnólogo em Sistemas Biomédicos, Especialização Engenharia Clínica, Técnico em Segurança do 
Trabalho.

Pedro Antonio
Graduação em Gestão Pública pela Faculdade Anhanguera, Formação Técnica em Segurança do Trabalho 
pela ETEC Rodrigues de Abreu - Centro Paula Souza de Bauru. 

Kesia Maria de Oliveira
Enfermeira (Unisalesiano Lins),  Especialista em UTI/ Urgência e Emergência (Passo 1), Técnica de 
Enfermagem (ETEC Profª Elcy M.M Aguiar – extensão Lins), Técnica de Enfermagem do Trabalho ( 
Unisalesiano Lins).  

PALESTRA EAD - “MINDFULNESS: PRINCÍPIOS BÁSICOS E PRÁTICA“

Ementa: Nesta palestra será feita uma introdução geral sobre o conceito de “Mindfulness” (atenção plena), 
bem como sobre a importância de sua prática para a promoção de saúde mental. Os participantes terão a 
oportunidade de conhecer e experimentar técnicas simples para o desenvolvimento de uma postura diária 
mais consciente e focada.
Carga horária: 02h

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

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

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

Ementa: A depressão provoca sentimentos de tristeza e/ou perda de interesse em atividades que em 
momentos anteriores traziam prazer. Pode levar a uma variedade de problemas emocionais e físicos e pode 
diminuir a capacidade de uma pessoa manter suas atividades normais no trabalho e em casa.Você conhece 
os sintomas? Quais tipos de depressão e formas de tratamento? Como lidar com esta doença quando ocorre 
em sua família ou em seu trabalho? Vamos pensar sobre este tema tão importante?
Carga horária: 02h

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

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

PALESTRA EAD: “COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO”

Ementa: A comunicação é uma peça central para uma organização dinâmica, eficiente e saudável para seus 
colaboradores. As relações interpessoais demandam muita habilidade comunicacional e para desenvolvê-la 
é necessário que se saiba utilizar bem as palavras, entender quem são os interlocutores e quais ações são 
necessárias para uma comunicação assertiva e de qualidade. Neste encontro é abordado os seguintes pontos: 
Conheça o poder das palavras; Utilize a linguagem para seu próprio poder; Programação neurolinguística 
em comunicação; Os sentidos mais utilizados: visual, auditivo e sinestésico.
Saber sobre alguns mecanismos de uma boa forma de se expressar é potencialmente transformador no 
cotidiano organizacional.
Carga horária: 02h

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da prefeitura municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei n.º 5975/10. 

Palestrante: Michelle Godoy de Mattos
Nossa palestrante está há 30 anos no mercado de trabalho atuando na área comercial, executiva e acadêmica. 
É mestre em Comunicação Midiática, pós-graduada em metodologia do Ensino Superior, Didática do 
Ensino Superior e graduada em Publicidade e Propaganda, Filosofia, História e Pedagogia. Atualmente faz 
graduação de Administração.

Secretaria de Cultura
Tatiana Pereira dos Santos

Secretária
As atividades/eventos referentes ao mês de setembro, do Edital “Culturas Remotas” Nº 369/2021, foram 
transferidas para os meses de outubro e novembro, segundo especificações da tabela abaixo.

PROJETO CULTURAS REMOTAS
ATIVIDADES / EVENTOS MÊS DE EXECUÇÃO

Culturas Remotas 1 – Ambiente Caipira Novembro
Culturas Remotas 2 – Mostra de Dança Novembro

Culturas Remotas 3 – Vitória Rock – Memórias Novembro
Culturas Remotas 4 – Primavera nos Museus – José Baccan e Dinda Sanson Outubro

Culturas Remotas 5 – Primavera Literária Novembro
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Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,

Turismo e Renda
Charlles Rodrigo

Secretário

EXTRATOS
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.522/19 - PROCESSO Nº 121.987/19- LOCATÁRIO: 
MUNICÍPIO DE BAURU - LOCADOR: ANTONIO CARLOS CELENZA – OBJETO: Em razão da 
necessidade de permanência no imóvel situado na Rua Joaquim Anacleto Bueno, nº 1-60, nesta cidade, 
o qual abriga projetos de treinamento e capacitação dos servidores, qualificação a toda a população, salas 
de reuniões, execução do projeto time do primeiro emprego, programa primeiros passos, Sala “Fab Lab” 
e “Sala Mentoria Assert” vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Renda, e pelos fundamentos indicados no Processo Administrativo n° 121.987/19, as partes resolvem 
prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, razão pela qual o item 3.1 da Cláusula 
Terceira passa a ter a seguinte redação: “3.1. O prazo da presente locação será de 36 (trinta e seis) meses, 
a contar de sua assinatura.” 2. Conforme negociação estabelecida entre as partes, em decorrência de 
avaliação promovida pela Secretaria Municipal de Obras do Município, as partes resolvem reduzir o valor 
locatício mensal, dos atuais R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para R$ 3.163,00 (três mil, cento e sessenta 
e três reais), razão pela qual o item 4.1 da Cláusula Quarta do contrato original passa a ter a seguinte 
redação: “4.1. O aluguel mensal convencionado é de R$ 3.163,00 (três mil, cento e sessenta e três reais), 
comprometendo-se o LOCATÁRIO a pagar pontualmente e no vencimento, qual seja, até o 5° (quinto) 
dia útil do mês subsequente ao vencido, por intermédio da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, 
por meio de crédito em conta corrente previamente definida pela LOCADORA.” 3. Considerando a 
prorrogação contratual, discriminada na Cláusula 1 e a redução do valor locatício estabelecido na Cláusula 
2, será acrescido ao valor total do contrato R$ 37.956,00 (trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e seis 
reais), passando de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), para R$ 133.956,00 (cento e trinta e três mil, 
novecentos e cinquenta e seis reais) o valor total do contrato, razão pela qual o item 15.1 da Cláusula 
Décima Quinta do contrato original passa a ter a seguinte redação: “15.1. O presente contrato, para todos os 
efeitos legais, terá um valor total de R$ 133.956,00 (cento e trinta e três mil, novecentos e cinquenta e seis 
reais) que será suportado pelo orçamento vigente.” - ASSINATURA: 17/08/21, conforme art. 61, parágrafo 
único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everton de Araujo Basílio
Secretário

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

PROCESSOS DEFERIDOS
22.006/2017 Tetto Serviço e Comercio de Estruturas Metálicas LTDA EPP; 9.290/2020 Lurdes Barbosa; 
151.303/2020 Wagner Oscar Lourenço;

PROCESSOS INDEFERIDOS

PROCESSOS DEFERIDOS PARCIALMENTE

PROCESSOS DEFERIMENTO CONDICIONAL

PROCESSOS ENCERRADOS E SUBSTITUÍDOS

NOTIFICAÇÃO 32/2021

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

24/08/2021 Tranf. de Recursos Sus - Atenção Media Alta-MAC R$         480.000,00 

24/08/2021 ISS SIMPLES R$     1.956.100,68 

24/08/2021 IPI R$           65.271,90 

24/08/2021 CREDITO ROYALTIES R$           22.897,50 

24/08/2021 FUNDEB R$     1.681.715,81 

26/08/2021 ISS SIMPLES R$           82.163,81 

26/08/2021 COVID 19 - FEDERAL R$         114.892,80 

DIRETORA: ROSSANA CLAUDIA I. DOS SANTOS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DIRETORA: ANA GRAZIELA DE DEUS

PROCESSO FORNECEDOR DOCUMENTO VALOR

44228/2018 TRANSURB 198486-4249 R$                 226,80

139646/2021
CROMO COM E DIST MATERIAIS 

ODONTO MÉDICO HOSPITALARES 
LTDA

10243 R$          373.760,00

42417/20217 CONSÓRCIO INT. PROM. SOCIAL REG. 
BAURU - CIPS AGOSTO R$            12.717,48

42417/2017 REDE DE ASSITÊNCIA 
SOCIOEDUCACIONLA CRISTÃ - RASC AGOSTO R$              1.484,34

126486/2020 AELESAB - PROGRAMAS DE INTEG. E 
ASSIST. A CRIANCA E ADOLESCENTE

MAIO A 
SETEMBRO R$          244.125,00

126492/2020 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA MAIO A 
SETEMBRO R$            25.761,00

126494/2020 ASSOCIACAO COMUNIDADE EM 
AÇÃO ÊXODO - ACAÊ

MAIO A 
SETEMBRO R$            26.505,00

126504/2020 ASSOCIAÇÃO WISE MADNES MAIO A 
SETEMBRO R$            69.747,80

126496/2020 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS  DE BAURU - APAE

MAIO A 
SETEMBRO R$            19.130,85

126501/2020 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A 
MATERNIDADE E A CRIANÇA

MAIO A 
SETEMBRO R$            34.875,00

126509/2020 CASA DA ESPERANÇA MAIO A 
SETEMBRO R$            25.112,50

126510/2020 CASA DO GAROTO MAIO A 
SETEMBRO R$            56.361,25

126513/2020 CASA DO GAROTO MAIO A 
SETEMBRO R$            69.750,00

126519/2020 CENTRO ESPIRITA AMOR E 
CARIDADE - CEAC 

MAIO A 
SETEMBRO R$            32.921,50

126521/2020 CENTRO ESPIRITA AMOR E 
CARIDADE - CEAC 

MAIO A 
SETEMBRO R$            46.500,00

126542/2020 COMUNIDADE BOM PASTOR MAIO A 
SETEMBRO R$            16.730,73

126544/2020 CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.
BAURU-CIPS

MAIO A 
SETEMBRO R$            33.227,75

126548/2020 EQUIPE CRISTO QUE LIBERTA MAIO A 
SETEMBRO R$            27.900,00

126555/2020 FUNDAÇÃO TOLEDO MAIO A 
SETEMBRO R$            35.846,75

126581/2020 SORRI BAURU MAIO A 
SETEMBRO R$            26.206,00

126582/2020 VILA VICENTINA MAIO A 
SETEMBRO R$            16.088,75

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 
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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. 
*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).

PORTARIA Nº 73/2021
DORIVAL JOSÉ CORAL, Secretário Municipal do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições Legais,

RESOLVE:
Em conformidade com o DECRETO Nº 10088 de 20 DE SETEMBRO DE 2005, autorizar os servidores 
abaixo relacionados para dirigir as viaturas que pertencem a Secretaria do Meio Ambiente por um período 
de 06 (seis) meses, com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência aferida no momento 
da utilização dos servidores ocupantes do cargo de Motorista.
Saulo Augusto Katz Ferreira do Nascimento – matrícula 33.348
Marcos César dos Santos Gomes – Matrícula 31.014
Edson Bonifácio Tamachunas – matrícula 31.121
Lucas Alexandre Nunes de Oliveira – matrícula 31.122
Anderson Ribeiro dos Santos – matrícula 32.301
Luiz Carlos de Almeida Neto – matrícula 23.094
Astélio Ferreira de Moura – matrícula 14.536
Wilson Roberto Mantovani – matrícula 27.813
Paulo Henrique Draghi – matrícula 32.664
Fernando Rodrigo dos Santos Mussi – matrícula 32.661
Alex Marciano Bueno – matrícula 32.279
Francisco Rocha Junior – matrícula 31.003

Cristiano Henrique – matrícula 17.434
José Rafael Pereira Lima – matrícula 30.947
Viviane Camila de Oliveira – matrícula 32.270
Daniel Lopes da Silva – matrícula 33.270
Israel Ferreira da Silva – matrícula 32.389
Carlos André Rimonatto Bastos – matrícula 33.573
Andressa Rodrigues Aguiar - matrícula 33.743

Bauru, 05 de agosto de 2021.
DORIVAL JOSÉ CORAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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 PAULO LUIZ DO 
NASCIMENTO 70371/2021

0087-B 
Devido à execução de PODA DRÁSTICA em 02 (duas) 

espécies arbóreas denominadas Oiti, localizadas no 
imóvel situado à:

Rua Halim Aidar, nº 11-16, PMB: 5/0594/013 – Vila 
Santa Terezinha

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO: 133541/2021
INTERESSADO: Eurico Davi Fernandes
ENDEREÇO: Rua Floriano Peixoto, nº 10-38 – Vila Nova Santa Clara
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 (uma) árvore da espécie Sibipiruna localizada ao centro do imóvel 
DEVERÁ SER SUBSTITUIDA POR 01 (UMA) ÁRVORE DE PEQUENO PORTE 

Secretaria de Planejamento
Nilson Ghirardello

Secretário
CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA – PRESENCIAL

A Secretaria de Planejamento comunica que está retomando o Processo de Revisão do Plano Diretor (PD) 
e Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS), e convida todos os Delegados Representantes 
dos Setores de Planejamento e Poder Público, membros dos Conselhos, demais autoridades Municipais 
e a comunidade em geral, para participarem do ciclo de Audiências Públicas de apresentação da Minuta 
da LPUOS, a serem realizadas nas regiões Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro do Município. A primeira 
Audiência ocorrerá no dia 14 de setembro de 2021, a partir das 19h. O calendário completo será publicado 
assim que os locais estiverem confirmados.
REGIÃO NORTE: 14/09, às 19h
LOCAL: EMEF Conego Anibal Difrancia,  Rua Manoel Figueiredo 1-20 Parque São Geraldo

Secretaria de Saúde
Orlando Costa Dias

Secretário
PORTARIA S.M.S. Nº. 120/2.021

Orlando Costa Dias, Secretário Municipal da Saúde de Bauru, no uso de suas atribuições legais e atendendo 
a Resolução CFM Nº 2.171/2017 e a Resolução do CREMESP Nº 114/2005.

RESOLVE:
Criar baseado em referências de literatura atuais a Comissão de Revisão de Óbitos (CRO) podendo, e 
devendo, ser adaptada e modificada conforme a realidade atual do DUUPA com a finalidade de atender a 
Resolução CFM Nº 2.171/2017 e a Resolução do CREMESP Nº 114/2005.
Membros Titulares:
- Drº Guilherme Tripolli, CRM 161066 Presidente
- Dr° Moacyr de Moraes e Abreu Junior,  CRM 50.849 Vice-presidente
- Márcia Regina da Silva Souza, COREM 411488 Secretaria

Registre-se e publique-se;
Bauru, 27 agosto de 2.021.

DR. ORLANDO COSTA DIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE PRODUTOS DE INTERESSE À SAÚDE

PUBLICAÇÃO DE: 26/08/2021 a 30/08/2021

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

126704/2021 GUERRA & GUERRA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO E 
HOMEOPATIA LTDA. 14338/C-1

124871/2021 GRACIELE APARECIDA ALHER GARROTE 14336/C-1

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 16510/2010

INTERESSADO DAMACENO & CIA DROGARIA LTDA.
REQUERENTE CARLOS MAGNO CRUZ DE CASTRO

CPF 351.789.098-79
CRF/SP 92795

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS

PUBLICAÇÃO DE: 30-08-2021.

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
105116/2021 BREJA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 08983/F-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
128623/2021 LA VITTA E BOLLO CONFEITARIA LTDA 60 16807/F-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
104197/2021 BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
48573/2021 WILLIAN  BUENO  GONÇALVES
109913/2021 VANUZA  OLIVEIRA  RAMOS
65337/2021 SUELI  MARIA DA CONCEIÇÃO
84536/2021 JOSÉ CARLOS DA COSTA

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

113484/2021 LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA BALADOR 5192/F-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
42479/2021 MIRELLA DA CRUZ PIMENTA SANTOS 7208/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
90999/2021 ABEL  SAROA DE SOUZA 3106/F-1
83550/2021 LUIZ FRANCISCO BATISTA DE MORAES 2050/F-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
108763/21 JOSIMAR GODOY PANTALEÃO 5128/F-1
90223/21 ARNALDO DONISETE DE SOUZA 4324/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
109412/21 JOSÉ FELICIANO SALINA 23291/E-1
90084/21 ADEMIR PAPETTI 4321/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

67269/21 MARIA BERNADETTE COELHO 3845/F-1

ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M. EM 24/08/2021 PAG. 08

ONDE SE LÊ:

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
104285/21 SUELY DO CARMO DE OLIVEIRA MELLO 12379/C-1

LEIA-SÊ:

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
104285/21 SUELY DO CARMO DE OLIVEIRA MELLO 5231/F-1

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

PUBLICAÇÃO DE: 28/08/2021 a 30/08/2021

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
124133/2020 WALDIR RODRIGUES
119113/2020 SHEILLA C. J. G. DUCATI
38067/2021 LESLIE ADRIANA PICOLO MALANDRINO
31886/2021 CENTRO DE VACINAS BAURU
118708/2021 L.A.I. DE SOUZA ME
60354/2021 JULIO GONÇALVES DOS SANTOS FILHO 27673146991
101555/2019 LABORCARE CENTRO DE APOIO E DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA
19157/2019 CENTRO DE ESTETICA E EMAGRECIMENTO DE BAURU LTDA EPP

17588/2020 AELESAB- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E ASSIST. A CRIANÇA E 
ADOLESCENTE

11578/2020 AELESAB- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E ASSIST. A CRIANÇA E 
ADOLESCENTE

26851/2020 AELESAB- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E ASSIST. A CRIANÇA E 
ADOLESCENTE

36341/2020 ADAUTO N. DOS SANTOS
54851/2021 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA THE PEREGRINO

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
87493/2021 JOSELIA SERRA 5860/F-1

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
53364/2021 CASA DE REPOUSO 3 IRMÃS LTDA 001725/F-1

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
89387/2021 DORALICE LEME VIEIRA DOS SANTOS 4244/F-1

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.362/21 - PROCESSO Nº 98.706/20 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – OBJETO: A CONTRATADA 
obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo n° 98.706/20 
fornecer ao CONTRATANTE CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS DRAGER E BATERIA DE LITIO 
DRAGER, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo e preços 
abaixo consignados. 

Item Qtde. Especificação Marca/  Modelo Valor 
Unitário

Valor 
Total

01 3 TRAQUÉIA REUTILIZÁVEL COM 
LINHA DE FLUXO 1,5m DRAGERWERK R$ 

2.160,00
R$ 

6.480,00

02 3 VALLVULA EXPIRATÓRIA DRAGERWERK R$ 
1.038,74

R$ 
3.116,22

03 6 SENSORES DE FLUXO DE DIFERENÇA 
DE PRESSÃO, PPSU, ESTERILIZÁVEL DRAGERWERK R$ 

1.227,32
R$ 

7.363,92

04 3 CONECTOR ANGULAR DRAGERWERK R 
$305,52

R$ 
916,56

05 2 PEÇA - BATERIA DE LITIO (OLD 
2M86732) DRAGERWERK R$ 

2.241,31
R$ 

4.482,62
PRAZO: 12 MESES – VALOR TOTAL: R$ 22.359,32 – MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, 
com fulcro no inc. I, do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93. – ASSINATURA: 16/07/21. 
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Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

RESOLUÇÃO 006/2021 CMDCA
Dispõe sobre o financiamento dos PROJETOS HABILITADOS, através do Chamamento Público de nº 
200/2021 e Edital nº 002/2021 do CMDCA, conforme publicação no DOM de 27/07/2021.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente ,no uso de suas atribuições que lhe foram 
conferidas de acordo com os artigos 3º e 4º do Decreto 7378/95 e aprovados na reunião Plenária Presencial 
Extraordinária, realizada em 06/08/2021,

RESOLVE:
Artigo 1º Financiar os Projetos habilitados e deliberados pelo colegiado por ordem de prioridade como 
segue: :

ENTIDADE NOME DO PROJETO VALOR
1- APAE Terapia Mágica no enfrentamento da COVID-19 R$ 26.785,75

2 - Associação Wise Madness Foco R$ 104.400,00
3- Centro Espírita Amor e 

Caridade Família Nutrida R$119.700,00

4 - Casa do Garoto Meu caderno IPAS- Infância Plena, Adulto 
Saudável R$ 42.500,00

5-Creche Berçário Dr. 
Leocádio Correa Energia Social R$ 108.500,00

6- Associação Flor de Liz Adoção em Pauta R$ 157.854,00
7- IPRESPA Ritmos para o Sucesso R$ 78.800,00

8- Recriar Projetos Sociais Multimídia Criação de Conteúdos Digitais R$ 52.300,00
9- Sustenidos Organização 
Social de Cultura Projeto 

Guri

Melhoria na Infraestrutura e atendimento do 
Projeto Guri polo Bauru R$ 40.300,00

10- ACAÊ ALFA GADE: Garantindo Direitos Essenciais R$ 249.000,00
11- ACAÊ BETA Transformando Vidas e Resgatando Sonhos R$ 135.000,00

12- Centro Espírita Amor e 
Caridade Sanitários Acessíveis: Inclusão e Prevenção R$ 66.392,40

Artigo 2º No Banco de Projetos do CMDCA , estarão disponibilizados para consulta no hotsite 
do CMDCA ,no site da Prefeitura de Bauru, os Projetos Habilitados , aguardando recursos para a sua 
execução, abaixo elencados :

ENTIDADE NOME DO PROJETO VALOR
1. Associação Wise Madness Construção da unidade Nova Esperança R$ 964.095,00

2. CIPS CIPSEad: Tecnologia e Inclusão R$ 27.007,00
3. Legião Mirim Rede Cidadã – Conexão Futuro R$ 169.440,00

4. Instituto das Apóstolas do 
Sagrado Coração de Jesus Caminhando na Tecnologia R$ 55.439,85

Artigo 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

NATÁLIA ISABELE BARBE
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CMDCA – BAURU

RESOLUÇÃO 007/2021 CMDCA
Dispõe sobre o financiamento dos PROJETOS ,que se encontravam no Banco de Projetos do CMDCA 
e foram Habilitados, através do Chamamento Público de nº 200/2021 e Edital nº 002/2021 do CMDCA, 
conforme publicação no DOM de 27/07/2021.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente ,no uso de suas atribuições que lhe foram 
conferidas de acordo com os artigos 3º e 4º do Decreto 7378/95 e aprovados na reunião Plenária Híbrida 
Presencial e Online Extraordinária, realizada em 20/08/2021, 

RESOLVE:
Artigo 1º Financiar os Projetos habilitados e deliberados pelo colegiado por ordem de prioridade como 
segue: 

ENTIDADE NOME DO PROJETO VALOR
1. Associação Wise Madness Construção da unidade Nova Esperança R$ 964.095,00

2. CIPS CIPSEad: Tecnologia e Inclusão R$ 27.007,00
3. Legião Mirim Rede Cidadã – Conexão Futuro R$ 169.440,00

4. Instituto das Apóstolas do 
Sagrado Coração de Jesus Caminhando na Tecnologia R$ 55.439,85

Artigo 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

NATÁLIA ISABELE BARBE
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CMDCA – BAURU

PORTARIA GS Nº 114/2021
O Secretário Municipal de Saúde de Bauru, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo 
Decreto 6.618 de 27/05/93 e especialmente em vista das disposições do previsto na Lei Orgânica da Saúde, 
Lei n° 8.080, de 19/09/1990,
Considerando o art. 2º do decreto 13.355/2017 que descreve os objetivos das mesas setoriais;
Considerando a Circular G.S. 12/2021 que dispõe sobre o Processo Eleitoral para composição da Mesa 
Setorial da Saúde;

RESOLVE: 
Art. 1º Designar os membros para Comissão do Processo Eleitoral da Mesa Setorial da Saúde:

Nome Completo Matrícula Cargo / Função 

Ana Maria Carvalho 28.604 Agente de Administração – Diretora do Fundo Municipal de 
Saúde (FMS)

Eliane Cristina de 
Andrade 33.001 Técnica de Enfermagem (DPAC)

Jéssika Xavier da Silva 
Duarte 34.584 Agente de Administração (DGTES)

Lucila Paula Manso 
Bacci 26.055 Assistente Social – Diretora do Departamento de Unidades 

Ambulatoriais (DUA)
Luiz Gustavo de 

Oliveira 30.470 Agente de Administração – Diretor da Divisão de Expediente da 
Saúde (DA)

Marcela da Silva Santos 
Camargo 28.930 Enfermeira – Diretora da Divisão de Gestão do Trabalho e 

Educação na Saúde (DGTES)
Márcia Regina da Silva 

Souza 33.168 Enfermeira – Diretora da Divisão Central de Urgência

Natália Peres Gonçalves 
Pavani 33.455 Enfermeira – Diretora da Divisão de Vigilância Sanitária (DSC)

Roberta Quirino Moraes 
Silveira 29.902 Psicóloga – Chefe da Seção de Orientação e Educação na Saúde 

(DGTES)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Bauru, 16 de agosto de 2.021.
DR ORLANDO COSTA DIAS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CIRCULAR GS Nº 12/2021
Dispõe sobre a retomada das atividades referente a Mesa Setorial da Saúde.

O Secretário Municipal de Saúde de Bauru, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo 
Decreto 6618 de 27/05/93 e especialmente em vista das disposições do previsto na Lei Orgânica da Saúde, 
Lei n° 8.080, de 19/09/1990:
Considerando o constante aprimoramento da Administração Pública na aplicabilidade do princípio da 
eficiência e qualidade nos serviços prestados na área da Saúde do Município de Bauru;
Considerando o Art. 2º do decreto 13.355/2017 que descreve os objetivos das mesas setoriais.

RESOLVE: 
Art. 1° Retomar as atividades da Mesa Setorial da Saúde, cujo objetivo ampara-se na negociação da 
pauta de reivindicações dos servidores, bem como na proposta de melhorias das condições de trabalho nas 
dependências da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2°  A composição dar-se-á:
I-  Por representantes eleitos entre os servidores efetivos da pasta que não estejam ocupando função de 
confiança e/ou cargo em comissão, sendo 13 titulares e 13 suplentes.
II- Por representantes indicados pelo Gestor da Secretaria, sendo 13 titulares e 13 suplentes.
Art. 3º A constituição da Mesa Setorial da Saúde atenderá a proporcionalidade conforme anexos I e II, que 
decorrerá de pleito eleitoral dentre os servidores, conforme inciso I do art. 2º, mediante prévia manifestação 
dos interessados, respeitando o cronograma do art. 7º.
Art. 4º Os servidores que demonstrarem interesse na concorrência das vagas para Mesa Setorial da Saúde 
deverão observar os requisitos dispostos no inciso I do art 2º.
Art. 5º A composição total da Mesa Setorial da Saúde decorrerá de 26 membros titulares e 26 membros 
suplentes, obedecendo a respectiva proporcionalidade entre os membros eleitos e indicados pelo Gestor da 
Secretaria.
Art. 6º Os servidores eleitos (titulares e suplentes) serão proclamados pela maioria absoluta de votos, 
conforme descrito no item 3 do Anexo III.
§1º Na hipótese do não preenchimento do número necessário de representantes (servidores) de um 
determinado grupo pertencente à nomenclatura do anexo II, o preenchimento será por remanejamento da 
lista apurada dos suplentes.
§2º O Gestor da pasta indicará os membros para preenchimento da respectiva Mesa Setorial da Saúde, caso 
não haja atendimento ao disposto no  §1º.
Art. 7º O processo eleitoral obedecerá o cronograma:

Divulgação Publicação em Diário Oficial do Município de Bauru nos dias 24, 26, 
28 e 31 de agosto de 2.021.

Inscrições: de 01 de Setembro 
a 08 de Setembro de 2.021.

Através do endereço eletrônico https://www.bauru.sp.gov.br/inscricao.
aspx?i=36 
O candidato deverá informar no ato da inscrição
• Nome completo 
• Nome Social, apelido ou codinome
• Cargo
• Lotação
• Matrícula (Em caso de duas, informar a do cargo/categoria 
que deseja se candidatar)
• Data de Admissão
• CPF
• Telefone para contato
• e-mail 
• Sexo
• Documento de identidade (RG) (+foto do documento para 
autenticidade dos dados)
• Data de admissão 
• Endereço de residência
• Foto 3x4
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Análise das Inscrições pela 
Comissão Eleitoral De 09 e 10 de Setembro de 2.021

Divulgação dos Nomes dos 
Candidatos

No dia 11 de Setembro de 2.021 através de Diário Oficial do 
Município;

Eleição
 De 13 a 20 de Setembro de 2.021.

Através do endereço eletrônico https://www.bauru.sp.gov.br/sist_
eleicoes

Apuração dos Votos pela 
Comissão Eleitoral 21 de Setembro de 2.021

Publicação do Resultado da 
Eleição e resultado das vagas 

por grupos operacionais
Dia 23 de Setembro de 2.021 no Diário Oficial do Município

Recurso 24 de Setembro de 2.021 das 08:00 as 16:00 na Secretaria da Saúde na 
Rua Gerson França, 7-49

Posse dos Eleitos

No dia 07 de Outubro de 2.021 as 14 horas será realizada reunião 
virtual com os eleitos, os mesmos receberão o link através de e-mail e/

ou Whatsapp 
Tendo como Pauta a indicação de 01 membro (titular e suplente) para 

compor a “ Mesa Central de Negociação” representando os servidores 
da Secretária Municipal de Saúde.

Art. 8º Os servidores eleitos serão liberados das atividades funcionais para participar das reuniões referente 
a Mesa Setorial da Saúde.
Art. 9º Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral, instituída conforme Portaria GS nº 
114/2021.
Art. 10 Fica revogada a CIRCULAR GS 01/18 a partir da data de publicação desta Circular.

Registra-se e Publique-se.
Bauru, 20 de Agosto de 2.021.
DR ORLANDO COSTA DIAS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

ANEXO I   - Proporcionalidade das vagas por Grupos Operacionais
Cargos do Plano de Cargos e Carreiras e Salários da Saúde e da 

administração* Total Geral

AUXILIAR EM SAÚDE
06

(03 titulares e 03 
suplentes)

TÉCNICO EM SAÚDE
06

(03 titulares e 03 
suplentes)

ESPECIALISTA EM SAÚDE
06

(03 titulares e 03 
suplentes)

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO
04

(02 titulares e 02 
suplentes)

CARGOS TRANSVERSAIS*
04

(02 titulares e 02 
suplentes)

TOTAL 26
13 Titulares e 13 Suplentes 

Servidores eleitos 

ANEXO II – Composição dos Grupos Operacionais

Auxiliar em 
Saúde Técnico em Saúde Especialista 

em Saúde
Especialista em 
Saúde Médico

PCCS
 Administração 

(Cargos 
transversais)

Atendente de 
Consultório 

Dentário 
(extinção)

Agente de 
Saneamento

Assistente 
Social Cirurgião Agente Social 

Atendente de 
Enfermagem 

(extinção)

Técnico de 
imobilização 
Ortopédica

Cirurgião 
Dentista Clínico Geral Ajudante Geral 

Amoxarife

Auxiliar de 
enfermagem
(extinção)

Técnico de 
Higienização 

Dentaria
Enfermeiro Ginecologista e 

obstetra Atendente

Auxiliar de 
Necrópsia

Técnico de 
Enfermagem Farmacêutico Infectologista Agente de 

Administração

Lactarista Técnico de 
Farmácia Fisioterapeuta Legista Biólogo 

Maqueiro
(extinção)

Técnico em 
Radiologia e 
Imagenologia

Fonoaudiólogo Oftalmologista Contador 

Agente de 
Controle as 
Endemias

Técnico em 
Condução de 

Veículo de Urgência 
e Emergência

Médico 
Veterinário Ortopedista Comprador          

Digitador

Auxiliar de 
Regulação e 
serviços de 

Saúde

* Nutricionista Pediatra Eletricista Instalador 

Auxiliar de 
Nutrição e 
Dietética

* Psicólogo Psiquiatra Encanador 

* * Terapeuta 
Ocupacional Sanitarista Engenheiro

* * * Urologista Motorista 
* * * Geriatra Servente de Limpeza 
* * * Ultrassonografista Servente de Pedreiro

* * * Homeopata Técnico de 
Administração 

* * * Mastologista
Técnico de apoio 

ao usuário de 
informática 

* * * Perito Técnico de Recursos 
Humanos  

* * * Gastroenterologista
Técnico Manutenção 

de Equipamentos  
Informática 

* * * Radiologista
Técnico em 

Segurança do 
Trabalho

* * * * Técnico em Gestão 
de Convênios

* * * * Administrador
* * * * *
* * * * *

ANEXO III - Processo Eleitoral

1. Candidatura:
Conforme Decreto 13.355 de 2017, no inciso I, do § 3º do Art. 4º, todos “Servidores e/ou empregados 
de carreira, da pasta / empresa, efetivos, que não estejam ocupando função de confiança e/ou cargo em 
comissão” poderão se candidatar.
Os servidores que possuírem duplo vínculo com a Prefeitura Municipal de Bauru terão que optar por 
candidatura única, bem como, elegerão somente um único grupo operacional tendo direito à apenas um 
voto.
Os servidores interessados em concorrer a vaga não poderão estar em estágio probatório, nem tampouco 
penalizado em processo administrativo no âmbito da Administração Pública Municipal de Bauru
Os candidatos não poderão desenvolver atividades de propaganda durante o pleito eleitoral que venham a 
prejudicar o funcionamento do serviço.
Não será permitido afixação de cartazes, banner’s, faixa e ou material de identificação visual dos candidatos 
nas Unidades de Saúde, assim como, utilizar de recursos oriundos da administração pública, a exemplo de 
e-mail institucional, impressos entre outros.
O candidato poderá optar por identificação específica para o processo eleitoral (nome social, apelido ou 
codinome) no ato da inscrição através do endereço eletrônico https://www.bauru.sp.gov.br/inscricao.
aspx?i=36. Em caso de dúvidas deverá entrar em contato, através do telefone: (14) 3104-1466 ou (14) 
3104-1469.

2. Divulgação dos Candidatos Inscritos
Será publicado no Diário Oficial do Município a relação dos candidatos inscritos para participar do Processo 
Eleitoral para compor a Mesa Setorial da Saúde durante o biênio 2021_2023 no dia 11 de Setembro de 
2.021.

3. Eleição:
A Comissão será responsável por todo processo eleitoral, desde a análise de deferimento ou indeferimentos 
dos servidores que se candidatarem a participar do pleito, bem como, todo o andamento até a finalização 
do processo eleitoral.
O processo eleitoral será realizado no período de 13 a 20 de Setembro de forma virtual, através do endereço 
eletrônico https://www.bauru.sp.gov.br/sist_eleicoes.
Somente servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde poderão participar do processo eleitoral da 
pasta, estando vedado a participação à munícipes e servidores de outras secretarias, bem como, profissionais 
de saúde de prestadores de serviços contratados pela pasta.
As chefias deverão incentivar os servidores a participar do processo eleitoral.

Atenção:
As inscrições deferidas pela comissão, estarão disponíveis de acordo com os candidatos inscritos por grupo 
operacional dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários da Saúde e Administração (transversais) conforme 
Anexo II.
Todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde votarão nos candidatos dos seus respectivos 
cargos operacionais, ou seja, auxiliares em saúde votam em auxiliares em saúde, técnicos em saúde votam 
em técnicos em saúde e assim por diante.

4. Apuração:
A Comissão fará apuração dos votos no dia 21 de Setembro de 2.021.
Serão proclamados eleitos 13 titulares e 13 suplentes dos servidores conforme Anexo I, pela maioria 
absoluta de votos válidos.
Com relação a distribuição das vagas por Cargos referente ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários da 
Saúde e Administração, fica estabelecido:

• Auxiliar em Saúde: 03 titulares e 03 suplentes;
• Técnico em Saúde: 03 titulares e 03 suplentes;
• Especialista em Saúde: 03 titulares e 03 suplentes;
• Especialista em Saúde Médico: 02 titulares e 02 suplentes;
• Cargos transversais: 02 titulares e 02 suplentes;
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*Critérios de Desempate:
Em caso de empate assumirá aquele com maior tempo de admissão na Prefeitura Municipal de Bauru na 
matrícula inscrita no processo eleitoral.
5. Publicação dos Resultados:
O resultado da eleição será publicado no Diário Oficial do Município do dia 23 de Setembro de 2.021.

Contra a decisão do resultado da eleição, o candidato poderá protocolar recurso devidamente justificado, 
para análise da Comissão do Processo Eleitoral da Mesa Setorial da Saúde.
Os recursos deverão ser protocolados presencialmente na Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na 
Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Gérson França 7-49, das 08:00 às 16:00 no dia 
24 de Setembro de 2.021.
As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru no dia 28 de Setembro de 2.021.

6. Posse dos Eleitos
A posse dos eleitos será dada no dia 07 de Outubro de 2.021 as 14 horas através de link que será 
disponibilizado via e-mail e/ou WhatsApp aos eleitos, tendo como pauta a indicação de um membro titular 
e suplente para compor a Mesa Central de Negociação representando os servidores da Secretaria Municipal 
de Saúde.

À Comissão 
Portaria GS Nº 114/2021

AVISOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 383/2021 - PROCESSO Nº 64.682/2021 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 
EIRELI – Interessado: Secretaria Municipal de Obras, cujas especificações estão indicadas no anexo I do 
Processo Administrativo n.º 64.682/21, mediante emissão de Notas de Empenho, conforme termos de sua 
proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 1 – CÓD. BEC 2689880 - CLASSE 8695 – CARTUCHOS E CABEÇOTES ORIGINAIS HP – 
EXCLUSIVO PARA ME E EPP.

ITEM UND. QTD. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/
MODELO

VALOR 
UNITÁRIO

01 Unid. 10
CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA 

PLOTTER, PRETO, VOLUME 69 ML, CÓD. 
C4844A, PARA HP DESINGJET 500/500 PS.

HP R$ 290,00

02 Unid. 10
CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA 

PLOTTER, AZUL, VOLUME 69 ML, CÓD. 
C4911A, PARA HP DESINGJET 500/500 PS.

HP R$ 320,00

03 Unid. 10

CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA 
PLOTTER, MAGENTA, VOLUME 69 ML, 

CÓD. C4912A, PARA HP DESINGJET 500/500 
PS.

HP R$ 350,00

04 Unid. 10

CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA 
PLOTTER, AMARELO, VOLUME 69 ML, 

CÓD. C4913A, PARA HP DESINGJET 500/500 
PS.

HP R$ 350,00

05 Unid. 3

CABEÇOTE DE IMPRESSÃO ORIGINAL 
PARA IMPRESSORA PLOTTER - HP 

DESINGJET 500/500 PS, PRETO - CÓD. 
C4810A.

HP R$ 300,00

06 Unid. 3

CABEÇOTE DE IMPRESSÃO ORIGINAL 
PARA IMPRESSORA PLOTTER - HP 

DESINGJET 500/500 PS, AZUL - CÓD. 
C4811A.

HP R$ 300,00

07 Unid. 3

CABEÇOTE DE IMPRESSÃO ORIGINAL 
PARA IMPRESSORA PLOTTER - HP 

DESINGJET 500/500 PS, MAGENTA - CÓD. 
C4812A.

HP R$ 300,00

08 Unid. 3

CABEÇOTE DE IMPRESSÃO ORIGINAL 
PARA IMPRESSORA PLOTTER - HP 

DESINGJET 500/500 PS, AMARELO - CÓD. 
C4813A.

HP R$ 300,00

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2021 – ASSINATURA: 
17/08/2021 – VALIDADE: 16/08/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2021 - PROCESSO Nº 42.760/2021 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 
EIRELI – Interessado: Secretarias Municipais de Administrações Regionais, de Obras, de Agricultura e 
Abastecimento, de Esportes e Lazer, DAE, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Processo 
Administrativo nº 42.760/2021, mediante emissão de Notas de Empenho, conforme termos de sua proposta 
devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
ITEM 01 – LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES 4X2 COM CAÇAMBA DE 6M³

ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA
QTD. 
EST. 

ANUAL
UNID. MARCA/

MODELO

V. 
UNIT.  
HORA

01

Locação de 03 (três) caminhões 4x2 
basculantes com capacidade de caçamba 
de 6m³, motor Diesel de 6 cilindros com 

potência máxima de no mínima 230 CV, PBT 
homologado 16.000 kgf e peso total admissível 

de no mínimo 16.800 kgf. Com no máximo 
CINCO ANOS de fabricação e todas as 

despesas referentes a combustível, motorista e 
manutenção por conta da empresa vencedora.

1.980 HORA
MERCEDES-

BENZ
ATEGO 1726

R$ 
164,00

ITEM 03 – LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CARROCERIA ABERTA

ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA
QTD. 
EST. 

ANUAL
UNID. MARCA/

MODELO

V. 
UNIT.  
HORA

01

Locação de 03 (três) caminhões carroceria aberta 
com potência líquida máxima de no mínimo 160 
CV; PBT homologado entre 8.000 e 9.000 kgf; 

capacidade técnica total entre 8.000 e 9.000 kgf. 
Com no máximo CINCO ANOS de fabricação 
e todas as despesas referentes a combustível, 
motorista e manutenção por conta da empresa 

vencedora.

1.536 HORA
FORD  - 
CARGO 

816

R$ 
123,50

ITEM 07 – LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS

ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA
QTD. 
EST. 

ANUAL
UNID. MARCA/

MODELO

V. 
UNIT. 
HORA

01

Locação de 02 (duas) motoniveladoras com 
potência bruta de no mínimo 150 HP e peso 

operacional de no mínimo 15.000 kgf. Com no 
máximo CINCO ANOS de fabricação e todas 

as despesas referentes a combustível, operador e 
manutenção por conta da empresa vencedora.

2.560 Hora CASE – 
845b

R$ 
239,00

ITEM 08 – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS

ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA
QTD. 
EST. 

ANUAL
UNID. MARCA/

MODELO

V. 
UNIT. 
HORA

01

Locação de 03 (três) máquinas retroescavadeiras, 
com potência bruta entre 75 e 100 HP; peso 

operacional de no mínimo 7.500 kgf; profundidade 
máxima de escavação de no mínimo 4.300 mm. 
Com no máximo CINCO ANOS de fabricação 
e todas as despesas referentes a combustível, 
operador e manutenção por conta da empresa 

vencedora.

1.500 Hora JCB / 
3CX

R$ 
151,00

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2021 – ASSINATURA: 
18/08/2021 – VALIDADE: 17/08/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 393/2021 - PROCESSO Nº 57.867/2021 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL LTDA EPP – Interessado: Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Gabinete do Prefeito 
– Corpo de Bombeiros, FUNPREV e DAE, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Processo 
Administrativo nº 57.867/2021, mediante emissão de Notas de Empenho e Contrato, conforme termos de 
sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 1 - SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO - COTA RESERVADA

Item Un.
Qtd 

Estim. 
Anual.

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA VALOR 
UNITÁRIO

1 UN 10.941

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

APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA 
ANVISA.

PERFECT 
CLEAN 

CREMOSO
R$ 2,43

LOTE 2 - SAPÓLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ - COTA PRINCIPAL

Item Un.
Qtd 

Estim. 
Anual.

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA
VALOR 

UNITÁRIO

1 UN 2.793
EMBALAGEM DE 300GR DE SAPÓLIO 
(SAPONÁCEO) EM PÓ. APRESENTAR 

NOTIFICAÇÃO NA ANVISA.

PERFECT 
CLEAN PÓ

R$ 1,93

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2021 – ASSINATURA: 
23/08/2021 – VALIDADE: 22/08/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 394/2021 - PROCESSO Nº 57.867/2021 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: ANA VALÉRIA TONELOTTO – Interessado: 
Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Gabinete do Prefeito, Corpo de Bombeiros, FUNPREV e 
DAE, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Processo Administrativo nº 57.867/2021, mediante 
emissão de Notas de Empenho e Contrato, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao 
processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 3 -  HIPOCLORITO DE CÁLCIO GRANULADO - COTA PRINCIPAL

Item Un.
Qtd 

Estim. 
Anual.

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA P. 
UNITÁRIO

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

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2021 – ASSINATURA: 
23/08/2021 – VALIDADE: 22/08/2022.
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TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2021 - PROCESSO Nº 137.302/2019 
- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: CONSTANTINO PNEUS EIRELI 
– Interessada: Gabinete do Prefeito e as Secretarias Municipais: da Administração, da Educação, da Saúde, 
de Obras, do Bem-Estar Social, do Meio Ambiente, de Esporte e Lazer, de Cultura, das Administrações 
Regionais, da Agricultura e Abastecimento, do Desenvolvimento Econômico, do Planejamento, dos 
Negócios Jurídicos, do Gabinete e do 12º Grupamento de Bombeiros e a Emdurb. Conforme o pedido 
formulado pela compromissária, bem como as diligências promovidas pelo Município, conforme fls. 
1868/1873 dos autos do Processo Administrativo nº 137.302/2019 e parecer da Secretaria dos Negócios 
Jurídicos as folhas 2133/2144, os quais são partes integrantes do presente termo aditivo, as partes resolvem 
alterar a marca do item 03 do lote 04, conforme abaixo discriminado:
LOTE 04 – AMPLA PARTICIPAÇÃO – PNEUS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO

ITEM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA A SER 
SUBSTITUIDA

MARCA 
SUBSTITUTA

03 PNEU 185/70 R14, novo (Primeira 
Linha) XBRI – PREMIUM F1 WATERFALL

As demais cláusulas contidas na Ata de Registro de Preço nº 201/2021, firmada em 20 de abril de 2021, não 
modificadas por este Termo Aditivo, continuam em pleno vigor.
Bauru, 30/08/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 265/2021 - PROCESSO Nº 13.989/2021 
- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: SUPERMERCADO MORADA 
DO SOL EIRELI – Interessada: Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru – DAE e Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru 
– Funprev. Conforme retificação da homologação, bem como as diligências promovidas pelo Município, 
conforme fls. 372 e 374 dos autos do Processo Administrativo nº 13.989/2021, os quais são parte integrante 
do presente termo aditivo, as partes resolvem incluir a marca do item 01 do lote 03, conforme abaixo 
discriminado:
ITEM 03 – CHÁ - COTA PRINCIPAL.

Item Qtde. Estim. 
Anual. Un. Especificações Mínimas Marca

1 10.732 CX CHÁ MATE DE PRIMEIRA QUALIDADE (FOLHAS 
TOSTADAS DE ERVA MATE) - CX. DE 250 GRAMAS. UNIÃO

As demais cláusulas contidas na Ata de Registro de Preço nº 265/2021, firmada em 21 de junho de 2021, 
não modificadas por este Termo Aditivo, continuam em pleno vigor.
Bauru, 30/08/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

TERMO DE CANCELAMENTO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 443/2020, para 
FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO (QUANTIDADE 
ESTIMADA ANUAL): 1.989 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE) CORDAS PARA 
VARAL, 2.308 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITO) PRENDEDORES DE ROUPA E 72 (SETENTA 
E DOIS) SUPORTES PARA PANO MULTIUSO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - 
Processo nº 47.981/2020 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: IRINEU 
VALENTIM TONELOTTO – Interessada: Secretarias Municipais da Administração, da Cultura, 
da Educação, do Bem-Estar Social, da Saúde, de Agricultura e Abastecimento, do Meio Ambiente, do 
Esporte e Lazer, Finanças, Desenvolvimento Econômico, Obras, das Administrações Regionais, Negócios 
Jurídicos, do Planejamento, Gabinete do Prefeito, Corpo de Bombeiros, FUNPREV e DAE. Nos termos do 
parecer jurídico constante no processo 47.981/2020, do artigo 20 do Decreto nº 13.093/2016 e com fulcro 
na Lei 8.666/93, acordam as partes a liberação do compromisso entabulado na Ata de Registro de Preços 
443/2020. O presente cancelamento se realiza em comum acordo entre as partes, sem indenização ou multa, 
seja a que título for, a qualquer das partes.
Bauru, 30/08/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 320/2021 – Processo nº 84.111/2021 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 259/2021 – Do Tipo Menor Preço por Lote - PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE TELA DE SOMBRITE CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I e III DO EDITAL. Interessado: Secretaria Municipal de 
Administrações Regionais. Data do Recebimento das propostas: até às 14h do dia 15/09/2021. 
Abertura da Sessão: dia 15/09/2021 às 14h. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão 
de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/
SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1077 ou (14) 3235-1062 ou através 
de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br, Oferta de 
Compra 820900801002021OC00381, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes 
devidamente credenciados.
Bauru, 30/08/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 335/2021 – Processo nº 133.123/2020 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 244/2021 – Do Tipo Menor Preço por Lote - DIFERENCIADA 
NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE 
ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 2.170 (DUAS MIL, 
CENTO E SETENTA) UNIDADES DE VASSOURAS, 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) UNIDADES 
DE ESCOVÃO, 44.180 (QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA) UNIDADES DE 
ESPONJAS, 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) UNIDADES DE PALHA DE AÇO, 1.229 (UM MIL, 
DUZENTAS E VINTE NOVE) UNIDADES DE RODO, 484 (QUATROCENTOS E OITENTA E 
QUATRO) UNIDADES DE ESCOVAS E 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) UNIDADES 
DE PÁ COLETORA LIXO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS I E III DO EDITAL. Interessados: Secretarias 
Municipais, Gabinete do Prefeito, Corpo de Bombeiros, Dae e Funprev. Data do Recebimento das 
propostas: até às 14h do dia 17/09/2021. Abertura da Sessão: dia 17/09/2021 às 14h. Informações e 
edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy 
– 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 
3235-1077 ou (14) 3235-1062 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através 
do site www.bec.sp.gov.br, Oferta de Compra 820900801002021OC00388, onde se realizará a sessão de 
pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 30/08/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 343/2021 - Processo n.º 96.716/2021 
-  Modalidade: Pregão Eletrônico nº 280/2021 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE. LICITAÇÃO 
DIFERENCIADA NO MODO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. Objeto: AQUISIÇÃO DE 20 

(VINTE) HIDRÔMETROS, 20 (VINTE) CAVALETES GALVANIZADO E 20 (VINTE) JOGOS 
DE CONEXÃO (TUBETE, PORCA, ARRUELA DE 3/4 METAL), CONFORME ANEXO III DO 
EDITAL. Interessada: SEMMA. Data do Recebimento das propostas: até às 14h do dia 16/09/2021. 
Abertura da Sessão: 16/09/2021 às 14h. 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) 3235-1062 ou (14) 3235-1077 ou através 
de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br - Oferta de 
Compra: 820900801002021OC00382 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes 
devidamente credenciados.
Bauru, 30/08/2021 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

Ata de Registro de Preços – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 243/2021 - AMPLA PARTICIPAÇÃO - 
Processo: 98.095/2021 – Objeto: aquisição anual estimada de diversos medicamentos para o município. 
– Proponentes num total de 13 empresas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 
(um) ano – Assinatura em 19/08/2021 - Contratadas:
CHM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ATA N° 398/2021
CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA - ATA N° 399/2021
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - ATA N° 400/2021
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA - ATA N° 401/2021
DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ATA N° 402/2021
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ATA N° 
403/2021
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR REPRESENTAÇÃO CONSULTORIA LTDA 
- ATA N° 404/2021
Divisão de Compras e Licitações, 30/08/2021 – 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: 65.352/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 287/2021 - AMPLA PARTICIPAÇÃO – por 
meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: contratação de empresa para prestação 
de serviços de monitoramento 24 horas e instalação de sistema de rastreamento automotivo na frota 
de viaturas oficiais da Secretaria Municipal, com o fornecimento de software de geoposicionamento e 
controle logístico no regime de comodato.  Aberto no dia: 25/08/2021 às 9h. Notificamos a interessada no 
Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havido, foi adjudicado pelo pregoeiro 
em 27/08/2021 e devidamente homologado pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 30/08/2021, à 
empresa abaixo:
CONTROL RISK MONITORAMENTO LTDA
Item 01 – Serviço de rastreamento e monitoramento on-line de veículos. O sistema deve permitir: 
Rastreamento via GPS, transmissão GPRS/GSM, o monitoramento, localização e acesso às informações 
do veículo online, pela internet, 24 horas por dia, 7 dias por semana no Município de Bauru como também 
no Estado de São Paulo e no Brasil, em tempo real; à R$ 21,50 por veículo, sendo a frota da Secretaria 
Municipal de Saúde de Bauru composta por 128 veículos automotores; totalizando o valor mensal de R$ 
2.752,00 e anual de R$ 33.024,00, sendo o valor total da empresa R$ 33.024,00.
Bauru – Divisão de Compras e Licitações, 30/08/2021 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

MEMORIAL DE CREDENCIAMENTO
FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU - FERSB

PROCESSO N° 072/2021

MEMORIAL DE CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, EM UNIDADES 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS - SP.

Esta norma tem por objetivo disciplinar, estabelecendo regras e diretrizes, o processo de credenciamento 
de SERVIÇOS MÉDICOS PARA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, em unidades de saúde do Município 
de Pederneiras - SP.

Poderão participar do credenciamento as pessoas jurídicas que comprovem em seu quadro de sócios 
profissionais médicos ou residentes na área médica desejada para a prestação dos serviços. 

O Memorial de Credenciamento poderá ser retirado na FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE 
SAÚDE da REGIÃO de BAURU - FERSB, sito a Rua Gerson França, 9-42 - Centro - Bauru/SP - Cep. 
17.015-200- Telefone: 14-3012-0883 ou 14-3010-8038, em dias úteis, ou através do site:  https://www.
fundacaosaude.com.br ou através do e-mail: credenciamentofundacaosaude@gmail.com entre os dias 
31/08/2021 a 10/09/2021 das 08h às 12h e das 13h às 16h. 

Os envelopes de Pré-Qualificação deverão ser entregues na FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE 
SAÚDE da REGIÃO de BAURU - FERSB, sito a Rua Gerson França, 9-42 - Centro - Bauru/SP - Cep. 
17.015-200, entre os 31/08/2021 a 10/09/2021 das 08h às 12h e das 13h às 17h em conformidade com as 
condições deste memorial.

Excepcionalmente, devido à pandemia do coronavírus, os documentos de Pré-Qualificação poderão ser 
enviados por e-mail para o endereço: credenciamentofundacaosaude@gmail.com

O valor a ser pago pela FERSB para a prestação de serviços médicos será de acordo com a tabela abaixo:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

Área Nº 
Empresas

Limite de Horas 
mensais

Média mensal de 
consultas

Valor Hora 
R$

OFTALMOLOGIA 1 40 160 125,00

 Será pago o valor de R$ 125,00/hora para o total de horas cumpridas com limite de 40 horas mensais e 
deverá ser cumprido habitualmente o mínimo de 90% do contrato. Estima-se o valor mensal de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais).
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A contratada deverá obedecer a escala previamente fixada, a qual será elaborada pela Contratante e a 
Secretaria Municipal de Saúde.

Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Gerson França nº 9-42, fone (14) 3012-0883 ou 14-
3010-8038.

Bauru, 30 de agosto de 2021.
ELIANE COLETTE DA ROCHA

DIRETORA GERAL
FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE - REGIÃO DE BAURU

A Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru - FERSB, no uso de suas atribuições legais, 
torna público a CLASSIFICAÇÃO FINAL e a HOMOLOGAÇÃO PARA O CARGO DE TÉCNICO 
DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA do Processo Seletivo Público, 
para atuação nas Unidades de Saúde dos municípios de Pederneiras/SP e/ou Bauru/SP, e na Sede 
Administrativa da FERSB em Bauru/SP, Edital 001/2021.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

020 - TÉCNICO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO CÓDIGO NOTA 
FINAL CLASSIFICAÇÃO

001081
FERNANDO 
KROKOWEZ 
DOS SANTOS

00000305238206 020 77,50 1

002302
DIOGO 

HENRIQUE 
XAVIER

00000445168262 020 71,00 2

002740 RODRIGO 
SALLES SANTOS 00000433052752 020 70,00 3

001822 MAX FELIPE 
OLIVEIRA LIMA 00000032058616 020 70,00 4

002785
EMILIO CARLOS 

VIDOTTI 
JUNIOR

00000349762478 020 68,50 5

002132
FABRICIO 

SANTANA CONE 
SILVA

00000437895993 020 67,50 6

002487 BENILTON DE 
PAULO 00000298360652 020 67,50 7

000883
ALEXANDRE 

ALVES DE 
SOUZA MENDES

00000354393030 020 66,00 8

000123 ALEXANDRE 
FONTES 00000280588914 020 64,00 9

003028 RENATO TOITI 
SHIROTORI 00000232543057 020 63,00 10

002928
MARCIA 

MACHADO 
CAMPOS

00000309543046 020 62,50 11

001977 JORGE CAMPOS 00000212812087 020 62,50 12

002800

ARTUR 
CLAUBER 
CAMARGO 
SILVEIRA

00000417602078 020 57,50 13

001158
MAICON 

REZENDE DOS 
SANTOS

00000574460494 020 57,50 14

000904
DANIEL 

ANTONIO 
ISIDORO

00000447423435 020 57,00 15

001314 ED CARLOS DE 
SOUZA XAVIER 00000228768305 020 56,50 16

000013 EDUARDO 
PADOVINI 00000408381590 020 55,00 17

003214 LUIZ VICENTE 
FONSECA 00000020302445 020 54,50 18

001883 WAGNER DA 
SILVA 00000046245711 020 53,00 19

000985 RICARDO DE 
JESUS SILVA 00000430986385 020 52,50 20

000015
REINALDO 

APARECIDO 
BARDELI

0000016741446X 020 52,00 21

002398 EDINEIA AGELA 
DE PAULA 00000218878904 020 51,50 22

000562
JONATHAN 
RAFAEL DE 

ARAUJO NUNES
00000040913436 020 50,50 23

Bauru/SP, 31 de agosto de 2021. 
EDE CARLOS CAMARGO

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
COHAB - Companhia de Habitação
Popular de Bauru

Alexandre Canova Cardoso
Presidente

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU
CNPJ 45.010.071/0001-03

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 11/2021

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
ORIGEM: PI nº 866, 08/07/2021
 Objeto:  aquisição de 1.200 resmas de papel sulfite A4, conforme especificações contidas no Anexo I 
do Edital.
Local de realização: site da www.licitacoes-e.com.br. Licitação [nº 892802 ] 
Início do acolhimento das propostas: 15/09/2021, às 14h
Abertura das propostas: 16/09/2021, às 14h
Data e hora da disputa: 16/09/2021, às 14:15h
Edital: disponível em www.cohabbauru.com.br, link: “editais e publicações”, “Pregão Eletrônico”, bem 
como, no site www.licitacoes-e.com.br .
Base legal: Leis nº. 10.520/2002 e 13.303/2016, Lei Complementar nº 123/2006, Decretos nº.  3.555/2000 
e 10.024/2019, e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COHAB BAURU, publicada em seu 
site: www.cohabbauru.com.br, link: “editais e publicações”, e no Diário Oficial do Município de Bauru 
de 20/10/2018, (ANO XXIII - Edição 3.034, www.bauru.sp.gov.br).
Esclarecimentos: licitacao@cohabbauru.com.br, ou tel.: 014.3235.9205/15 (Cleber Speri, Presidente 
CPLJ)
Endereço da sede da COHAB BAURU: Avenida Nações Unidas, 30-31, Jardim Panorama, CEP 17011-
105, Bauru/SP. 

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
Andre Luis Fabiano 103289 Fiscal de Sistemas Hidráulicos 09/08/2021

Luis Felipe Moreno Pereira 103291 Fiscal de Sistemas Hidráulicos 11/08/2021
Amile Cristine dos Santos 

Gonçalves 103.292 Cozinheiro 12/08/2021

Sidnei Campos Pereira 103.324 Motorista 14/08/2021
Tassia Franco de Souza 103322 Fiscal de Sistemas Hidráulicos 14/08/2021

Marcelo Mariano Oliveira Franco 103.305 Fiscal de Sistemas Hidráulicos 16/08/2021
Karina Gonçalves Vieira 103.310 Engenheiro 17/08/2021
Jefferson da Silva Santos 102.750 Fiscal de Sistemas Hidráulicos 19/08/2021

Bauru, 31 de agosto de 2021
Antonio Marcos Saraiva

Presidente

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS

HOMOLOGAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO

À vista do relatório apresentado pela Comissão de Concurso Público em 18 de agosto de 2021, contendo 
informações sobre sua realização, HOMOLOGO o processo com validade de dois anos, conforme previsto 
no item 12.1 do Edital nº 01/2020-DAE, para o preenchimento de vagas no cargo de TÉCNICO EM 
OPERAÇÃO E SUPORTE DE COMPUTADORES.

Bauru, 31 de agosto de 2021.
ANTÔNIO MARCOS SARAIVA

Presidente do Conselho Administrativo
Departamento de Água e Esgoto
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HOMOLOGAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO

À vista do relatório apresentado pela Comissão de Concurso Público em 24 de agosto de 2021, contendo 
informações sobre sua realização, HOMOLOGO o processo com validade de dois anos, conforme previsto 
no item 12.1 do Edital 02/2020-DAE, para o preenchimento de vagas no cargo de BIÓLOGO.

Bauru, 31 de agosto de 2021.
ANTÔNIO MARCOS SARAIVA

Presidente do Conselho Administrativo
Departamento de Água e Esgoto

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8666/93

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

Informações:

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

Processo Administrativo nº 2298/2021 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 098/2021 – DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cloreto de polialumínio líquido, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 15/09/2021, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 15/09/2021, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 15/09/2021, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Gustavo Turini
Pregoeiro Substituto: Luiz Cláudio Ferreira de Oliveira

Processo Administrativo nº 5684/2019 e 9234/2019 [apenso] – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 099/2021 – DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de tintas, fundo preparador, selador, massa corrida, 
zarcão, diluente, verniz, fita adesiva, trinchas, broxa, lixas, manta de fibra de vidro, adesivo para laminação 
de fibra, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 16/09/2021, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 16/09/2021, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 16/09/2021, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Renan Sampaio Oliveira
Pregoeiro Substituto: Thaís de Moraes Perseguim

NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO - DAE

Processo Administrativo nº 5229/2020 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 046/2021 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de tubos de PVC com cadeia molecular normal 
ou orientada, com no mínimo 1MPa, intercambiável às conexões dúctil e luvas de correr em PVC 12 
DEFOFO, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital, conforme especificações contidas no 
Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 27/08/2021 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 01 - Itens nº 01 ao 05:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

Valor Total 
em R$

01 900 Barra

Tubo de PVC com cadeia molecular normal ou 
orientada, com no mínimo 1MPa, intercambiável 

às conexões dúctil; (PBA) Ponta e Bolsa com 
Anel de borracha tipo JEI (Junta Elástica 

Integrada);
Normas de Referência:

ABNT – NBR 7665; NBR 15750; NBR 9822;
Norma Técnica SANEPAR – EB/USMA/363 

Norma Técnica SABESP – NTS 320 ISO 16422
Dimensão: DN: 100 mm, DE: 118 mm (4”); 

Barra com 6 metros.
Marca: AMANCO

R$ 272,22 R$ 
244.998,00

02 900 Barra

Tubo de PVC com cadeia molecular normal ou 
orientada, com no mínimo 1MPa, intercambiável 

às conexões dúctil; (PBA) Ponta e Bolsa com 
Anel de borracha tipo JEI (Junta Elástica 

Integrada);
Normas de Referência:

ABNT – NBR 7665; NBR 15750; NBR 9822;
Norma Técnica SANEPAR – EB/USMA/363 

Norma Técnica SABESP – NTS 320 ISO 16422
Dimensão: DN: 150 mm, DE: 170 mm (6”); 

Barra com 6 metros.
Marca: AMANCO

R$ 596,67 R$ 
537.003,00

03 600 Barra

Tubo de PVC com cadeia molecular normal ou 
orientada, com no mínimo 1MPa, intercambiável 

às conexões dúctil; (PBA) Ponta e Bolsa com 
Anel de borracha tipo JEI (Junta Elástica 

Integrada);
Normas de Referência:

ABNT – NBR 7665; NBR 15750; NBR 9822;
Norma Técnica SANEPAR – EB/USMA/363 

Norma Técnica SABESP – NTS 320 ISO 16422
Dimensão: DN: 200 mm, DE: 222 mm (8”); 

barra com 6 metros.
Marca: AMANCO

R$ 958,33 R$ 
574.998,00

04 600 Barra

Tubo de PVC com cadeia molecular normal ou 
orientada, com no mínimo 1MPa, intercambiável 

às conexões dúctil; (PBA) Ponta e Bolsa com 
Anel de borracha tipo JEI (Junta Elástica 

Integrada);
Normas de Referência:

ABNT – NBR 7665; NBR 15750; NBR 9822;
Norma Técnica SANEPAR – EB/USMA/363 

Norma Técnica SABESP – NTS 320 ISO 16422
Dimensão: DN: 250 mm, DE: 274 mm (10”); 

Barra com 6 metros.
Marca: AMANCO

R$ 
1.471,66

R$ 
882.996,00

05 600 Barra

Tubo de PVC com cadeia molecular normal ou 
orientada, com no mínimo 1MPa, intercambiável 

às conexões dúctil; (PBA) Ponta e Bolsa com 
Anel de borracha tipo JEI (Junta Elástica 

Integrada);
Normas de Referência:

ABNT – NBR 7665; NBR 15750; NBR 9822;
Norma Técnica SANEPAR – EB/USMA/363 

Norma Técnica SABESP – NTS 320 ISO 16422
Dimensão: DN: 300 mm, DE: 326 mm (12”); 

Barra com 6 metros
Marca: AMANCO

R$ 
2.100,00

R$ 
1.260.000,00

1-ª Classificada: Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica Ltda.
Valor Total do Lote: R$ 3.499.995,00
Lote nº 02 - Itens nº 01 ao 05:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 

R$

01 113 Peça

Luva de correr PVC 12 Defofo, cor azul, junta 
elástica integrada (JEI/JERI), com as seguintes 
características: dimensão: DN = 150 mm (6”);  
pressão nominal mínima = 1,0 MPA; aplicação: 
adução e distribuição de água; Norma: ABNT - 

NBR 7665. 
Marca: ALC

R$ 54,00 R$ 
6.102,00

02 113 Peça

Luva de correr PVC 12 Defofo, cor azul, junta 
elástica integrada (JEI/JERI), com as seguintes 
características: dimensão: DN = 100 mm (4”);  
pressão nominal mínima = 1,0 MPA; aplicação: 
adução e distribuição de água; Norma: ABNT - 

NBR 7665.
Marca: ALC

R$ 22,00 R$ 
2.486,00

03 113 Peça

Luva de correr PVC 12 Defofo, cor azul, junta 
elástica integrada (JEI/JERI), com as seguintes 
características: dimensão: DN = 200 mm (8”);  
pressão nominal mínima = 1,0 MPA; aplicação: 
adução e distribuição de água; Norma: ABNT - 

NBR 7665.
Marca: ALC

R$ 120,00 R$ 
13.560,00

04 75 Peça

Luva de correr PVC 12 Defofo, cor azul, junta 
elástica integrada (JEI/JERI), com as seguintes 
características: dimensão: DN = 250 mm (10”);  
pressão nominal mínima = 1,0 MPA; aplicação: 
adução e distribuição de água; Norma: ABNT - 

NBR 7665.
Marca: ALC

R$ 200,00 R$ 
15.000,00

05 75 Peça

Luva de correr PVC 12 Defofo, cor azul, junta 
elástica integrada (JEI/JERI), com as seguintes 
características: dimensão: DN = 300 mm (12”);  
pressão nominal mínima = 1,0 MPA; aplicação: 
adução e distribuição de água; Norma: ABNT - 

NBR 7665.
Marca: ALC

R$ 330,00 R$ 
24.750,00

1-ª Classificada: ALC Tubos e Conexões Eireli EPP
Valor Total do Lote: R$ 61.898,00
COTA RESERVADA:
(Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) qualificadas como tais, nos termos do art. 
3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.)
Lote nº 03 - Itens nº 01 ao 05: Fracassado - Em consonância com o subitem 6.9.3 do Edital o Lote 03 – 
Cota Reservada foi adjudicado ao vencedor da Cota Principal.
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Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

Valor Total 
em R$

01 300 Barra

Tubo de PVC com cadeia molecular normal ou 
orientada, com no mínimo 1MPa, intercambiável 

às conexões dúctil; (PBA) Ponta e Bolsa com Anel 
de borracha tipo JEI (Junta Elástica Integrada);

Normas de Referência:
ABNT – NBR 7665; NBR 15750; NBR 9822;
Norma Técnica SANEPAR – EB/USMA/363 

Norma Técnica SABESP – NTS 320 ISO 16422
Dimensão: DN: 100 mm, DE: 118 mm (4”); 

Barra com 6 metros.
Marca: AMANCO

R$ 272,22 R$ 
81.666,00

02 300 Barra

Tubo de PVC com cadeia molecular normal ou 
orientada, com no mínimo 1MPa, intercambiável 

às conexões dúctil; (PBA) Ponta e Bolsa com Anel 
de borracha tipo JEI (Junta Elástica Integrada);

Normas de Referência:
ABNT – NBR 7665; NBR 15750; NBR 9822;
Norma Técnica SANEPAR – EB/USMA/363 

Norma Técnica SABESP – NTS 320 ISO 16422
Dimensão: DN: 150 mm, DE: 170 mm (6”); 

Barra com 6 metros.
Marca: AMANCO

R$ 596,67 R$ 
179.001,00

03 200 Barra

Tubo de PVC com cadeia molecular normal ou 
orientada, com no mínimo 1MPa, intercambiável 

às conexões dúctil; (PBA) Ponta e Bolsa com Anel 
de borracha tipo JEI (Junta Elástica Integrada);

Normas de Referência:
ABNT – NBR 7665; NBR 15750; NBR 9822;
Norma Técnica SANEPAR – EB/USMA/363 

Norma Técnica SABESP – NTS 320 ISO 16422
Dimensão: DN: 200 mm, DE: 222 mm (8”); 

barra com 6 metros.
Marca: AMANCO

R$ 958,33 R$ 
191.666,00

04 200 Barra

Tubo de PVC com cadeia molecular normal ou 
orientada, com no mínimo 1MPa, intercambiável 

às conexões dúctil; (PBA) Ponta e Bolsa com Anel 
de borracha tipo JEI (Junta Elástica Integrada);

Normas de Referência:
ABNT – NBR 7665; NBR 15750; NBR 9822;
Norma Técnica SANEPAR – EB/USMA/363 

Norma Técnica SABESP – NTS 320 ISO 16422
Dimensão: DN: 250 mm, DE: 274 mm (10”); 

Barra com 6 metros.
Marca: AMANCO

R$ 
1.471,66

R$ 
294.332,00

05 200 Barra

Tubo de PVC com cadeia molecular normal ou 
orientada, com no mínimo 1MPa, intercambiável 

às conexões dúctil; (PBA) Ponta e Bolsa com Anel 
de borracha tipo JEI (Junta Elástica Integrada);

Normas de Referência:
ABNT – NBR 7665; NBR 15750; NBR 9822;
Norma Técnica SANEPAR – EB/USMA/363 

Norma Técnica SABESP – NTS 320 ISO 16422
Dimensão: DN: 300 mm, DE: 326 mm (12”); 

Barra com 6 metros
Marca: AMANCO

R$ 
2.100,00

R$ 
420.000,00

1-ª Classificada: Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica Ltda.
Valor Total do Lote: R$ 1.166.665,00
Lote nº 04 - Itens nº 01 ao 05:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 

R$

01 37 Peça

Luva de correr PVC 12 Defofo, cor azul, junta 
elástica integrada (JEI/JERI), com as seguintes 
características: dimensão: DN = 150 mm (6”);  
pressão nominal mínima = 1,0 MPA; aplicação: 

adução e distribuição de água; Norma: ABNT - NBR 
7665. 

Marca: ALC

R$ 54,00 R$ 
1.998,00

02 37 Peça

Luva de correr PVC 12 Defofo, cor azul, junta 
elástica integrada (JEI/JERI), com as seguintes 
características: dimensão: DN = 100 mm (4”);  
pressão nominal mínima = 1,0 MPA; aplicação: 

adução e distribuição de água; Norma: ABNT - NBR 
7665.

Marca: ALC

R$ 22,00 R$ 814,00

03 37 Peça

Luva de correr PVC 12 Defofo, cor azul, junta 
elástica integrada (JEI/JERI), com as seguintes 
características: dimensão: DN = 200 mm (8”);  
pressão nominal mínima = 1,0 MPA; aplicação: 

adução e distribuição de água; Norma: ABNT - NBR 
7665.

Marca: ALC

R$ 120,00 R$ 
4.440,00

04 25 Peça

Luva de correr PVC 12 Defofo, cor azul, junta 
elástica integrada (JEI/JERI), com as seguintes 
características: dimensão: DN = 250 mm (10”);  
pressão nominal mínima = 1,0 MPA; aplicação: 

adução e distribuição de água; Norma: ABNT - NBR 
7665.

Marca: ALC

R$ 200,00
R$ 

5.000,00

05 25 Peça

Luva de correr PVC 12 Defofo, cor azul, junta 
elástica integrada (JEI/JERI), com as seguintes 
características: dimensão: DN = 300 mm (12”);  
pressão nominal mínima = 1,0 MPA; aplicação: 

adução e distribuição de água; Norma: ABNT - NBR 
7665.

Marca: ALC

R$ 330,00
R$ 

8.250,00

1-ª Classificada: ALC Tubos e Conexões Eireli EPP
Valor Total do Lote: R$ 20.502,00

Processo Administrativo nº 8146/2019 - DAE
Pregão Eletrônico nº 061/2021 - DAE
Objeto: Aquisição de conjunto CLP, IHM 7” colorida, switch para painel elétrico, fonte 24 Vdc, borne 
relé slim, borne fusível de vidro, disjuntor motor, Airgate-Modbus, base magnética, Fieldlogger, fonte 
de alimentação universal, indicador de vazão, transmissor de temperatura e umidade e transmissor 
de pressão, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital, conforme especificações contidas no 
Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 27/08/2021 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lotes nº 01 e 02 - Intereng Automação Industrial Ltda.
Lote nº 03 - Elétrica TI Eireli ME
Lote nº 04 - Novus Produtos Eletrônicos Ltda.
Lote nº 05 - Provider Controls - Instrumentação e Automação Ltda. ME
Valor Total: R$ 146.844,71

Processo Administrativo nº 213/2020 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 070/2021 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de ferro nervurado para construção civil e malha 
de ferro em tela soldada reforçada, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 30/08/2021 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 - Itens nº 01 ao 04:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 

R$

01 693,75 Kg

FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 
60, BITOLA 3/15” (5,00 MM), EM BARRA RETA, 
COM 12,00 METROS DE COMPRIMENTO CADA 
BARRA. PESO APROX. POR BARRA: 1,850 KG. 

NORMA NBR 7480 DA ABNT.  
Marca: Arcelor    

R$ 
12,84

R$ 
8.907,75

02 1102,50 Kg

FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 
50, BITOLA 1/4” (6,30 MM), EM BARRA RETA, 
COM 12,00 METROS DE COMPRIMENTO CADA 
BARRA. PESO APROX. POR BARRA: 2,940 KG. 

NORMA NBR 7480 DA ABNT.  
Marca: Arcelor       

R$ 
10,32

R$ 
11.377,80

03 1777,50 Kg

FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 
50, BITOLA 5/16” (8,00 MM), EM BARRA RETA, 
COM 12,00 METROS DE COMPRIMENTO CADA 
BARRA. PESO APROX. POR BARRA: 4,740 KG. 

NORMA NBR 7480 DA ABNT. 
Marca: Arcelor   

R$ 
10,02

R$ 
17.810,55

04 4164,75 Kg

FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 
50, BITOLA 3/8” (10,00 MM), EM BARRA RETA, 
COM 12,00 METROS DE COMPRIMENTO CADA 
BARRA. PESO APROX. POR BARRA: 7,404 KG. 

NORMA NBR 7480 DA ABNT. 
Marca: Arcelor        

R$ 
10,04

R$ 
41.814,09

1-ª Classificada: Telafer Comércio de Telas e Ferragens Ltda. ME
Valor Total do Lote: R$ 79.910,19
Lote nº 02 - Item nº 01: Fracassado
Lote nº 03 - Itens nº 01 ao 04:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 

R$

01 231,25 Kg

FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, 
CA 60, BITOLA 3/15” (5,00 MM), EM BARRA 

RETA, COM 12,00 METROS DE COMPRIMENTO 
CADA BARRA. PESO APROX. POR BARRA: 

1,850 KG. NORMA NBR 7480 DA ABNT.
Marca: Arcelor

R$ 12,84 R$ 
2.969,25
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02 367,50 Kg

FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, 
CA 50, BITOLA 1/4” (6,30 MM), EM BARRA 

RETA, COM 12,00 METROS DE COMPRIMENTO 
CADA BARRA. PESO APROX. POR BARRA: 

2,940 KG. NORMA NBR 7480 DA ABNT.
Marca: Arcelor

R$ 10,32
R$ 

3.792,60

03 592,50 Kg

FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, 
CA 50, BITOLA 5/16” (8,00 MM), EM BARRA 

RETA, COM 12,00 METROS DE COMPRIMENTO 
CADA BARRA. PESO APROX. POR BARRA: 

4,740 KG. NORMA NBR 7480 DA ABNT.
Marca: Arcelor

R$ 10,02
R$ 

5.936,85

04 1388,25 Kg

FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, 
CA 50, BITOLA 3/8” (10,00 MM), EM BARRA 

RETA, COM 12,00 METROS DE COMPRIMENTO 
CADA BARRA. PESO APROX. POR BARRA: 

7,404 KG. NORMA NBR 7480 DA ABNT.
Marca: Arcelor

R$ 10,04
R$ 

13.938,03

1-ª Classificada: Telafer Comércio de Telas e Ferragens Ltda. ME
Valor Total do Lote: R$ 26.636,73
Lote nº 04 - Item nº 01: Fracassado

Processo Administrativo nº 2148/2021 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 082/2021 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de lanches e refrigerantes, destinados aos 
servidores desta Autarquia em serviços emergenciais e eventos, conforme especificações contidas no 
Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 30/08/2021 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lote nº 01 - Itens nº 01 e 02:

Item Quant. 
Estim. Unid. Descrição

Valor 
Unitário 
em R$

Valor 
Total em 

R$

01 600 Unidade

Lanche tipo X-Salada, elaborado com:
- Pão de hambúrguer, com peso mínimo de 90 g;

- Hambúrguer de carne bovina com peso superior a 90 
g;

- 02 fatias de queijo tipo muçarela ou prato;
- 02 fatias de presunto magro;

- 02 folhas de alface;
- 02 rodelas grandes de tomate;

- Molho de maionese (02 unidades de sachê com peso 
mínimo de 6 g cada);

- Catchup (02 unidades de sachê com peso mínimo de 
6 g cada);

- Mostarda (02 unidades de sachê com peso mínimo de 
6 g cada).

R$ 
18,35

R$ 
11.010,00

02 600 Unidade

Refrigerante, composto de extrato de cola, água 
gaseificada, sendo permitido sacarina, extratos vegetais, 
cafeína, corante, caramelo, isento de corantes artificiais, 

validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da 
data da entrega, livre de sujidades, parasitas e larvas, 

acondicionado em lata de 350 ml cada; Suas condições 
deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16 

de novembro de 1998 e suas alterações posteriores; 
Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

Marca: Coca-Cola

R$ 5,00 R$ 
3.000,00

1-ª Classificada: Fábio Borges de Souza Bauru EPP
Valor Total do Lote: R$ 14.010,00

Processo Administrativo nº 3414/2020 - DAE
Pregão Eletrônico nº 087/2021 - DAE
Objeto: Aquisição de touca cirúrgica, avental em TNT e luvas de procedimento não cirúrgico em 
látex, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 30/08/2021 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lotes nº 01 e 02 - Scacalossi Bueno Materiais Odontológicos e Médicos Ltda. ME
Valor Total: R$ 21.000,00

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - DAE

Processo Administrativo nº 3450/2020 - DAE
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações, notificamos os 
interessados que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru formalizará a contratação da Fundação 
para o Incremento da Pesquisa e do Aperfeiçoamento Industrial - FIPAI, para consultoria na área 
ambiental visando a caracterização limnológica da área de entorno da captação no Rio Batalha (SP) 
como contribuição à operação da ETA do DAE Bauru: algas, cianobactérias, patógenos e nutrientes.
Valor Total: R$ 35.875,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais).
Base legal: Art. 24, XIII da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações.

NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO E 
DECLARAÇÃO DE VENCEDOR - DAE

Processo Administrativo nº 5790/2020 - DAE
Pregão Eletrônico nº 095/2020 - DAE
Comunicamos a todos os interessados que o Presidente do DAE procedeu o cancelamento dos atos de  
homologação, adjudicação, declaração de vencedor em relação ao Lote 01 do Pregão Eletrônico nº 
095/2020, em favor da licitante N. S. Karydi Eireli - EPP conforme fls. 355, 359-360 dos autos.

NOTIFICAÇÃO DE LOTE FRACASSADO - DAE

Processo Administrativo nº 5790/2020 - DAE
Pregão Eletrônico nº 095/2020 - DAE
Objeto: Aquisição de uniformes, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados que tendo em vista a desclassificação de todos os licitantes participantes do 
Lote 01, o mesmo restou fracassado. 

NOTIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - DAE

Processo Administrativo nº 2320/2019 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 090/2021 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de regador fabricado em polipropileno de alta densidade 
e em aço galvanizado, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados que tendo em vista a desclassificação de todos os licitantes participantes, a 
licitação restou fracassada. 

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:

Processo Interessado(s) Assunto

9502/2019 Ubirajara Luiz Gomes Análise de conta de àgua

INDEFERIDOS:

Processo Interessado(s) Assunto

5737/2021 Carlos Eduardo Bailone Análise de conta de àgua

PARCIALMENTE DEFERIDOS:

Processo Interessado(s) Assunto

315/2021 Potira Balieiro Frigo de Assis Análise de conta de àgua

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

5.167.501-17 1190 2021

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

3032/2020

Abase Aliança 
Brasileira de 

Assistencia Social e 
Educacional

Cópia de Alvará de Funcionamento emitido pela Seplan em vigência e 
Certidão de Utilidade Pública emitido pela Sebes.

2149/2021 Leme Artigos 
Automotivos

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.

3431/2021
Centro de 

Convivência Infantil 
João Paulo II

Documento relativo a posse ou propriedade do imóvel (Escritura ou 
Matrícula ou Contrato de Compra e Venda); Cópia da Ata de Eleição 
em vigência; Cópia de Alvará de Funcionamento emitido pela Seplan 

em vigência; Cópia da Lei que declara de Utilidade Pública.
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EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Luiz Carlos da Costa Valle
Presidente

SETOR DE NECRÓPOLES E FUNERÁRIA
CONVOCAÇÃO

01 - Convocamos os familiares do Sr(a). SUELI SEVERINO CIPRIANO falecido(a), titular do jazigo 
nº 31.628, Ficha: 4.956, localizado à Alameda: 17, Quadra: 02, Direita: 19 do Cemitério Municipal 
REDENTOR, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). ANDREA 
LUCIANE SEVERINO CIPRIANO SILVA.

02 - Convocamos os familiares do Sr(a). MOYSES PEREIRA BARBOSA falecido(a), titular do 
jazigo nº 34.602, Ficha: 4.049, localizado à Rua: 03, Quadra: 05, Linha: 03, Direita: 03 do Cemitério 
Municipal SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
MOISES PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA.

03 - Convocamos os familiares do Sr(a). PEDRO GUEDES falecido(a), titular do jazigo nº 
35.122, Ficha: 5.431, localizado à Avenida: 24, Quadra: 05, Esquerda: 02 do Cemitério Municipal 
REDENTOR, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
MICHELE GUEDES ROCHA.

04 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOÃO BRANDINO DE OLIVEIRA falecido(a), titular do 
jazigo nº 469, Ficha: 379, localizado à Avenida: 01, Quadra: 01, Linha: 05, Esquerda: 11 do Cemitério 
Municipal CRISTO REI, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). NELSON BRANDINO DE OLIVEIRA.

05 - Convocamos os familiares do Sr(a). DONELLI COLLI falecido(a), titular do jazigo nº 9.893, 
Ficha: 2.523, localizado à Rua: 01, Quadra: 02, Linha: 04, Esquerda: 04 do Cemitério Municipal 
SÃO BENEDITO, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
LILIANE COLLI TANE.

06 - Convocamos os familiares do Sr(a). DONELLI COLLI falecido(a), titular do jazigo nº 6.590, 
Ficha: 1.711, localizado à Rua: 01, Quadra: 02, Linha: 04, Esquerda: 03 do Cemitério Municipal 
SÃO BENEDITO, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
LUCIANE COLLI TANE.

07 - Convocamos os familiares do Sr(a). SEBASTIÃO BERALDO FARIA falecido(a), titular do 
jazigo nº 611, Ficha: 489, localizado à Avenida: 01, Quadra: 01, Linha: 06, Esquerda: 24 do Cemitério 
Municipal CRISTO REI, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). ANGÉLICA REGINA FARIA DA SILVA.

08 - Convocamos os familiares do Sr(a). PAULINA HABIB CURY falecido(a), titular do jazigo nº 
24.258, Ficha: 1.658, localizado à Avenida: 05, Quadra: 05, Linha: 01, Esquerda: 05 do Cemitério 
Municipal SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
AFIFI HABIB CURY.

09 - Convocamos os familiares do Sr(a). DOMINGOS RINO falecido(a), titular do jazigo nº 34.096, 
Ficha: 3.869, localizado à Avenida: 05, Quadra: 07, Esquerda: 05 do Cemitério Municipal SAUDADE, 
a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). MARIA DANIELLE 
BLASCO COUBE.

10 - Convocamos os familiares do Sr(a). SEBASTIÃO RODRIGUES SIQUEIRA falecido(a), titular 
do jazigo nº 379, Ficha: 318, localizado à Avenida: 01, Quadra: 01, Linha: 05, Direita: 15 do Cemitério 
Municipal CRISTO REI, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). SARA BRICHESI SIQUEIRA MEDEIROS.

11 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOÃO RODRIGUES BRAVO falecido(a), titular do jazigo 
nº 13.102, Ficha: 1.488, localizado à Rua: 05, Quadra: 03, Linha: 01, Esquerda: 07 do Cemitério 
Municipal REDENTOR, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). TATIANE COUTO MASSARI LOPES.

12 - Convocamos os familiares do Sr(a). WELLINGTON DOS SANTOS falecido(a), titular do 
jazigo nº 4.947, Ficha: 1.363, localizado à Rua: 03, Quadra: 06, Linha: 02, Direita: 04 do Cemitério 
Municipal SÃO BENEDITO, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). HERLEN KATIA DOS SANTOS ANJOLIM.

13 - Convocamos os familiares do Sr(a). MARIA ROSA PEREIRA ALVES falecido(a), titular do 
jazigo nº 13.341, Ficha: 1.575, localizado à Rua: 13, Quadra: 03, Linha: 01, Direita: 27 do Cemitério 
Municipal REDENTOR, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). CELSO PEREIRA ALVES.

14 - Convocamos os familiares do Sr(a). JESUINO BAPTISTA JORGE falecido(a), titular do 
jazigo nº 286, Ficha: 251, localizado à Avenida: 01, Quadra: 01, Linha: 04, Direita: 11 do Cemitério 
Municipal CRISTO REI, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). MARLENE BATISTA JORGE.

15 - Convocamos os familiares do Sr(a). IZAQUE FRANCISCO SILVA falecido(a), titular do jazigo 
nº 9.197, Ficha: 504, localizado à Rua: 17, Quadra: 02, Esquerda: 28 do Cemitério Municipal 
REDENTOR, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). ROSANE 
PIRES DA SILVA SANTOS.

16 - Convocamos os familiares do Sr(a). OLINDA DA CUNHA falecido(a), titular do jazigo nº 6.585, 
Ficha: 1.707, localizado à Rua: 01, Quadra: 05, Linha: 02, Esquerda: 25 do Cemitério Municipal 
SÃO BENEDITO, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
MARIA APARECIDA PAULA BISPO.

17 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOSÉ GONÇALVES PORTELLA falecido(a), titular do 
jazigo nº 12.973, Ficha: 504, localizado à Rua: 06, Quadra: 03, Linha: 01, Direita: 02 do Cemitério 
Municipal SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
SALETE APARECIA BERTOLUCCI ROSA, MARIA ELIDA PORTELLA PRESSUTO, MAGDA 
CRISTINA JORGE AFFONÇO, MARIA ADRIANA DE ARAÚJO PORTELLA MARTINS E 
MILZA BONACHELA DA ROCHA COELHO.

18 - Convocamos os familiares do Sr(a). INÊS GARILLI DA SILVA falecido(a), titular do jazigo 
nº 27.980, Ficha: 2.179, localizado à Rua: 06, Quadra: 05, Linha: 04, Direita: 09 do Cemitério 
Municipal SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
ADHEMAR DA SILVA.

19 - Convocamos os familiares do Sr(a). EUFROSINA CAMARGO falecido(a), titular do jazigo 
nº 6.598, Ficha: 143, localizado à Rua: 12, Quadra: 02, Esquerda: 27 do Cemitério Municipal 
REDENTOR, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). ROSELI 
CAMARGO DE LUNA.

20 - Convocamos os familiares do Sr(a). IWAO CHAEN falecido(a), titular do jazigo nº 36.357, 
Ficha: 4.660, localizado à Rua: 03, Quadra: 04, Linha: 02, Esquerda: 06 do Cemitério Municipal 
SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). RAPHAEL 
YUGI KATSUKI.

21 - Convocamos os familiares do Sr(a). AUGUSTO RUEDA falecido(a), titular do jazigo nº 22.544, 
Ficha: 1.396, localizado à Rua: 05, Quadra: 03, Linha: 01, Esquerda: 10 do Cemitério Municipal 
SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). MARILZA 
POSSATO DE LIMA.

22 - Convocamos os familiares do Sr(a). FRANCISCO ISQUIERDO RIVERA falecido(a), titular do 
jazigo nº 21.777, Ficha: 1.292, localizado à Rua: 04, Quadra: 02, Linha: 02, Direita: 01 do Cemitério 
Municipal CRISTO REI, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). FLÁVIA IRIS ISQUIERDO.

23 - Convocamos os familiares do Sr(a). ANTONIO BUENO falecido(a), titular do jazigo nº 5.039, 
Ficha: 757, localizado à Travessa: 04, Quadra: 04, Linha: 01, Direita: 03 do Cemitério Municipal 
SÃO BENEDITO, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
LUDMILA BOTTINI.

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, 31 de Agosto de 2021. 
Sidnei Aparecido de Souza 

Diretor de Manutenção e Modais 

EDITAL RETIFICADO
PROCESSO N. 5139/2021
PROCESSO SELETIVO N. 001/2021
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB

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.
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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$ 2.171,45 (dois mil, cento e setenta e um reais e 
quarenta e cinco cenntavos). 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.

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.
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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.

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 
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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 

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.
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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.

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.

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
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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 

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 30 (trinta) 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 28 (vinte e oito) pontos, sendo:

- 28 (vinte e oito) pontos, se a tarefa for executada de 01 (um) a 10 (dez) minutos;
- 20 (vinte) pontos, se a tarefa for executada de 11 (onze) a 15 (quinze) minutos;
- 10 (dez) 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.
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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

Bauru, 31 de agosto de 2021.
LUIZ CARLOS DA COSTA VALLE

Presidente da EMDURB

AMPLIAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DURANTE O 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO DE 19/08/2021 A 01/09/2021 

EDITAL RETIFICADO
PROCESSO N. 5386/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 001/2021
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB

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.

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 06 - R$ 1.529,20 (mil, quinhentos e vinte e nove reais 
e vinte centavos). O valor mencionado refere-se à 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.
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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.

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.
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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;

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.
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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, 

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;
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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.

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

1ª publicação de retificação  do edital 19/08/2021
Período de inscrições (art. 14, § 2º LM 6.871/16) 19/08/2021 a 01/09/2021
Publicação do resultado do pedido de isenção da 

taxa de inscrição (Doação de Sangue) 04/09/2021

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

Publicação das inscrições indeferidas 11/09/2021
Período de Recurso das inscrições indeferidas 13/09/2021 a 17/09/2021

Publicação resultado do recurso 18/09/2021
Publicação da classificação dos candidatos após 

análise do histórico escolar 18/09/2021

Período de recurso da classificação 20/09/2021 a 24/09/2021
Publicação do resultado do recurso e convocação 

dos classificados para a Prova Prática 25/09/2021

Prova Prática 03/10/2021
Resultado da Prova Prática 05/10/2021

Período de recurso da Prova Prática 06/10/2021 a 13/10/2021
Publicação do resultado do recurso e classificação 

final 16/10/2021

Període de recurso da Classificação Final 18/10/2021 a 22/10/2021
Publicação da classificação final após recursos 23/10/2021

Homologação 23/10/2021

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;
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 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, 31 de agosto de 2021.
LUIZ CARLOS DA COSTA VALLE

Presidente da EMDURB

EXTRATO DA ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 062/2021
Processo nº 2667/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 020/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: CIDADE VERDE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI. EPP..
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de Materiais Semafóricos, conforme especificação abaixo descrita:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA V. 
UNITÁRIO

V. 
TOTAL

05 024 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 R$ 

14.400,00

06 012 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 R$ 
5.760,00

08 030 Un. Suporte basculante 101 mm em 
alumínio, na cor preta.

JSM/SUP 
BASC. 
101MM

R$ 60,00 R$ 
1.800,00

10 030 Un. Pestana (cobre foco) para foco de 300 
mm, em alumínio, na cor preta.

JSM/ 
PESTANA 

300MM
R$ 13,00 R$ 390,00

13 060 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 R$ 

6.240,00

14 060 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 R$ 

6.240,00

15 060 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 R$ 

6.240,00

16 040 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 R$ 

3.960,00

17 010 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 R$ 990,00

VALOR TOTAL R$ 46.020,00 (Quarenta e seis mil e vinte reais)
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto, mediante emissão da nota fiscal.
Assinatura: 23/08/2021
Bauru, 31 de agosto de 2021.
Presidente da EMDURB.
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EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2020.
Processo nº 760/2020 – Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 012/2020 – Ata de Registro de Preços nº 
055/2020.
Contratante: EMDURB – Compromissária: MPS COMÉRCIO DE EPI E MRO EIRELI. EPP.
Objeto: As partes pactuam a RESCISÃO da Ata de Registro de Preços nº 055/2020, proveniente do Pregão 
Eletrônico nº 012/2020 a partir do dia 16/06/2021, nos termos do Art. 108, inciso I e Art. 109 inciso IX, 
do regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMDURB e cláusula 22.2, letra “i” do edital de 
licitação, considerando o atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Administração a 
Compromissária, decorrente do fornecimento dos objetos efetuados através da Nota Fiscal nº 0360, referente 
à AC nº 062210. A Compromissária está obrigada a proceder à entrega, dos objetos solicitados através das 
Autorizações de Compras que tenham sido emitidas e encaminhadas antes da efetivação da rescisão, assim 
que regularizados os atrasos no pagamento, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital. As 
partes exoneram-se de qualquer reclamação futura decorrente da presente rescisão contratual, com exceção 
de cobrança posterior de eventuais multas que vierem a ser aplicadas pelo eventual descumprimento das 
obrigações firmadas antes da efetiva rescisão da Ata, sendo devidos os pagamentos referentes às aquisições 
efetuadas até a data da Rescisão. As partes outorgam reciprocamente plena, rasa, geral e irrevogável 
quitação, para mais nada reclamarem uma da outra, a qualquer tempo, judicial ou extrajudicialmente, seja 
a qualquer título for, sobre esta Ata de Registro de Preços.
Assinatura: 18/08/2021
Bauru, 31 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.

COMISSÃO DE PREGÃO PORTARIA N.º 34/2021

RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO – Fundação de Previdência 
dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – Edital nº 05/2021 – 
Processo nº: 571/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 05/2021 – OFERTA DE COMPRA: 
820904801002021OC00013 – TORNA PÚBLICO aos interessados que a licitação procedeu 
FRACASSADA, por ter sido desclassificadas todas as empresas participantes do certame, conforme consta 
nos autos do referido processo.

PODER LEGISLATIVO
Marcos Antonio de Souza

Presidente

Editais e Avisos
PROCESSO DA nº 87/2021
CONTRATO nº 14/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Objeto: CONTRATO DE LIBERAÇÃO DE SINAL PARA “LOCALIZAÇÃO VIA GPS”
Fundamento legal: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
CONTRATADA: ERICA ORIGA ALVAREZ - ME
Valor do Contrato: R1.416,00 (mil quatrocentos e dezesseis reais)
Vigência: 13 de agosto de 2021a 12 de agosto de 2022.
Data da assinatura: 13 de agosto de 2021

Diário Oficial de Bauru
 E-MAIL:

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

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

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