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LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 7.525, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.022

P. 9.703/22 Autoriza a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores e funcionários 
públicos municipais, dos aposentados e pensionistas, dos estagiários, dos bolsistas e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica autorizada a revisão anual dos vencimentos, benefícios de aposentadorias e 

pensões dos servidores Públicos Municipais, ativos e inativos da Prefeitura Municipal 
de Bauru, do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, 
em 10,06% (dez por cento e seis centésimos), referente à reposição da inflação do 
período de janeiro a dezembro de 2.021.

Art. 2º Excetuando os abrangidos pelos Planos de Cargos, Carreiras e Salários de seus 
respectivos órgãos, fica prorrogado até março de 2.023, aos inativos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e da 
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - 
FUNPREV, o pagamento do abono não incorporável, instituído pelos arts. 3º e 4º da 
Lei Municipal n° 5.737, de 06 de maio de 2.009.

Art. 3º Os recursos referentes ao abono concedido aos inativos serão suportados 
financeiramente pelos órgãos empregadores, ficando desde já autorizada a Fundação 
de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, 
a efetuar os respectivos pagamentos, sendo que até março de 2.023, os órgãos 
empregadores repassarão a essa Fundação, integralmente, o valor correspondente, 
com correção monetária, nos termos desta Lei.

Art. 4º O valor da hora trabalhada dos Estagiários da Prefeitura Municipal de Bauru, 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE e da Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, bem como o valor 
da hora dos bailarinos bolsistas ficam reajustados em 10,06% (dez por cento e seis 
centésimos), referente à reposição do período de janeiro a dezembro de 2.021.

Art. 5º Altera o art. 54 da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, alterado pelo 
art. 21 da Lei Municipal nº 6.423, de 17 de outubro de 2.013, com a seguinte redação:
“Art. 54 (...)

I - de insalubridade, de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 
40% (quarenta por cento), do valor fixo de R$ 1.212,00 (um mil, 
duzentos e doze reais).” (NR)

Art. 6º O vale-compra de que trata a Lei Municipal nº 5.323, de 26 de dezembro de 2.005, 
passa a ter o valor de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais).

Art. 7º O abono de que trata o art. 10 da Lei Municipal nº 6.663, de 16 de abril de 2.015, fica 
reajustado para R$ 411,62 (quatrocentos e onze reais e sessenta e dois centavos), de 
forma integral aos servidores com remuneração de até R$ 3.069,32 (três mil, sessenta 
e nove reais e trinta e dois centavos).

§ 1º O abono de que trata este artigo será de R$ 411,61 (quatrocentos e onze reais e 
sessenta e um centavos) a R$ 0,01 (um centavo) aos servidores com remuneração, 
respectivamente de R$ 3.069,33 (três mil, sessenta e nove reais e trinta e três centavos) 
a R$ 3.480,93 (três mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e três centavos).

§ 2º Não farão jus ao abono de que trata o caput deste artigo, os servidores que recebam 
o benefício “in natura”, nos termos do art. 1º da Lei Municipal nº 2.862, de 14 de 
setembro de 1.988, com redação dada pelo art. 1º da Lei Municipal nº 5.365, de 16 de 
maio de 2.006.

Art. 8º As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelas verbas próprias no 
orçamento vigente. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de 
janeiro de 2.022.

 Bauru, 15 de fevereiro de 2.022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 15.929, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2.022

P. 15.506/22 Designa substituta para responder pela Secretaria Municipal do Bem-Estar Social 
nos afastamentos e impedimentos legais da Secretária.

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 designada a Sra. ROSE MARIA CARRARA ORLATO, para responder pela 

Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, nos afastamentos e impedimentos legais 
da titular da pasta, revogando o Decreto Municipal nº 15.249, de 25 de janeiro de 
2.021.

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 07 de 
fevereiro de 2.022.
Bauru, 11 de fevereiro de 2.022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.936, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.022
Exonera o Diretor de Trânsito e Transportes da Empresa Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 

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

Art. 1º Exonera do cargo de Diretor de Trânsito e Transportes da Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, o Sr. LUIZ FELIPE 
SCIULI DE CASTRO.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos para 14 de fevereiro 
de 2.022.
Bauru, 15 de fevereiro de 2.022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.937, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.022
Nomeia Diretor de Manutenção e Modais da Empresa Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Rural de Bauru – EMDURB.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 

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

Art. 1º Nomeia o Sr. LUIZ FELIPE SCIULI DE CASTRO, para exercer o cargo de Diretor 
de Manutenção e Modais da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Bauru – EMDURB.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos para 14 de fevereiro 
de 2.022.
Bauru, 15 de fevereiro de 2.022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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DECRETO Nº 15.938, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.022
Nomeia Diretor de Trânsito e Transportes da Empresa Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Rural de Bauru – EMDURB.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 

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

Art. 1º Nomeia, Sr. FLÁVIO JUN KITAZUME, para exercer o cargo de Diretor de Trânsito 
e Transportes da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru 
– EMDURB.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos para 14 de fevereiro 
de 2.022.
Bauru, 15 de fevereiro de 2.022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ATOS DO GABINETE
PORTARIA GP 20/2022

Suéllen Silva Rosim, Prefeita Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.
I – Revogar a Portaria GP 121/21.
II – Criar uma COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA LICITAÇÃO DA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE VARGEM LIMPA), com a finalidade de auxiliar tecnicamente os 
setores responsáveis pelo procedimento de abertura da nova licitação, com a seguinte composição:
PRESIDENTE:
Greici Maria Zimmer – Secretaria dos Negócios Jurídicos
MEMBROS:
Newton Caros Pereira Ferro – Secretaria de Obras;
Paulo Gervásio Garbelotti – Secretaria de Obras;
Valquiria Gomes Samartini de Oliveira– Departamento de Água e Esgoto;
Fernando Benatti – Departamento de Água e Esgoto
Heber Soares Vieira – Departamento d Água e Esgoto
III – Os membros da Comissão deverão exercer estas atribuições sem prejuízo de suas funções.
IV – Esta Portaria não se confunde e não substitui as previstas na Lei 8.666/93 e 14.133/21.
V – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 10 de fevereiro de 2022
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA GP 23/22
Suéllen Silva Rosim, Prefeita Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º Designar os membros permanentes para compor a Equipe de Servidores para Plano de Fiscalização 
de imóveis construídos com recursos do Governo Federal do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, 
em razão de liminar proferida nos autos da ACP nº 5001897-64.2020.4.03.6108 da 3ª Vara Federal de 
Bauru/SP.
1. Nilson Ghirardello
2. Érica Lemos Guinelli
3. Mario Cesar Carneiro Lobo Junior
4. Ana Cristina de Carvalho Sales Toledo
5. Rosa Maria Otuka Pereira
6. Marli Ralo
7. Prisicila Medina Pitta
Art. 2º A equipe de Servidores constituída para o cumprimento da decisão liminar poderá ser auxiliada por 
outros servidores da Divisão de Fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento e da Secretaria de 
Bem Estar Social ou qualquer servidor do Município de Bauru na eventual ausência de membro permanente, 
com definição de funções em Grupos de Trabalho.
Art. 3º A Equipe de Servidores será auxiliada por um representante da Caixa Econômica Federal e outro 
da União, além do auxilio da Delegacia de Policia Federal para dar suporte ao trabalho fiscalizatório, com 
participação nos trabalhos preparatórios para cumprimento dos prazos judiciais e entrega do Relatório 
Comum.
Art. 4º O presente ato é efetivado em conformidade com a decisão liminar que poderá ser definida se 
confirmada em sentença nos autos da ACP nº 5001315-20.2018.4.03.6113.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Registra-se e Cumpra-se;
Bauru, 11 de fevereiro de 2022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU

PORTARIA GP 27/22
Suéllen Silva Rosim, Prefeita Municipal de Bauru, no uso de suas atribuições legais, 

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

Matr. Servidor CNH Categoria Validade

35686 PATRIC RAFAEL RIBEIRO TEIXEIRA 04769008579 B 09/08/2024
REGISTRA-SE E PUBLIQUE-SE.

Bauru, 15 de fevereiro de 2022.
RAFAEL LIMA FERNADES

CHEFE DE GABINETE

DECISÃO
Pelos motivos constantes nos autos do Processo Administrativo nº 13.989/21 nos 

termos do que preceitua o § 4º do art. 109, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, DECIDO 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa CAFÉ RAINHA DA SERRA LTDA, 
mantendo-se a aplicação de penalidade de multa e suspensão temporária do direito de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração em virtude do descumprimento da Ata de 
Registro de Preços nº 264/21.

Oficie-se a Recorrente da presente decisão.
Bauru, 09 de fevereiro de 2.022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATOS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.446/21 - PROCESSO Nº 64.196/21 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: ANA VALÉRIA TONELOTTO - OBJETO: As partes 
resolvem, alterar a Cláusula Primeira, item 1.1 do contrato original, com fundamento no § 1º do art. 65 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, para o fim de acrescer 5% (cinco por cento) do quantitativo 
acordado, conforme segue: “1.1. A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente 
anexada ao Processo Administrativo nº 64.196/21, a fornecer ao CONTRATANTE A AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS: 11.655 (ONZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO) PACOTES DE COPO 
DESCARTÁVEL PARA AGUA DE 200 ML, conforme termo de sua proposta, devidamente anexada ao 
Processo Administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 02 - COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, CAPACIDADE DE 200 ML - COTA 
PRINCIPAL

ITEM UNID. QTDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA VALOR 
UN. R$

VALOR 
TOTAL R$

01
PCT 
100 
UN.

11.655

Pacotes com 100 unidades de COPO 
DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, em poliestireno 

atóxico, branco, capacidade de 200 ml, masss 
mínima = 1,80 gramas. Em conformidade com a 

ABNT - NBR 14.865/2012

BELLCOPO R$ 5,50 R$ 64.102,50

2. Em razão da alteração decorrente da cláusula anterior, será acrescido ao valor original do contrato 
a importância de R$ 3.052,50 (três mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), passando de R$ 
61.050,00 (sessenta e um mil e cinquenta reais) para R$ 64.102,50 (sessenta e quatro mil, cento e dois reais 
e cinquenta centavos) o valor total do contrato, razão pela qual o item 2.1 do contrato original passa a ter 
a seguinte redação: “2.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela aquisição dos objeto descrito 
na Cláusula Primeira a importância de R$ 64.102,50 (sessenta e quatro mil, cento e dois reais e cinquenta 
centavos), que será suportado pela dotação das fichas......” – ASSINATURA: 02/02/22, conforme art. 61, 
parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 019/2022
INTERDIÇÃO PARCIAL
OCORRÊNCIA Parede com risco de desabamento

BENS AFETADOS Edícula
PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL Ivanildo Luiz Barbosa

ENDEREÇO VISTORIADO Avenida Pinheiro Machado 
QUARTEIRÃO 2

NÚMERO 65
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Jardim Gerson França

Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 31/01/2022 na residência localizada na Avenida Pinheiro Machado número 2-65, Jardim 
Gerson França, constatou que a parede que faz divisa com o imóvel vizinho dos fundos, lapresenta risco de 
desabamento.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
PARCIALMENTE a parte ocupada pela edícula.

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
a área interdita não poderá ser ocupada nem as pessoas poderão permanecer no local.

Informamos ainda que depois de tomadas as medidas necessárias, incluindo as recomendações 
do Relatório de Constatação 075/2022 (em anexo), esta Coordenadoria deverá ser comunicada das 
providências adotadas.

Bauru, 02 de fevereiro de 2022.

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 020/2022
INTERDIÇÃO TOTAL
OCORRÊNCIA Residência com risco de desabamento

BENS AFETADOS Residência
PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL Iara dos Santos

ENDEREÇO VISTORIADO Rua Jeso Contijo de Moraes 
QUARTEIRÃO 10
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NÚMERO 77
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Parque Jaraguá

Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 31/01/2022 na residência localizada na Rua Jeso Contijo de Moraes número 10-77, Parque 
Jaraguá, constatou que a residência apresenta risco de desabamento.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
TOTALMENTE a residência.

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
a área interdita não poderá ser ocupada nem as pessoas poderão permanecer no local.

Informamos ainda que depois de tomadas as medidas necessárias, incluindo as recomendações 
do Relatório de Constatação 099/2022 (em anexo), esta Coordenadoria deverá ser comunicada das 
providências adotadas.

Bauru, 07 de fevereiro de 2022.

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 021/2022
INTERDIÇÃO PARCIAL
OCORRÊNCIA Residência com risco de desabamento

BENS AFETADOS Residência
PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL Luiz Gonzaga Cruz

ENDEREÇO VISTORIADO Rua José Portela Cunha 
QUARTEIRÃO 6

NÚMERO 50
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Jardim Prudência

Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 31/01/2022 na residência localizada na Rua José Portela Cunha número 6-50, Jardim 
Prudência, constatou que a residência faz divisa com o Córrego da Grama.

O Córrego da Grama, por ocasião das últimas chuvas teve várias árvores das margens caídas, 
causando o desvio do leito do córrego em direção ao talude, colocando em risco de deslizamento o talude e 
por consequência o fundo das residências que margeiam o córrego.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
PARCIALMENTE a residência, a parte dos fundos, ocupada pela cozinha e por um quarto.

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
a área interdita não poderá ser ocupada nem as pessoas poderão permanecer no local.

Informamos ainda que depois de tomadas as medidas necessárias, incluindo as recomendações 
do Relatório de Constatação 081/2022 (em anexo), esta Coordenadoria deverá ser comunicada das 
providências adotadas.

Bauru, 07 de fevereiro de 2022.

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 022/2022
INTERDIÇÃO PARCIAL
OCORRÊNCIA Residência com risco de desabamento

BENS AFETADOS Residência
PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL Carlos Cesar Ventura

ENDEREÇO VISTORIADO Rua José Portela Cunha 
QUARTEIRÃO 6

NÚMERO 40
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Jardim Prudência

Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 31/01/2022 na residência localizada na Rua José Portela Cunha número 6-40, Jardim 
Prudência, constatou que a residência faz divisa com o Córrego da Grama.

O Córrego da Grama, por ocasião das últimas chuvas teve várias árvores das margens caídas, 
causando o desvio do leito do córrego em direção ao talude, colocando em risco de deslizamento o talude e 
por consequência o fundo das residências que margeiam o córrego.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
PARCIALMENTE a residência, a parte dos fundos, ocupada pela edícula.

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
a área interdita não poderá ser ocupada nem as pessoas poderão permanecer no local.

Informamos ainda que depois de tomadas as medidas necessárias, incluindo as recomendações 
do Relatório de Constatação 082/2022 (em anexo), esta Coordenadoria deverá ser comunicada das 
providências adotadas.

Bauru, 07 de fevereiro de 2022.

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 023/2022
INTERDIÇÃO PARCIAL
OCORRÊNCIA Residência com risco de desabamento

BENS AFETADOS Residência
PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL Ana Rita Vasconcellos

ENDEREÇO VISTORIADO Rua José Portela Cunha 
QUARTEIRÃO 6

NÚMERO 30
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Jardim Prudência

Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 31/01/2022 na residência localizada na Rua José Portela Cunha número 6-30, Jardim 
Prudência, constatou que a residência faz divisa com o Córrego da Grama.

O Córrego da Grama, por ocasião das últimas chuvas teve várias árvores das margens caídas, 
causando o desvio do leito do córrego em direção ao talude, colocando em risco de deslizamento o talude e 
por consequência o fundo das residências que margeiam o córrego.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
PARCIALMENTE a residência, a parte dos fundos, ocupada pelo quintal.

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
a área interdita não poderá ser ocupada nem as pessoas poderão permanecer no local.

Informamos ainda que depois de tomadas as medidas necessárias, incluindo as recomendações 
do Relatório de Constatação 083/2022 (em anexo), esta Coordenadoria deverá ser comunicada das 
providências adotadas.

Bauru, 07 de fevereiro de 2022.

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 024/2022
INTERDIÇÃO TOTAL
OCORRÊNCIA Comércio sem definição

BENS AFETADOS Obra de comércio
PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL Vitor Casaca

ENDEREÇO VISTORIADO Avenida Nossa Senhora de Fátima
QUARTEIRÃO 8

NÚMERO 39
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Vila Mariana

Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 20/09/2021 e 01/02/2022 na residência localizada na Avenida  número 8-39, Vila Mariana, 
constatou ao ser iniciada a obra escavou-se a frente do imóvel, agora demolido, que era elevado 
originalmente. A escavação expôs a lateral da casa nº 8-29, situação de risco em períodos de chuva. 
Posteriormente, o muro foi construído, mas veio a ruir parcialmente em 29/01.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
TOTALMENTE a obra do lote nº 8-39, permitindo-se apenas as obras de reforma e reconstrução do muro 
sinistrado e INTERDITAR PARCIALMENTE a casa nº 8-29, vedando-se o acesso pelo portão lateral 
direito ao lado do muro sinistrado. 

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias e 
a construção de um muro efetivamente seguro, a área interdita, adjacente ao muro a ser reconstruído,  não 
poderá ser ocupada nem as pessoas poderão permanecer no local.

Informamos ainda que depois de tomadas as medidas necessárias, incluindo as recomendações 
do Relatório de Constatação 069/2022 e Relatório de Monitoramento 012/2022, (ambos em anexo), esta 
Coordenadoria deverá ser comunicada das providências adotadas.

Bauru, 09 de fevereiro de 2022.

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 025/2022
INTERDIÇÃO TOTAL
OCORRÊNCIA Imóvel com risco de desabamento

BENS AFETADOS Residência
PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL Regina Célia Barbosa Lima Jesus

ENDEREÇO VISTORIADO Rua Floriano Peixoto
QUARTEIRÃO 3

NÚMERO 49
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Centro

Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 17/01/2022 na residência localizada na Rua Floriano Peixoto número 3-49, Centro, constatou 
que a residência e os galpões nos fundos do imóvel apresentam rico de desabamento.
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 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
TOTALMENTE o imóvel.

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
o imóvel deverá permanecer desocupado.

Informamos ainda que depois de tomadas as medidas necessárias, esta Coordenadoria deverá ser 
comunicada das providências adotadas.

Segue em anexo o Relatório de Constatação 050/2022.

Bauru, 10 de fevereiro de 2022.

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 026/2022
INTERDIÇÃO PARCIAL
OCORRÊNCIA Imóvel com risco de desabamento

BENS AFETADOS Residência
PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL Elieser Assis dos Santos

ENDEREÇO VISTORIADO Rua dos Motoristas
QUARTEIRÃO 11

NÚMERO 06
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Núcleo Gasparini

Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 27/01/2022 na residência localizada na Rua dos Motoristas número 11-06, Núcleo Gasparini, 
constatou que a laje de um quarto anexo à residência apresenta risco de desabamento.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
PARCIALMENTE a residência, a parte ocupada pelo quarto anexo à residência.

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
o imóvel deverá permanecer desocupado.

Informamos ainda que depois de tomadas as medidas necessárias, esta Coordenadoria deverá ser 
comunicada das providências adotadas.

Segue em anexo o Relatório de Constatação 066/2022.

Bauru, 10 de fevereiro de 2022.

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 027/2022
INTERDIÇÃO PARCIAL
OCORRÊNCIA Imóvel com risco de desabamento

BENS AFETADOS Residência
PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL Vera Lúcia Barbosa de Jesus

ENDEREÇO VISTORIADO Rua Paulo Cesar Fantini
QUARTEIRÃO 1

NÚMERO 43
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Jardim Flórida
Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 31/01/2022 na residência localizada na Rua Paulo Cesar Fantini número 1-43, Jardim 
Flórida, constatou que o muro dos fundos da residência bem como o quarto dos fundos apresenta risco de 
desabamento em caso de deslizamento do talude que divide o imóvel com o vizinho.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
PARCIALMENTE a residência, a parte ocupada pelo quintal dos fundos e o quarto dos fundos.

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
o imóvel deverá permanecer desocupado.

Informamos ainda que depois de tomadas as medidas necessárias, esta Coordenadoria deverá ser 
comunicada das providências adotadas.

Segue em anexo o Relatório de Constatação 086/2022.

Bauru, 10 de fevereiro de 2022.

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 028/2022
INTERDIÇÃO PARCIAL
OCORRÊNCIA Imóvel com risco de desabamento

BENS AFETADOS Residência
PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL Vitor Rodrigueiro

ENDEREÇO VISTORIADO Alameda Vênus
QUARTEIRÃO 1

NÚMERO 09
COMPLEMENTO Fundos

BAIRRO Parque Santa Edwirges

Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 05/02/2022 na residência localizada na Alameda Vênus número 1-09, fundos, constatou que o 
imóvel apresenta diversas rachaduras, com indicio das causas estarem relacionadas com o muro de arrimo 
que diviede o imóvel com o vizinho dos fundos.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
PARCIALMENTE a residência, a parte ocupada pelo quintal dos fundos.

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
o imóvel deverá permanecer desocupado.

Informamos ainda que depois de tomadas as medidas necessárias, esta Coordenadoria deverá ser 
comunicada das providências adotadas.

Segue em anexo o Relatório de Constatação 106/2022.

Bauru, 11 de fevereiro de 2022.

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 029/2022
INTERDIÇÃO PARCIAL
OCORRÊNCIA Muro com risco de desabamento

BENS AFETADOS Residência
PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL Thainá Rodrigues de Souza

ENDEREÇO VISTORIADO Rua Albano Bighetti
QUARTEIRÃO 2

NÚMERO 23
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Jardim Marília
Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 02/02/2022 na residência localizada na Rua Albano Bighetti número 2-23, Jardim Marília, 
constatou que o muro que divide o imóvel com o vizinho, apresenta risco de desmoronamento.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
PARCIALMENTE a residência, a parte ocupada pelo quintal e corredor dos fundos.

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
a área interditada deverá permanecer desocupada.

Informamos ainda que depois de tomadas as medidas necessárias, esta Coordenadoria deverá ser 
comunicada das providências adotadas.

Segue em anexo o Relatório de Constatação 079/2022.

Bauru, 14 de fevereiro de 2022.

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 030/2022
INTERDIÇÃO PARCIAL
OCORRÊNCIA Muro com risco de desabamento

BENS AFETADOS Residência
PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL Rafael Eduardo Franco de Almeida

ENDEREÇO VISTORIADO Rua Brasilino Carvalho
QUARTEIRÃO 2

NÚMERO 35
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Jardim Marília
Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 02/02/2022 na residência localizada na Rua Brasilino Carvalho número 2-35, Jardim Marília, 
constatou que o muro que divide o imóvel com o vizinho, apresenta risco de desmoronamento.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
PARCIALMENTE a residência, a parte ocupada pela edícula e corredor.

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
a área interditada deverá permanecer desocupada.

Informamos ainda que depois de tomadas as medidas necessárias, esta Coordenadoria deverá ser 
comunicada das providências adotadas.

Segue em anexo o Relatório de Constatação 079/2022.

Bauru, 14 de fevereiro de 2022.

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 031/2022
INTERDIÇÃO PARCIAL
OCORRÊNCIA Muro com risco de desabamento

BENS AFETADOS Condomínio
PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL Rua Célio Betomini

ENDEREÇO VISTORIADO Rua Maria José 
QUARTEIRÃO 1

NÚMERO 54
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Centro
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Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 03/02/2022 na residência localizada na Rua Maria José número 1-54, Centro, constatou 
que o muro que divide o imóvel com o vizinho dos fundos, Residencial Porto Bello, apresenta risco de 
desabamento.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
PARCIALMENTE a residência, a parte ocupada pelo quintal, corredor e área de serviços.

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
a área interditada deverá permanecer desocupada.

Informamos ainda que depois de tomadas as medidas necessárias, esta Coordenadoria deverá ser 
comunicada das providências adotadas.

Segue em anexo o Relatório de Constatação 088/2022.

Bauru, 15 de fevereiro de 2022.

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 032/2022
INTERDIÇÃO PARCIAL
OCORRÊNCIA Muro com risco de desabamento

BENS AFETADOS Condomínio
PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL Felipe Augusto Feliciano da Costa

ENDEREÇO VISTORIADO Rua Constituição
QUARTEIRÃO 3

NÚMERO 42
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Centro
Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 03/02/2022 na residência localizada na Rua Maria José número 1-54, Centro, constatou 
que o muro que divide o imóvel com o vizinho dos fundos, Residencial Porto Bello, apresenta risco de 
desabamento.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
PARCIALMENTE o residencial, a área de lazer, a piscina e a garagem no subsolo.

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
a área interditada deverá permanecer desocupada.

Informamos ainda que depois de tomadas as medidas necessárias, esta Coordenadoria deverá ser 
comunicada das providências adotadas.

Segue em anexo o Relatório de Constatação 088/2022.

Bauru, 15 de fevereiro de 2022.

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 033/2022
INTERDIÇÃO PARCIAL
OCORRÊNCIA Edícula com risco de desabamento

BENS AFETADOS Residência
PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL Jorge Luiz de Lima

ENDEREÇO VISTORIADO Rua Matilde Fraga Moreira de Almeida
QUARTEIRÃO 4

NÚMERO 53
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Jardim Jussara
Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 02/02/2022 na residência localizada na Rua Matilde Fraga Moreira de Almeida número 4-53, 
Jardim Jussara, constatou que a edícula nos fundos do imóvel apresenta risco de desabamento.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
PARCIALMENTE a residência, a parte ocupada pela edícula.

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
a área interditada deverá permanecer desocupada.

Informamos ainda que depois de tomadas as medidas necessárias, esta Coordenadoria deverá ser 
comunicada das providências adotadas.

Segue em anexo o Relatório de Constatação 080/2022.

Bauru, 15 de fevereiro de 2022.

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 034/2022
INTERDIÇÃO PARCIAL
OCORRÊNCIA Edícula com risco de desabamento

BENS AFETADOS Residência
PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL Djanira Tordinelli

ENDEREÇO VISTORIADO Rua Capitão João Antônio Loureiro
QUARTEIRÃO 2

NÚMERO 73
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Vila Pacífico

Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 07/02/2022 na residência localizada na Rua Capitão João Antônio Loureiro número 2-73, vila 
Pacífico, constatou que a edícula nos fundos do imóvel apresenta risco de desabamento.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
PARCIALMENTE a residência, a parte ocupada pela edícula.

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
a área interditada deverá permanecer desocupada.

Informamos ainda que depois de tomadas as medidas necessárias, esta Coordenadoria deverá ser 
comunicada das providências adotadas.

Segue em anexo o Relatório de Constatação 118/2022.

Bauru, 15 de fevereiro de 2022.

AUTO DE INTERDIÇÃO

NÚMERO 035/2022
INTERDIÇÃO PARCIAL
OCORRÊNCIA Incêndio em Quitinetes

BENS AFETADOS Quitinetes
PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL Pedro Quirino

ENDEREÇO VISTORIADO Rua Doze de Outubro
QUARTEIRÃO 4

NÚMERO 59
COMPLEMENTO ***

BAIRRO Jardim Bela Vista
Histórico:
 A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, por meio de vistoria 
realizada em 27/01/2022 no residencial solar Mariana, onde funciona um conjunto de quitinetes, localizado 
na Rua doze de Outubro número 14-37, Jardim Bela Vista, constatou que as quitinetes de números 13 e 14 
sofreram incêndio, ficando sem condições de ocupação.
 Em razão dos problemas constatados, esta Coordenadoria resolve INTERDITAR 
PARCIALMENTE o conjunto, as quitinetes de números 13 e 14.

Ressaltamos que a interdição deverá ser respeitada e mantida, e dá-se como medida de 
preservação de vidas. Informamos que enquanto não forem tomadas as medidas de segurança necessárias, 
a área interditada deverá permanecer desocupada.

Informamos ainda que depois de tomadas as medidas necessárias, esta Coordenadoria deverá ser 
comunicada das providências adotadas.

Segue em anexo o Relatório de Constatação 067/2022.

Bauru, 15 de fevereiro de 2022.

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.
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Praça das Cerejeiras, 1-59 – Altos da Cidade – CEP. 17014-900
Atendimento: 8h às 12h – 13h às 18h
Almoxarifado Central e Patrimônio

Avenida Hélio Police, s/nº - Jardim Redentor – CEP. 17032-290
Atendimento: 7h às 12h – 13h às 17h

SESMT
Rua General Marcondes Salgado, 2-45 – Centro – CEP. 17010-040

Atendimento: 8h às 12h – 13h às 17h

CONTATOS
Secretário da Administração: (14) 3235-1099

Gabinete do Secretário: (14) 3235-1099 
Divisão de Administração e Expediente: 3235-1203 / 3235-1110

Departamento de Administração de Materiais (Compras e Licitações): (14) 3235-1287 / (14) 3235-
1062 / (14) 3235-1357 / (14) 3235-1113 / (14) 3235-1337

Divisão de Almoxarifado: (14) 3203-7533 / (14) 3227-1431
Divisão de Patrimônio: (14) 3203-7548

Divisão de Serviços Essenciais: (14) 3227-6828
Departamento de Administração de Pessoal: (14) 3235-1199 / (14) 3235-1229 / (14) 3235-1137 / (14) 

3235-1351 / (14) 3235-1227 / (14) 3235-1305
Departamento de Avaliação Funcional: (14) 3235-1158

Divisão de Apoio ao Servidor: (14) 3227-5647
Seção de Benefícios: (14) 3235-1158

Perícia Médica: (14) 3227-5647
Seção de Segurança e Medicina do Trabalho: (14) 3234-9022

Serviço Social: (14) 3227-5650
Divisão de Avaliação: (14) 3235-1277

Departamento de Recursos Humanos: (14) 3235-1207
Divisão de Concursos: (14) 3235-1081

Escola de Gestão Pública: (14) 3235-1043
Secretaria Municipal de Administração: 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

RESCISÃO CONTRATUAL: A partir de 15/12/2021, rescinde a pedido, o contrato de trabalho por tempo 
determinado do(a) senhor(a) SILVIA ALCIDES DA SILVA MATTOS, RG nº 10xxxxx92, matrícula 
nº 90566, da função de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS da SECRETARIA MUNICIPAL DO 
MEIO AMBIENTE, através do processo 193578/2021.

TRANSFERÊNCIAS: A partir de 28/01/2022, portaria nº 239/2022, transfere o(a) servidor(a) ROSAINE 
D AVILA STEVANIN matrícula nº 30980, RG nº 18xxxxx64, Agente em Gestão Administrativa e Serviços 
- Agente de Administração, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS, para o 
GABINETE DA PREFEITA conforme processo nº 6274/2022.

A partir de 28/01/2022, portaria nº 240/2022, transfere o(a) servidor(a) VICTOR BARDUCHI PEDROSO 
matrícula nº 34432, RG nº 41xxxxx65, Assistente em Gestão Administrativa e Serviços - Atendente, 
do(a) GABINETE DA PREFEITA, para o SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 
conforme processo nº 6274/2022.

EXONERAÇÕES: A partir 01/02/2022, portaria nº 241/2022, exonera, a pedido, o (a) servidor(a) 
LUCIANA CRISTINA FERREIRA, RG nº 42xxxxx42, matrícula nº 34219, do cargo efetivo de 
Especialista em Educação Adjunto - Professor Substituto de Educação Básica - Educação Física, do(a) 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, conforme Processo nº 15.723/2022.

A partir de 12/02/2022, portaria nº 242/2022,  VERA LUCIA PASCOALINO, RG. 11xxxxx18, matricula 
nº 33601, do cargo em comissão de Administrador Regional, da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINSTRAÇÕES REGIONAIS, conforme processo nº 24.277/2022.

A partir de 14/02/2022, portaria nº 243/2022, exonera a pedido, FLAVIO JUN KITAZUME, RG. 
16xxxxx15, matricula nº 35453, do cargo em comissão de Assessor de Gestão Estratégica em Saúde, da 
SECRETARIA DE SAÚDE, conforme processo nº 24.277/2022.

RETIFICAÇÃO: No D.O.M nº 3510 de 03/02/2022: Onde se lê, A partir 03/01/2022, portaria nº 161/2022, 
dispensa o(a) servidor(a) JOSE LUIZ DE OLIVEIRA COUTINHO, RG nº 16xxxxx44, matrícula 
nº 27646, da função de confiança de DIRETOR DA DIVISÃO DE BIBLIOTECAS, da SECRETARIA 
MUNICIPAL DA CULTURA, conforme Processo nº 13.339/2022.......Leia-se, A partir 03/02/2022.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA DE NOMEAÇÃO

A partir de 14/02/2022, portaria n.º 244/2022, nomeia ANDREA CARLA BASCAROTTO, RG n.º 
41.XXX.XXX-0 e CPF n.º 406.XXX.XXX-19, no Cargo em Comissão de ASSESSORA DE GESTÃO 
ESTRATÉGICA EM SAÚDE, do(a) SECRETARIA DE SAÚDE, conforme Processo n.º 24269/2022.

EXONERAÇÃO/POSSE

PORTARIA N.º 245/2022: ROSEMEIRE LOPES PINTO, Diretora de Departamento de Administração 
de Pessoal, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto n.º 6.664 de 22 de julho de 1993, R 
E S O L V E: Exonerar, a pedido, o(a) servidor(a) ALZIRA ANTONIO FERREIRA DE MEDEIROS, 
portador(a) do RG n.º 42XXXXX02 e CPF n.º 378.XXX.XXX-29, matrícula 33351, cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, do(a) SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, e MARIANA FELIX BUENO BELONE, Diretora do Departamento 
de Recursos Humanos, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de 
setembro de 2018, RESOLVE: Dar posse no cargo efetivo de AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR 

DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, para o(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, a partir de 17/02/2022.

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

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 246/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - INFANTIL, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3516 após o 
cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) 
KAREN CRISTINA SARDINHA MANTOVANI, portador(a) do RG n.º 42XXXXX12 e CPF n.º 343.
XXX.XXX-09, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 26º lugar, no concurso público para 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - INFANTIL, Edital n.º 02/2020 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br .  Ligar em 17/02/2022 às 08h30min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada pelo(a) acesso de Marilsa Peixoto Duarte Escaquete, cargo efetivo de 
Especialista em Educação Adjunto - Professor Substituto de Educação Básica - Infantil, matrícula 33.755, 
publicado(a) no Diário Oficial do Município em 28 de dezembro de 2021.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 247/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - INFANTIL, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3516 após o 
cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) 
Sr.(a) TEREZA MICHELE DE LIMA OLIVEIRA, portador(a) do RG n.º 35XXXXX29 e CPF n.º 218.
XXX.XXX-84, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 27º lugar, no concurso público para 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - INFANTIL, Edital n.º 02/2020 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br .  Ligar em 17/02/2022 às 09h00min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada pelo(a) acesso de Milena Miguel Martins, cargo efetivo de Especialista 
em Educação Adjunto - Professor Substituto de Educação Básica - Infantil, matrícula 28.734, publicado(a) 
no Diário Oficial do Município em 28 de dezembro de 2021.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 248/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - INFANTIL, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3516 após o 
cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) 
Sr.(a) RUBIA FRANCO SANTOS, portador(a) do RG n.º 47XXXXX63 e CPF n.º 358.XXX.XXX-42, em 
virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 28º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL, 
Edital n.º 02/2020 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br .  Ligar em 17/02/2022 às 09h30min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada pelo(a) acesso de Nilda Cardoso, cargo efetivo de Especialista em 
Educação Adjunto - Professor Substituto de Educação Básica - Infantil, matrícula 29.542, publicado(a) no 
Diário Oficial do Município em 28 de dezembro de 2021.

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

TORNA SEM EFEITO

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial n.º 3510 do(a) Sr.(a) BEATRIZ TOLEDO 
SALGALS, portador(a) do CPF 431.XXX.XXX-01, classificado(a) em 29.º, no Processo Seletivo para 
credenciamento de estagiário na área de JORNALISMO, edital n.º 03/2019 em virtude de DESISTÊNCIA 
EXPRESSA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial n.º 3510 do(a) Sr.(a) MARCOS VITOR 
DE OLIVEIRA SILVA, portador(a) do CPF 425.XXX.XXX-58, classificado(a) em 12.º, no Processo 
Seletivo para credenciamento de estagiário na área de NUTRIÇÃO, edital n.º 03/2019 em virtude de 
DESISTÊNCIA EXPRESSA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial n.º 3510 do(a) Sr.(a) FERNANDA PERES 
GOMES, portador(a) do CPF 330.XXX.XXX-65, classificado(a) em 13.º, no Processo Seletivo para 
credenciamento de estagiário na área de NUTRIÇÃO, edital n.º 03/2019 em virtude de DESISTÊNCIA 
EXPRESSA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial n.º 3510 do(a) Sr.(a) LETICIA DE JESUS 
ARRUDA, portador(a) do CPF 439.XXX.XXX-03, classificado(a) em 14.º, no Processo Seletivo para 
credenciamento de estagiário na área de NUTRIÇÃO, edital n.º 03/2019 em virtude de DESISTÊNCIA 
EXPRESSA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta 
data Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial n.º 3505 do(a) Sr.(a) VIVIANE 
CAROLINA DA SILVA BERGAMO, portador(a) do CPF 428.XXX.XXX-36, classificado(a) em 15.º, 
no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de ADMINISTRAÇÃO, edital n.º 01/2021 
em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA.
 

CONVOCAÇÃO
 
Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do(a) 28.º classificado(a), a diretora do Departamento 
de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve CONVOCAR para prover a função 
de ESTAGIÁRIO na Prefeitura Municipal de Bauru, o(a) Sr(a) VINÍCIUS LEANDRO DO 
NASCIMENTO, portador(a) do CPF 351.XXX.XXX-71classificado(a) em 30.º, no Processo Seletivo para 
a área de JORNALISMO, edital n.º 03/2019. Este(a) deve contatar o CENTRO DE INTEGRAÇÃO 
EMPRESA-ESCOLA – CIEE, telefone (11) 95024-4412 ou comparecer à Rua Luso Brasileira, n.º 
4-44, Sala 702/703 e 704, Bauru/SP, CEP: 17016-230, Edifício Metropolitan, num prazo não superior 
a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados acarretará 
a sua desistência.

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O 
CARGO DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA – SERVENTE DE ESCOLA - EDITAL 
11/2020.

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 ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA – SERVENTE DE 
ESCOLA, para a realização da PROVA OBJETIVA, nos termos do Edital 11/2020, de acordo com as 
seguintes orientações:
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 20/02/2022 (DOMINGO), na ANHANGUERA 
EDUCACIONAL LTDA, localizada na AVENIDA MOUSSA NAKHL TOBIAS, N.º 3-33.
2. A PROVA OBJETIVA TERÁ DURAÇÃO DE 03 HORAS.
3. O PORTÃO DE ENTRADA SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE ÀS 08H e 50MIN., 
NÃO SENDO PERMITIDA, SOB NENHUM PRETEXTO A ENTRADA DE CANDIDATO APÓS 
O HORÁRIO ESTABELECIDO.
4. É recomendável que os candidatos compareçam no local indicado para a realização da prova, com 
antecedência mínima de 01 (uma) hora.
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%) e sua garrafa de água.
4.3. O candidato deverá cumprir os protocolos de higiene e segurança preconizados por decretos publicados 
ou que vierem a ser publicados, pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19, 
no momento da aplicação da prova.
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. Se o fiscal tiver dúvidas na identificação do candidato, 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 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: documentos digitais, 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.
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, 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, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
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. Ao ingressar na sala para realização da prova, antes de lacrar seus pertences, os candidatos deverão 
desligar todos os equipamentos eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, 
se os mesmos emitirem qualquer tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será 
excluído do certame.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. 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, ficando a critério da Coordenação do Concurso a 
avaliação dos casos específicos.
28.1. Também não será admitida a utilização de qualquer objeto/material, de qualquer natureza, que cubra 
a orelha ou obstrua o ouvido.
29. 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 poderá ser excluído do certame.
30. 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.
31. 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.
32. 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.
33. 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 11/2020, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 
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4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=163 até às 16h do dia 18 (dezoito) de fevereiro de 2022.
34. 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.
35. 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.
35.1. 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.
36. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
37. 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.
38. 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.
39. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação da convocação para a realização da prova 
objetiva (12/02/2022), 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

20/02/2022 (DOMINGO) às 08H50
PRÉDIO E SALA 03

INSCRIÇÃO NOME
0034400424 ADALGIZA FÁTIMA PAIXÃO BALDUINO
0034401172 ADAN JONES DA SILVA
0034401253 ADELINA APARECIDA DA SILVA
0034401282 ADEMIR ALEIXO CAMILO
0034400605 ADENIZE MARIA DE OLIVEIRA SANCHES
0034400179 ADEVALDO TAVARES DA SILVA
0034400769 ADICACIO SILVA REIS
0034401210 ADILSON DEZAN
0034401556 ADIMARA CRISTINA GARCIA DIONIZIO
0034401440 ADINEIA ROQUE DOS SANTOS
0034401350 ADRIAN FELIPE DOS SANTOS BORGES
0034401621 ADRIAN JONAS LOPES DA SILVA
0034401846 ADRIANA AMÉLIA DE SOUZA
0034400430 ADRIANA APARECIDA MAIA
0034402091 ADRIANA APARECIDA MARTINS RODRIGUES
0034400523 ADRIANA APARECIDA PINTO
0034400812 ADRIANA APARECIDA RIBEIRO
0034401280 ADRIANA APARECIDA SILVA
0034400141 ADRIANA BARBOSA RAMOS ANDREOTTI
0034401272 ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS
0034400304 ADRIANA CRISTINA OREFICE BEZERRA RIBEIRO
0034400918 ADRIANA DE ARAÚJO OLIVEIRA
0034401545 ADRIANA DE OLIVEIRA VALENCIO
0034401646 ADRIANA DE PAULA DA SILVA
0034401978 ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES
0034400833 ADRIANA HELENA DOS SANTOS RODRIGUES
0034400206 ADRIANA LARA BEZERRA SILVA
0034400934 ADRIANA PAULA MOURA SOUZA
0034400341 ADRIANA SANTOS ROCHA
0034401433 ADRIANA SOUZA DE PAIVA MORAIS
0034400941 ADRIANE DA COSTA CLARO
0034401584 ADRIANI SIMONE DA FONSECA BARBOSA
0034400481 ADRIANO BARBO GOMES
0034401934 ADRIANO BEIJO
0034400664 ADRIANO GOMES DE MORAES
0034401752 ADRIELE LETICIA MICIANO PEREIRA
0034400389 ADRIELI APARECIDA GENARO
0034401995 ADRIELLE APARECIDA DA CONCEIÇÃO
0034400024 ADRIELLY CESÁRIO MARIN
0034401948 ADRIENNE VERONICA FERRAZ BARROSO MERCADO

PRÉDIO E SALA 04
INSCRIÇÃO NOME
0034401364 AFONSO ROSENDO ALVES JUNIOR
0034401252 AGATHA DE PAULA VALARIO
0034401292 AGNALDO LEITE DE LIMA
0034400859 AILTON OLIVEIRA DOS ANJOS
0034401207 ALDA CRISTIANE DA SILVA
0034400038 ALDAIZA CRISTINA SENA BROCHADO
0034400555 ALENISE MARTINS ALEXANDRE
0034401026 ALESSANDRA BUENO DA SILVA

0034400202 ALESSANDRA MARIA FRANCO TICIANELLI
0034401426 ALESSANDRA PEREIRA COSTA EVARISTO
0034401415 ALESSANDRA REIS DE OLIVEIRA BUENO
0034400175 ALESSANDRA SANTOS SOUZA
0034402139 ALESSANDRO ARAUJO FERREIRA DE OLIVEIRA
0034401125 ALEX RODRIGUES MARCOS
0034401730 ALEXANDRE AKIHIKO TAIJI
0034401812 ALEXANDRE LENHARO DUARTE
0034401469 ALEXANDRE SUEZAWA
0034400640 ALEXANDRE WILLIAN DE OLIVEIRA
0034400066 ALEXSANDRA ERBA MATHEUS
0034401343 ALEXSSANDRA MOREIRA DOS SANTOS
0034401158 ALIAN RALF MARCELINO SILVA
0034400495 ALICE APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA
0034400593 ALICE DO NASCIMENTO FELICIANO
0034400465 ALICE GABRIELA DE MORAES RODRIGUES
0034401120 ALICE KARIENNE DE LIMA LIBERALINO
0034401000 ALICIA CAROLAINE RIBEIRO DE SOUZA
0034401452 ALINE CAROLINA LOPES
0034401868 ALINE CHRISTINA DO NASCIMENTO SILVA SANTOS
0034400558 ALINE COSTA DE OLIVEIRA
0034402033 ALINE CRISTINA BATISTA DOS SANTOS
0034400807 ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES
0034400752 ALINE CUSTODIO DA SILVA REGES
0034401165 ALINE DA SILVA RAMOS CALADO
0034401307 ALINE DE SOUZA
0034400048 ALINE FERNANDA DE PAIVA MONTAGNOLI
0034401098 ALINE FERNANDES GONÇALVES
0034401833 ALINE FRANCIANE PORFIRIO COTRIM COSTA
0034400587 ALINE GARCIA TALON FLORENTINO
0034401933 ALINE HEVENS SANTANA DE MATOS BENTO
0034401495 ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA
0034400150 ALISSOMACLIM DA SILVA MELO
0034400192 ALLAN GONÇALVES
0034401056 ALOMA FERNANDA SALESBOA
0034401696 ALYNY EMANOELY GOMES D MATA SILVA
0034402058 AMÁLIA BRAGHETO DO PRADO
0034401509 AMANDA CAMPOS DE OLIVEIRA
0034400921 AMANDA DA SILVA MATIAS
0034400792 AMANDA DI PIETRO RIBEIRO DOS SANTOS
0034400425 AMANDA DOS SANTOS RAMOS
0034402173 AMANDA FERREIRA DA SILVA
0034400531 AMANDA FOGAÇA ALBANO
0034401677 AMANDA GABRIELA BATISTA DOS SANTOS
0034400515 AMANDA GONÇALVES DA SILVA
0034401149 AMILTON CANAVER
0034401609 ANA ANDREIA CAROLINA ANDRE
0034400188 ANA BEATRIZ APARECIDA AVELINO
0034402103 ANA CARLA MIZIARA DE LIMA BATISTA
0034401099 ANA CAROLINA BELISARIO VATAM
0034400295 ANA CAROLINA FORTUNATO PENA
0034401567 ANA CAROLINA RODRIGUES BARCELLOS
0034400771 ANA CAROLINA RODRIGUES ROSA DE JESUS
0034400569 ANA CAROLINA SCHWETER
0034401597 ANA CAROLINA SILVA ADAO LEONEL AFONSO
0034400773 ANA CAROLINE DA SILVA PASTRELI
0034401739 ANA CAROLINE DE LIMA
0034401256 ANA CAROLINE DOS SANTOS ALVES
0034401778 ANA CAROLINE DOS SANTOS MELO
0034400151 ANA CLAUDIA BISOLATTI
0034400819 ANA CLAUDIA DE ALENCAR
0034400860 ANA CLÁUDIA LAUREANO

PRÉDIO E SALA 05
INSCRIÇÃO NOME
0034400245 ANA CLAUDIA LIMA FREDERICO
0034402149 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA
0034400561 ANA CLAUDIA SIMOES GOMES
0034402001 ANA CRISTINA CARLOS SARAIVA
0034401956 ANA CRISTINA DA SILVA GONÇALVES
0034400123 ANA JULIA DOS REIS
0034401756 ANA KARINA DOS SANTOS LOPES
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0034401764 ANA KEILA FRANCISCO
0034400168 ANA LAURA DE SOUZA PEREIRA
0034401862 ANA LÍVIA PESSIN DA SILVA
0034400095 ANA LUCIA DE CARVALHO
0034400120 ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS
0034400913 ANA LUIZA GODOY DOS SANTOS
0034400538 ANA MARIA APARECIDA MORENO FERREIRA
0034401997 ANA MARIA DIAS DE SOUZA CANNEVER
0034400513 ANA MARIA F PISSOLOTTO
0034400728 ANA MARIA FLAUZINO COSSI
0034400210 ANA PATRICIA VIEIRA
0034400543 ANA PAULA ALVAREZ CAMPAGNINI
0034400480 ANA PAULA ALVES DA SILVA GORDO
0034400669 ANA PAULA ASSEM ADRA LEITE MOREIRA
0034401027 ANA PAULA CASTILHO SILVERIO XAVIER
0034401185 ANA PAULA DA SILVA EVARISTO
0034401544 ANA PAULA DE OLIVEIRA
0034400532 ANA PAULA DOS SANTOS
0034400045 ANA PAULA GOMES DE ARAUJO PINTTO
0034401195 ANA PAULA NUNES BANIONIS
0034400174 ANA PAULA NUNES BERTO
0034400394 ANA PAULA PEREIRA CARDOSO
0034400282 ANA PAULA RIBEIRO PEREIRA GOMES
0034401244 ANA PAULA ROS DOS SANTOS EVANGELISTA
0034402035 ANA PAULA VIEIRA
0034401734 ANA ROSA NASCIMENTO FERNANDES
0034400375 ANA RÚBIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
0034402181 ANA SELMA FERREIRA DO NASCIMENTO
0034402050 ANA SILVA FERRARI
0034401668 ANA TEREZA RONQUEZELLI LEITE
0034400919 ANABEL GONÇALVES PRADO GARCIA
0034401809 ANANDA FLORIANO ZANETTI
0034402140 ANDERSON GONÇALVES NEVES
0034400990 ANDRÉ LUIZ ALVES LIMA
0034401326 ANDRÉ LUIZ VICENTE
0034402098 ANDREA CRISTINA ALVES AMORIM DE ALEXANDRE
0034400759 ANDREA FERNANDES DE ABREU
0034401496 ANDREA JANAYNA BRAGA DE MELO CUNHA
0034401072 ANDREA KARLA ASTOLFI SILVESTRE
0034401921 ANDREIA ALVES BORGES DE RAMOS
0034400319 ANDREIA APARECIDA DA SILVA VILELA
0034400776 ANDREIA CRISTINA ABILIO
0034400615 ANDREIA DA SILVA FRANCO

PRÉDIO E SALA 06
INSCRIÇÃO NOME
0034400435 ANDREIA DE SOUZA SANTOS
0034401186 ANDRÉIA FLORENTINO
0034400742 ANDREIA LIMA
0034400621 ANDREIA RENATA ALVES PRIOLO
0034401432 ANDREINA PATRICIA DOS SANTOS TAVARES
0034400438 ANDRESSA MARQUES REINALDO
0034401492 ANDRESSA PORTELLA RIBEIRO DE OLIVEIRA
0034401317 ANDRESSA SILVA DE OLIVEIRA
0034401945 ANDRESSA VIDES NOGUEIRA
0034400050 ANDREZA APARECIDA NANTES RIBEIRO
0034400604 ANDREZA LANZETTI
0034400877 ANGELA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA
0034401138 ANGELA RODRIGUES DA COSTA
0034400686 ANGÉLICA APARECIDA GIL MONTEIRO
0034402009 ANGÉLICA CRISTINA TOMAZI PEREIRA
0034401141 ANGÉLICA DE OLIVEIRA COSTA
0034402002 ANGELICA MARQUES AZEVEDO
0034401238 ANGÉLICA OLIVEIRA LEITE
0034401905 ANTHONY MIGUEL GAMELLA
0034402134 ANTONIO CARLOS ANTONINI
0034401629 ANTONIO CRISPIM DA SILVA
0034401628 ANTONIO MARCOS VICENTE
0034401444 ANTONIO VALENTIN BRASILINO
0034400517 APARECIDA COALHARELI FERNANDES FERREIRA
0034401950 APARECIDA DE LOURDES BELLO DE GODOY
0034400867 APARECIDA MENDES BORGES

0034401564 APARECIDA PEGORARO DOS SANTOS SILVA
0034401078 APARECIDA PEREIRA DA SILVA
0034400998 APARECIDA REIS DOS SANTOS CARVALHO
0034400655 APARECIDA SANTANA ALVES DOS SANTOS
0034400494 APARECIDO JESUS FRAGO LOPES
0034401832 ARACELY PERCIA AGUIAR
0034401676 ARIANA BATISTA RODRIGUES
0034400284 ARIANE DA SILVA CARDOSO
0034401215 ARIANE DE FREITAS MAIA
0034400131 ARIANE MORETTE PEREIRA DO VALE
0034400795 ARIANY LOPES ARVELINO
0034400842 ARIELE CRISTINE TONHOQUE
0034401134 ARINDA MARIA DA COSTA MAFFEI
0034400163 ARLETE DE FÁTIMA SILVÉRIO JONAS
0034401254 ARYANE BEZERRA GOUDINHO
0034401861 AUDINA GONCALVES PRETO DE OLIVEIRA
0034401212 BÁRBARA APARECIDA MARTINS MARINHO
0034401793 BÁRBARA PAVAN DOS SANTOS
0034400963 BARBARA RAMOS MARQUES
0034401633 BARBARA RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA
0034401128 BEATRIZ APARECIDA DE ARAUJO
0034401456 BEATRIZ BARBOSA AGUIAR ESCOBAR
0034400093 BEATRIZ CAMILE AMARAL
0034400374 BEATRIZ CAROLINE DA SILVA
0034400169 BEATRIZ DA CRUZ
0034400069 BEATRIZ GRACIELE BARBOSA PIRES
0034400147 BEATRIZ KAROLINE NUNES
0034400269 BEATRIZ MEDEIROS LIMÃO BARBOSA
0034401817 BEATRIZ PEREIRA CAMPOS
0034401701 BEATRIZ SANTANA DE ARAÚJO CREPALDI
0034402079 BEATRIZ SILVA GALLINDO
0034401685 BEATRIZ VITÓRIA MACEDO PIRES
0034400249 BEN HUR RODRIGUES SOBREIRA
0034400822 BENEDITA LOPES DE LIMA

PRÉDIO E SALA 07
INSCRIÇÃO NOME
0034402039 BIANCA APARECIDA DE SOUZA GIMENES TRAMBAIOLLI
0034400366 BIANCA CAROLINE DA SILVA
0034401421 BIANCA CAROLINE SILVESTRE BARBOSA
0034400572 BIANCA DA SILVA SANTOS
0034402096 BIANCA SILVA GALLINDO
0034402158 BLENDA KANANDA FISCHER OLIVEIRA
0034401754 BRENDA SILVA URIAS
0034401703 BRENO CAIQUE GOMES BALINHAS
0034400783 BRUNA APARECIDA ALVES VIEIRA
0034400088 BRUNA CAMILA BEZERRA
0034401665 BRUNA CAROLINA MAJEWSKI
0034400977 BRUNA COELHO RODRIGUES DE SOUZA
0034400213 BRUNA CRISTINA BATISTA ALVES
0034401719 BRUNA DE SOUZA ASSIS
0034401206 BRUNA EDUARDA CORTEGOSO
0034401682 BRUNA FERNANDA RAMOS CAVIQUIOLI
0034401655 BRUNA KATSUE KOMIYAMA DE ANDRADE
0034400442 BRUNA MARIA RODRIGUES DA SILVA
0034401285 BRUNA MIRANDA DA SILVA
0034401751 BRUNA RAFAELA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
0034401420 BRUNA TAVARES CONDI
0034401619 BRUNO ALBERTO LOPES DA SILVA
0034401749 BRUNO MARCOS DOS SANTOS
0034401462 BRUNO ROCHA RODRIGUES
0034401300 CAIO PEIXOTO ALONSO
0034400227 CAMILA ALVES DINIZ
0034401555 CAMILA APARECIDA ALMEIDA PEREIRA
0034401363 CAMILA BEZERRA GOUDINHO DE CARVALHO
0034400617 CAMILA DOVALIB RODRIGUES
0034401001 CAMILA ELIAS DA SILVA RIBEIRO
0034400862 CAMILA FRANCIER TEODORO DE SOUZA FERRAZ
0034400091 CAMILA FRANCINE DA SILVA
0034401542 CAMILA FREITAS DE CARVALHO
0034400164 CAMILA GOIS RODRIGUES
0034401208 CAMILA MATEUS KOBAYASHI COUTINHO
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0034401017 CARINA JOICE DE SOUZA LUIZ FORTE
0034400486 CARINE GONÇALVES DE ANDRADE
0034402062 CARLA BIGHETTE PENTEADO
0034400322 CARLA CRISTINA MANÇANO RANGEL
0034400452 CARLA DRIÉLLI LUCAS AVANTE
0034401181 CARLA FERNANDA BATISTA ORTIZ
0034400160 CARLA FIRMINO FERREIRA
0034400187 CARLA LOPES CUSTÓDIO
0034400166 CARLA SILVANIA CARBONE LAURENTINO
0034401234 CARLOS EDUARDO ALVES SANCHEZ DIAS
0034401494 CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA
0034401651 CARLOS MAGNO BASTO CHAVES JUNIOR
0034400458 CARLOS ROBERTO ANGELICO
0034402052 CARMEN LÚCIA ROCHA DA CUNHA
0034401574 CARMEN NUNES DA LUZ
0034400903 CARMEN ROLDAO DUTRA
0034400354 CAROLINE DA SILVA SIQUEIRA DIAS
0034401281 CAROLINE DE CÁSSIA CAMILO
0034401297 CAROLINE DOS SANTOS CHAGAS
0034401110 CAROLINE LUCIANO RIBEIRO
0034400027 CAROLINE MORAES CANDIDO
0034401221 CAROLINE TERADA BERTUZZO
0034401549 CÁSSIA CILENE DA SILVA NAVA
0034400732 CASSIA DE OLIVEIRA DE SOUZA
0034400779 CASSIO LEANDRO SOUZA RODRIGUES
0034401393 CÁTIA ANALINA FRANCO
0034401909 CATIA REGINA DOMICIANO DE ARAUJO
0034402152 CECILIA APARECIDA DA SILVA
0034401037 CELIA APARECIDA DE OLIVEIRA BURITI
0034401867 CELIA DA SILVA TEIXEIRA
0034400716 CELIA MARIA DA CONCEICAO MAGALHAES CINTRA
0034402104 CELIA MARIA DA SILVA GONCALVES
0034400594 CÉLIA SABINO DA SILVA TAVARES
0034400143 CELINA APARECIDA DE SOUZA
0034401188 CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA LUZIA

PRÉDIO E SALA 08
INSCRIÇÃO NOME
0034401904 CESARINA BENEDITA BERSA
0034401329 CHARLES SANCHES COSTA
0034400172 CIBELE PEREIRA GAIDO
0034400891 CÍCERA CRISTINA LOPES
0034401835 CICERA DE OLIVEIRA PEREIRA
0034400157 CILENE CAETANO ALVES DOS SANTOS
0034401464 CILENE DA SILVA MACHADO
0034401024 CINTHIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA
0034401638 CINTHIA FABIANA DA SILVA VICENTE
0034400644 CINTHIA FERNANDA SILVA PETERSEN
0034400286 CINTHYA EVARISTO TENORIO DA SILVA
0034400222 CINTIA BAPTISTA DOS SANTOS
0034401400 CINTIA CRISTIAN DE FARIA
0034400446 CINTIA VALERIA FRANCISCO FELISARDO
0034400687 CIRLEI LEME
0034400846 CLAUDELENE DEMETRIO
0034401303 CLAUDEMIR ALDA
0034400030 CLAUDEMIR JOSÉ PERES
0034400236 CLAUDENICE APARECIDA GUILHERME
0034401762 CLAUDIA ALVES DE LIMA
0034400931 CLAUDIA ALVES PEDRO MARIN
0034401044 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA
0034401332 CLAUDIA CRISTINA SANTANNA FONTES
0034400765 CLAUDIA DE PAIVA ALMEIDA
0034402044 CLAUDIA FERREIRA TELES
0034400619 CLAUDIA HELENA AZARIAS DOS SANTOS
0034402117 CLAUDIA MARIA BAMONTE DE ALMEIDA
0034400331 CLAUDIA MARIA MELO CASSIMIRO
0034400337 CLAUDIA REGINA BIGELLA DE SOUZA
0034401309 CLAUDIA REGINA DOS SANTOS CARDOSO
0034400003 CLAUDIA SOARES DE OLIVEIRA
0034402142 CLAUDIA VIEIRA ALVES
0034401879 CLAUDILÉIA HENRIQUE CORREA
0034400094 CLAUDILENE CRISTIANE ANTIQUERA

0034402061 CLAUDILENE MONTEIRO DE SOUZA
0034401088 CLAUDINEIA APARECIDA ALVES DE SOUZA
0034400701 CLAUDINÉIA APARECIDA LUCHETTI
0034400571 CLAUDINEIA DUARTE
0034401430 CLAUDINEIA MELO DE ASSIS
0034400879 CLAUDINEIA PINTO LAZZARI
0034400473 CLAUDIO DONIZETE SEBASTIAO
0034400786 CLAUDIO TREVISAN
0034401912 CLAUDIONICE MARIA FERREIRA
0034400132 CLEBER ROBERTO ROSA PEREIRA
0034400721 CLEBERSON DE AGUIAR
0034400108 CLEBSON JESUS DO NASCIMENTO
0034400137 CLÉCIA FURLANETTO
0034401807 CLEIDE CEVALLOS LIMA
0034401705 CLEIDE FALSETTE DA SILVA
0034401162 CLEIDE LAINA MORENO
0034401906 CLEIDE LIMA RODRIGUES
0034400505 CLEONICE MARIA DE AQUINO DA SILVA
0034401630 CLEONICE NAZARE SILVA
0034400567 CLEONICE PAULA DIAS CABRAL
0034400806 CLEONICIO ALVES DA SILVA
0034400426 CLEUCI MARIA COELHO
0034401053 CLEUDIMAR LIMA DE CARVALHO
0034401530 CLÉZIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA
0034401731 CRISTIANA APARECIDA PISSOLOTTO
0034401443 CRISTIANA DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA

PRÉDIO E SALA 10
INSCRIÇÃO NOME
0034401348 CRISTIANE AMARO SILVA LEAL
0034400839 CRISTIANE APARECIDA SAES LOPES DE OLIVEIRA
0034401972 CRISTIANE BRANCO GAGO
0034401858 CRISTIANE DE OLIVEIRA BATISTA
0034402055 CRISTIANE MUCHERONI BATAIOLA
0034400382 CRISTIANE PADOVAN
0034400802 CRISTIANE ROSA DE OLIVEIRA
0034400230 CRISTIANE SOARES GALVÃO
0034400534 CRISTIANE VIANA SOARES
0034401133 CRISTIANO CHINAGLIA QUINTINO DE SOUZA
0034402070 CRISTIANO NOGUEIRA
0034400071 CRISTINA APARECIDA COSTA
0034401649 CRISTINA BARBOSA DUARTE
0034401260 CRISTINA FERREIRA MANDUCA TREVIZAN
0034401481 CRISTINA MARIA NUNES
0034401925 CRISTINA MARLY DOS SANTOS MONTEIRO
0034400953 CRISTINA PERNA DA SILVA
0034401939 CRISTINA SANTANA DOS SANTOS URIAS
0034401983 CRISTYAN RAFAEL MATOSO BASTOS
0034401612 CYBELE APARECIDA BERNARDES
0034402125 DAFNE GEOVANA PEREIRA
0034401773 DAIANE ALMEIDA DE SOUZA
0034401757 DAIANE APARECIDA PIQUEIRA DA SILVA
0034402067 DAIANE DE CASTRO NUNES
0034401875 DAIANE ESCOBAR SANTOS DA SILVA
0034400142 DAIANE FATIMA DE OLIVEIRA FERREIRA
0034400791 DAIANY SOARES DE FARIA
0034401076 DALVA AMARO
0034401782 DAMARES GOMES DA SILVA OLIVEIRA
0034401595 DAMARIS GARCIA DE SOUZA
0034401681 DAMARIS HELENA SOARES DOS SANTOS
0034401534 DAMARIS MATTOS CAZAÇA
0034400278 DAMIANE DE JESUS PORTO
0034401573 DANIEL BURATO
0034400272 DANIEL DA COSTA CLARO
0034401643 DANIEL HENRIQUE PICOLI DE OLIVEIRA
0034401854 DANIELA ALVES DE CAMPOS
0034402146 DANIELA ALVES DE LIMA
0034401659 DANIELA APARECIDA BATISTA GRIGOLETTO
0034401291 DANIELA APARECIDA GOMES
0034401511 DANIELA CRISTINA PEREIRA
0034400264 DANIELA CRISTINA ROCHA FERREIRA
0034400181 DANIELA CRISTINA TONELLO
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0034400482 DANIELA DE SOUZA MARQUES
0034400351 DANIELA RODRIGUES DA SILVA
0034400656 DANIELA SANTOS ROCETTI
0034401460 DANIELE APARECIDA DA COSTA PAIVA PRADO
0034400641 DANIELE APARECIDA DA SILVA
0034400111 DANIELE ASSEN ADRA VILELA
0034400964 DANIELE CRISTINA DOS SANTOS
0034401993 DANIELE DOS SANTOS BARBOSA
0034400882 DANIELE EMILIO DE SOUZA
0034401848 DANIELE FERNANDA PASSOS DE SOUZA BARROS
0034401600 DANIELE JACINTO
0034401669 DANIELE PRISCILA RIBEIRO DE ARAUJO
0034401127 DANIELE SANTOS SILVA
0034400177 DANIELE TELMA DE JESUS BRAZ FRANCISCO
0034400888 DANIELLE APARECIDA CARDOSO DA SILVA BELA
0034400408 DANIELLE CRISTIANE BARBOSA LOPES
0034401999 DANIELLI MARTINS MARIANO
0034401882 DANILO BONFIM NUNES DE CARVALHO
0034400499 DANILO DA SILVA CARDOSO
0034400070 DANILO FERNANDO RODRIGUES
0034401225 DANYELLA OLIVEIRA RODRIGUES LOPES
0034401929 DARCIA DA SILVA CARVALHO
0034400857 DARLIENE GODOY DA SILVA DE OLIVEIRA
0034400273 DAVI RICARDO TOLEDO MEDEIROS
0034400097 DEBORA CRISTINA DE SOUZA ABRUCCI
0034401874 DEBORA CRISTINA DOS SANTOS DEZEMBRO
0034401860 DEBORA CRISTINA NAVARRO BENEDITO

PRÉDIO E SALA 11
INSCRIÇÃO NOME
0034401140 DÉBORA LIENE MOURA SANTOS
0034402046 DEBORA PAMELA GADANI BETTANIN
0034401758 DEBORA PESSOA DOS SANTOS SILVA
0034401265 DÉBORA REGINA PERES RIQUETE
0034401859 DEBORAH LOURENCO TIMPANO
0034401041 DELMERIA ALEXANDRA BUENO COSTA SOARES
0034400537 DENILSON LAERTE MIRANDA SOARES
0034400212 DENISE AUGUSTO
0034401175 DENNIS JAMES NUNES DA SILVA
0034401582 DEVANI DE SOUZA MODESTO
0034401678 DEVANIR ALVES DE MORAIS
0034401435 DIEGO DA SILVA SANTOS
0034401899 DIEGO GONÇALVES DOMINGUES
0034401670 DIEGO OLIVEIRA DA SILVA
0034400391 DIEGO VERINAUD GALVÃO DE LIMA
0034400645 DIONE APARECIDO DE OLIVEIRA LIMA
0034401598 DIVA BALDO
0034401811 DOLORES PIQUEIRA DE CAMPOS
0034401264 DONIZETE SEBASTIÃO DE GODOY
0034401342 DORALICE DOS ANJOS VEIGA

PRÉDIO E SALA 12
INSCRIÇÃO NOME
0034401009 DOUGLAS AGOSTINHO DE MACEDO
0034402131 DOUGLAS ARAÚJO DE OLIVEIRA CAMARGO
0034400944 DOUGLAS CALDADOR CARVALHO
0034401183 DOUGLAS DE SOUZA BARBOSA
0034401602 DULCINEIA NEVES DE ALMEIDA
0034400429 EDER ANTONIO DA SILVA
0034402168 EDILAINE APARECIDA LEITE COSTA
0034402130 EDILAINE SILVA DE SOUZA
0034401077 EDILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA
0034400900 EDILEUSA SODRE AGUIAR
0034401059 EDILSON ASCENCIO RODRIGUES
0034401969 EDIMARA APARECIDA CIPRIANO
0034400979 EDINALVA FURTADO VENEZIANO
0034400530 ÉDIO OLÍMPIO VIEIRA
0034400654 EDISON FERNANDES FARIAS
0034401189 EDNA APARECIDA BENTO
0034401789 EDNA APARECIDA LONGO FRANZOTE
0034401976 EDNA CRISTINA DE SOUZA
0034401479 EDNA DE ARAUJO GUIMARAES
0034400591 EDNA MARIA DE CAMPOS

0034401523 EDNA NASCIMENTO DOS SANTOS AUGUSTO
0034400348 EDNA OLIVEIRA YACHEL
0034401362 EDNA PEREIRA BARSOTE
0034401695 EDSON BROCCO DOS ANJOS
0034401066 EDSON MURQUE DA SILVA
0034401489 EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS BEZERRA PEREIRA
0034400420 EDUARDA VICTORIA CARNEIRO DE MELLO
0034401836 EDUARDO BATISTA GONÇALVES DOS SANTOS
0034400414 EDUARDO DA SILVA WANDERLEY JÚNIOR
0034401266 EDUARDO FINASSI SILVERIO
0034400491 ELAINE APARECIDA TOMÉ LEÔNCIO
0034400511 ELAINE BALESTRA DE BRITO OLIVEIRA
0034400072 ELAINE CRISTINA BACCI RUFINO
0034402054 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES
0034400880 ELAINE CRISTINA MARTINS MARCELINO
0034402145 ELAINE CRISTINA PACHECO LEITE ROMANO
0034402037 ELAINE FOGLIA MACHADO
0034401257 ELAINE REGINA DA SILVEIRA
0034400675 ELCIMONE OLIVEIRA DA SILVA
0034400885 ELDER SILVA DOS SANTOS
0034400662 ELEN CRISTINA EGILDA ARRUDA
0034400881 ELEN FERNANDA MARTINS NARCIZO
0034400183 ELIANA APARECIDA TURCATO MEDEIROS
0034400226 ELIANA CRISTINA PERES MARTINS SILVEIRA
0034401360 ELIANA DE MORAES
0034400039 ELIANA DE OLIVEIRA GALVÃO CARNEIRO
0034400623 ELIANA GOMES DE FARIA
0034402108 ELIANA PATRICIA PINTO FERNANDES
0034402137 ELIANA PELIÇAO DE AGUIAR
0034401411 ELIANA SANTOS DE FREITAS

PRÉDIO E SALA 13
INSCRIÇÃO NOME
0034400412 ELIANA SEBASTIÃO
0034402176 ELIANE APARECIDA DE SOUZA SANTOS
0034400396 ELIANE APARECIDA MODESTO VIEIRA
0034401512 ELIANE APARECIDA RUBIO NATALIN
0034400813 ELIANE CRISTINA LOPES BEPPU
0034401623 ELIANE DA SILVA ALCANTARA
0034401270 ELIANE EGIDIO PEREIRA
0034400922 ELIANE NONATO DA SILVA
0034400477 ELIANE RODRIGUES
0034400019 ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO
0034400234 ELIAS SEVERINO LEANDRO
0034400775 ELIDIANA CRISTINA JUSTINIANO DA COSTA
0034400510 ELIENE BARROS DE ALMEIDA
0034401359 ELIS ADRIANA LEONEL DOS PEDRO
0034400661 ELIS REGINA DA SILVA BARROS
0034400616 ELISA DE OLIVEIRA RAMOS OLIVARES
0034401842 ELISANDRA ARAÚJO CORREIA DOS SANTOS
0034402082 ELISANGELA CRISTINA DE CASTRO FERREIRA
0034402107 ELISANGELA FERREIRA
0034400251 ELISANGELA FONSECA DE ARAUJO
0034400709 ELISANGELA PEREIRA
0034400346 ELISANGELA VALERIO CORREIA
0034401232 ELIZABETE FÁTIMA NUNES RICARDO
0034400790 ELIZABETE VERA CRUZ DOS SANTOS
0034401383 ELIZANGELA DANTAS DA SILVA
0034400559 ELIZANGELA MARTINS SIQUEIRA
0034400454 ELIZIANE PATRICIA FACEROLLI
0034400125 ELLEN ALVES PEREIRA
0034400387 ELLEN OLIVEIRA DOS SANTOS BEZERRA
0034401941 ELSA XAVIER DA SILVA
0034400171 EMERSON JOÃO FRANCISCO MEDEIROS
0034400191 EMILENE DANTAS SILVA
0034400837 EMILLY SAVIOLLI MORENO
0034401992 EMILY CRISTINA DA SILVA PEDRO
0034401825 EMILYN SANT ANNA PAULINO
0034401541 ERICA ANDRIETI BIGUETI
0034400049 ÉRICA PORFÍRIO PORFÍRIO
0034401894 ERICA REGINA PEREIRA FRACALOSSI
0034402153 ERICA RODRIGUES CAETANO PEROTA
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0034400778 ERIKA AMARAL MARQUES
0034400672 ERIKA APARECIDA DE AGUIAR
0034400437 ERIKA APARECIDA VASCONI
0034400122 ERIKA CRISTINA CALEDO
0034401938 ERIKA CRISTINA FRANCO DE OLIVEIRA
0034400898 ERON HENRIQUE DUARTE SOUZA
0034400208 ESTEFANIA CELESTE DE OLIVEIRA SANTOS
0034401278 ESTER PEREIRA DA SILVA MARQUES
0034402150 ETIENE IRIS DA SILVA
0034400814 EUDENI DA SILVA AZEVEDO
0034400085 EUNICE FELIX DOS SANTOS
0034401490 EVA APARECIDA CRISTIANI DAS NEVES SANTOS
0034400443 EVANDRO FERREIRA SOBRINHO
0034401030 EVANDRO TONETI GUIMARES
0034401177 EVANY GOMES TAVARES PAES
0034401083 EVELISE FERREIRA BARBOSA CAMARGO
0034401150 EVELYN APARECIDA PINHEIRO DA SILVA
0034400926 FABIANA APARECIDA MATHIAS MARTINS
0034402120 FABIANA APARECIDA RIBEIRO
0034400815 FABIANA APARECIDA RIBEIRO PAULON
0034401271 FABIANA BETTIO

PRÉDIO E SALA 14
INSCRIÇÃO NOME
0034401989 FABIANA CANDIDO CUNHA
0034402122 FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
0034400349 FABIANA DARIO PELEGRIN
0034400932 FABIANA DE FARIA GENIPE
0034401586 FABIANA FURQUIM SOUZA
0034401325 FABIANA LUCÉIA DA SILVA CARVALHO
0034400281 FABIANA MALHEIRO PEDRO
0034400370 FABIANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
0034400581 FABIANA NASCIMENTO DA SILVA
0034400646 FABIANA NOVAES DA ROCHA
0034401311 FABIANE APARECIDA FEITOSA
0034400500 FABIANE CAROLINE MORAIS DA SILVA
0034400317 FABIANE PEREIRA GONÇALVES
0034400697 FABIANO GOIS DA LUZ
0034400058 FABIO FRANCISCO DE MORAES
0034401397 FABIO GALVÃO DE OLIVEIRA
0034401118 FABIO HENRIQUE BARNABE ALVES
0034400821 FÁBIO PAULA DE SOUZA
0034402163 FABIO VIEIRA DE ALENCAR
0034400554 FABIOLA CRISTIANE DE OLIVEIRA MARQUES
0034400268 FABIOLA IAMAMOTO TORCIANO
0034401971 FABRICIO ROBERTO DA SILVA
0034401485 FATIMA APARECIDA DO AMARAL GOUVEIA
0034400377 FATIMA BATISTA SILVERIO HAIYASHI
0034401198 FELIPE AUGUSTO ALVES DA SILVA
0034401808 FELIPE BARBOSA ZANETTI
0034401358 FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS SOARES
0034400076 FERNANDA APARECIDA ESTEVAN LIMA
0034401823 FERNANDA DA SILVA RAMOS
0034400625 FERNANDA DIAS FERREIRA OLIVEIRA
0034400330 FERNANDA DO LAGO FERREIRA LIPE
0034401459 FERNANDA MARIA PEREIRA COSTA DOS SANTOS
0034400101 FERNANDA MORENO DE ALBUQUERQUE DA SILVA
0034401765 FERRNANDA PAULA PEREIRA
0034401384 FLAVIA ALEXSSANDRA GERALDO DA COSTA SOUZA
0034402099 FLAVIA BORGES PADIM AVELINO
0034401624 FLAVIA DA SILVA PEREIRA
0034401873 FLAVIA RODRIGUES BIANCHI DE OLIVEIRA
0034401878 FLAVIA RUFINO FERNANDES
0034401449 FLAVIO LUCAS DOBKOWSKI LONGO
0034401482 FLAVIO MORAES DA SILVA
0034400649 FLAVIO RICARDO DE SOUZA
0034401824 FLAVIO SANTOS JUNIOR
0034401031 FLORIANO BEZERRA
0034400747 FLORINDA MOREIRA COELHO
0034400323 FLOSDEANICE ALVES DA SILVA BARBOSA
0034400547 FRANCIANE PEREIRA SANTINI
0034400433 FRANCIELE CRISTINA DADONA

0034400140 FRANCIELEN DA SILVA RIBEIRO
0034400722 FRANCIELEN RIBEIRO DE SOUZA
0034401720 FRANCIELI PICOLO DA SILVA
0034401693 FRANCIELLE ESTORINO REGINA MOURA

PRÉDIO E SALA 15
INSCRIÇÃO NOME
0034401091 FRANCINE FELIPE DA SILVA
0034401204 FRANCINE MUKOYAMA DA SILVA
0034401683 FRANCISCA LUIZA MACEDO PIRES
0034402073 FRANCISCA MAGALI CAMPOS DE OLIVEIRA
0034400036 FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA SAES
0034401857 GABRIEL FERNANDO MARTINEZ TOLEDO
0034400574 GABRIEL LUCAS CORREIA
0034400214 GABRIEL VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS
0034401856 GABRIELA ANAHÍ SANTOS SILVA
0034400144 GABRIELA APARECIDA FERRAZ
0034400301 GABRIELA CAROLINE FERREIRA
0034401276 GABRIELA EVA FRANCISCO ZAMBON
0034400288 GABRIELA FERNANDA SANCHES
0034400419 GEANDRO FRANCISCO MARTINEZ TOLEDO
0034401499 GECILDA DA SILVA
0034401416 GEICE AMARINA SILVA MOREIRA
0034401891 GENAIR AIELO DAS NEVES DE SOUZA
0034401755 GENI DE SOUZA SILVA
0034401543 GEOVANA RIBEIRO DA SILVA
0034401589 GEOVANNA MARTINEZ
0034400924 GIANE MANFRINATTO RODRIGUES
0034402180 GIANLUCA RICORDI
0034400540 GILDETE ALVES DE SOUZA ANDRADE
0034400129 GILMARA MARCIA DA SILVA REIS
0034401477 GILSON PERES MARTINEZ DA CUNHA
0034401055 GIOVANA CEZARIO DE ALMEIDA
0034401214 GIOVANA MACHADO MOURA LEITE
0034401892 GIOVANE AMARANTE DE SOUSA SILVA
0034401376 GIOVANNA AUGUSTA LODINO NICOMEDES
0034400995 GIOVANNA EGYDIO DA CONCEIÇÃO
0034400972 GIOVANNA FERREIRA ELIAS SANTOS
0034401233 GIOVANNA TAINAH PEREIRA JORGE
0034401316 GISELE CHIAVELLI FERREIRA SILVA
0034401712 GISELE DANTAS DA SILVA MARCIANO
0034401474 GISELE NARCISO REDONDO
0034400841 GISELE SILVA SANTANA NEVES
0034401290 GISELLE FRANCISCO FELISARDO
0034400626 GISLAINE DE OLIVEIRA
0034401060 GISLAINE FERREIRA DE OLIVEIRA
0034400674 GISLAINE FERRERA DA COSTA DE ALMEIDA
0034402113 GISLAINE PEREIRA ANTÔNIO
0034401145 GISLENE AGUSTINHO BALBINO
0034400610 GISLENE SERAFIM
0034400632 GISLENI DE SOUZA BARROS
0034401144 GLAUCE CABRAL DE MELO ANGELO
0034400010 GLAUCILENE VIEIRA CALARGA
0034401515 GLEICE GOMES BUENO
0034401450 GLEICY SANTOS MATTOS
0034400493 GLENDA REGINA MOREIRA
0034402066 GRAC APARECI DE SOUZA
0034401143 GRACIANA PAULA DE GODOY FERREIRA
0034400074 GRACIANA SOARES DE SANTANA REIS
0034401213 GRACIELLE THAIS DE OLIVEIRA THEODORO SOUZA
0034401829 GRAZIELA DE ARRUDA REIS
0034400167 GRAZIELA DE SANTANA SANTOS
0034400993 GRAZIELA SOARES DOS SANTOS
0034400154 GRAZIELE MORAES DA SILVA
0034400676 GRAZIELLE CRISTINA DA SILVA
0034400838 GRAZIELLE DE CASSIA LAGO GRAEFF
0034401666 GRAZIELY FERNANDA COSTA DA SILVA

PRÉDIO E SALA 16
INSCRIÇÃO NOME
0034400422 GREICY FERNANDA PEREIRA DE SOUZA
0034400488 GREYCE DAYANE DIAS DE LIMA DA SILVA
0034400974 GRYSMAR DE SOUSA
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0034400894 GUSTAVO CAMARGO CUNHA
0034401932 HANANDA THALITTA FIALHO FERREIRA
0034400600 HELENA APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
0034401013 HELENA CINTIA RODRIGUES BORGES MACEDO
0034400585 HELIANE BARBOSA BIANCHI
0034400549 HELLEN FABRICIA MARTINS ANDRADE
0034400178 HELOISA DE JESUS SOUZA MATA
0034400628 HEMERSON GABRIEL BARBOZA
0034401100 HENRIQUE BATAGLIA GOLÇALVES
0034401196 HENRIQUE FERREIRA DE LUNA
0034401975 HERICK BUENO
0034400079 HIASMIM FREITAS FELISBINO
0034400021 HONORATO DE AMARANTE SÁ
0034400399 ILEILE RODRIGUES SENA DE CAMPOS
0034400800 IMACULADA BENEDITA SALUSTIANA POLIDÓRIO PAIVA
0034400287 INGRID COSTA
0034401211 IRACI EDITE MENEZES NEVES
0034401946 IRANEIDE DOS SANTOS AMORIM
0034401505 IRANI BONFIM

PRÉDIO E SALA 17
INSCRIÇÃO NOME
0034400421 IRENE CRISTINA GUIMARÃES DE LIMA
0034401679 IRENE DOS SANTOS NABA
0034400255 IRIA FERNANDA CUSTODIO DA SILVA
0034400392 ÍRIS DAYANE MENDES GOMES SILVA
0034401174 IRISLEIDE MARTINS DIDONE
0034401194 IRLEI ADRIANA CASTRO
0034400475 ISABEL CRISTINA DE TOLEDO
0034400428 ISABEL CRISTINA MARIANO
0034401003 ISABEL CRISTINA MARIN
0034402030 ISABEL DE SOUZA ALMEIDA
0034400870 ISABEL DOS SANTOS BELOTE BENTO
0034401021 ISABELA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS
0034400012 ISABELA BIGHETTI CERQUEIRA MACHADO
0034400432 ISABELA DA SILVA COUTO
0034400767 ISABELA MARIA SILVA CERCI
0034402027 ISABELLA ALYSSA SCHIL DE OLIVEIRA
0034401903 ISABELLA FERNANDA ROSSETTO FRANCISCO
0034401911 ISABELLA PEREIRA QUEIROZ DA SILVA
0034400092 ISABELLE CAROLINE RODRIGUES DE MOURA OLIVEIRA
0034400844 ISAIAS TENORIO DE ALBUQUERQUE
0034401501 ISAQUE SUDARIO SANTANA
0034400115 ISRAEL BATISTA DOS SANTOS FILHO
0034400968 IVALDO DE MELLO JUNIOR
0034400606 IVANA VALENTINA DE OLIVEIRA MARTINS
0034401644 IVANETE MESSIAS DE LIMA BORTOLIM
0034400466 IVANI APARECIDA RAMIRO MARTINS
0034401957 IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS
0034400710 IVANILDO ADÃO
0034400909 IVANIRA LUCIA DA SILVA DE NOVAIS
0034401599 IVONE ACÁCIO DA SILVA
0034401747 IVONE DE FÁTIMA ALVES AIOLFE
0034401011 IZABEL ALVES DIAS
0034400723 IZABEL CRISTINA MAIA DURVAL
0034402179 IZABELLA BONFIM
0034400810 IZADORA DE OLIVEIRA LIMA PAULON
0034401246 IZILDA RAMOS FELIPE
0034401192 JACI PARISI
0034400485 JALDINEIDE PEREIRA DA SILVA SANTOS
0034400025 JAMILE CRISTINE PESSOA DA SILVA
0034400865 JAMILY FAILINE DE ANDRADE
0034402029 JANAINA ALMEIDA SANTOS
0034400550 JANAINA APARECIDA DA SILVA FERNANDES
0034400146 JANAINA BERTALIA SOARES
0034401963 JANAINA CORACINI BIANCHI
0034400492 JANAINA DA SILVA PEREIRA FERNANDES
0034401064 JANAINA MACHADO AGUIRRA DEZEMBRO
0034402186 JANAINA MADEIRA
0034400528 JANAÍNA RODRIGUES FERREIRA
0034401576 JANDIRA GONÇALVES DOS SANTOS RODRIGUES
0034401217 JANDIRA SEBASTIÃO RAMIRO

0034401968 JANETE APARECIDA CAMBUIM
0034400218 JANETE ROSA DE OLIVEIRA
0034401304 JANY MARY DE OLIVEIRA
0034401982 JAQUELINE AZARIAS
0034401662 JAQUELINE BARBOSA VIANA DA SILVA
0034400393 JAQUELINE DANTAS SANT ANA
0034401562 JAQUELINE DE FATIMA TEIXEIRA
0034400478 JEANETE BARBOSA D AVILLA
0034400059 JEFERSON RODRIGO DO CANTO MARTINS
0034400053 JEMIMA NEVES PEREIRA
0034400889 JENNIFER DANIELE GONÇALVES FIGUEIREDO
0034402017 JENNIFER NAYARA DE SOUZA AFONCIO
0034401684 JESSICA BEATRIZ DA CUNHA ALCANTARA

PRÉDIO E SALA 18
INSCRIÇÃO NOME
0034400527 JÉSSICA CRISTINA BARBEIRO SANTOS
0034400277 JÉSSICA DE JESUS GUEDES
0034401775 JESSICA FERNANDA DA SILVA PEDRO
0034400487 JESSICA FRANCISCO DOS SANTOS
0034400829 JÉSSICA INAIA TOMAZ NICOLETTI
0034400762 JÉSSICA JULIANA LAMEU DE CASTRO
0034401531 JESSICA THAIS TURTO COSTA
0034400075 JESUS APARECIDO CALÇA
0034400983 JHENIFER CRISTINA PINTO CALZE
0034401970 JHENYFFER GALHARDO DOS SANTOS
0034400916 JHESSICA JHENNY RAMOS DE LIMA
0034401231 JHEYSSY KELLEN DOS SANTOS TEIXEIRA
0034402034 JHONATAN RAMOS DOS SANTOS
0034401322 JHONATAS AQUINO CARDOSO DA SILVA
0034401869 JHUAN RIBEIRO DOS SANTOS
0034401237 JOALDA PRISCILA DA SILVA
0034401792 JOÃO ANGELO RAMOS
0034402025 JOÃO ESTEVÃO MENDES GONÇALVES MUCHERONI
0034400794 JOAO MARCELO PEREIRA DO CARMO
0034401296 JOÃO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS
0034401402 JOAQUIM BATISTA DOS SANTOS
0034401399 JOCEANE RIBEIRO FERRO

PRÉDIO E SALA 19
INSCRIÇÃO NOME
0034400347 JOCIMARA CELIA FELIX JATOBÁ DE PAULA
0034402127 JOEL ALVES BONFIM
0034401637 JOEL SEBASTIAO DE SOUZA
0034400548 JOELMA BATISTA SANTANA VASCONCELOS
0034400484 JOELMA CRISTIANE DE CAMARGO MENDES
0034400954 JOELMA DE GODOY BUENO PEREIRA
0034400037 JOÉSER PEREIRA HONÓRIO
0034401466 JOICE DA SILVA PEREIRA
0034400751 JOICE RAMOS DOS SANTOS
0034402032 JOICY CUSTODIO REIS
0034401732 JONIEZER ALCARRIA
0034400365 JORGE LUIS DE SA BERNARDO
0034400853 JOSÉ ALEXANDRE GOMES FILHO
0034400960 JOSE APARECIDO FERNANDES
0034401538 JOSE CARLOS DIAS SANTIAGO
0034401108 JOSE CARLOS FELICIO DOS REIS
0034401268 JOSE MARIA TERRA DE OLIVEIRA
0034400714 JOSE RICARDO PAVAN MASCARO
0034401367 JOSE ROBERTO MARIANO DE SOUZA
0034400748 JOSE ROBERTO ZUCCHI
0034401226 JOSEFA CASSIA LOPES DA SILVA OLIVEIRA
0034400161 JOSEFA MUNIZ DA SILVA
0034402121 JOSEFA SEVERINA DA SILVA
0034401981 JOSEILDE DA SILVA SANTOS

PRÉDIO E SALA 20
INSCRIÇÃO NOME
0034400994 JOSELI SANTANA
0034401166 JOSEMARA SABRINA DOS SANTOS
0034401016 JOSIANE CRISTINA GOMES SEBASTIÃO
0034402024 JOSIANE LIMA NEVES SOUZA
0034400933 JOSINÉIA LUCIANE GODOI CIPRIANO
0034402043 JOYCE BAPTISTA DA LUZ



14 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 17 DE FEVEREIRO DE 2.022

0034401872 JOZUE THIAGO MATHIAS DOMINGOS
0034400971 JUCELEI APARECIDA ROBERTO COELHO DE SOUZA
0034401614 JUCIANE APARECIDA FERREIRA
0034402169 JUDITE FERREIRA
0034401287 JUDITE FOLHA RODRIGUES
0034401004 JUDITE MARINHO DOS REIS SILVA
0034400871 JULIA CRISTINA RIBEIRO URIAS
0034400103 JULIA FERNANDA DIAS PEREIRA
0034400506 JULIA FERNANDA MENDES CALEDO
0034400597 JÚLIA ROCHA TARCINALLI
0034401101 JULIANA ANGELA DOS SANTOS
0034400325 JULIANA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA
0034401199 JULIANA CRISTINA NUNES DOS SANTOS
0034401124 JULIANA DIAS MARCOS
0034400777 JULIANA DOS SANTOS SILVA DIAS
0034400688 JULIANA FARIA DE OLIVEIRA LIMA
0034400080 JULIANA FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS
0034400855 JULIANA HELOISA BATISTA
0034402114 JULIANA KARLA MORAIS LEANDRO
0034400753 JULIANA PATRICIA GRACIANO DA ROCHA
0034400770 JULIANA PRIETO RINALDO LOPES
0034400102 JULIANA SANTOS DA SILVA RUFINO
0034402095 JULIANE CANALE FIORAVANTI
0034401816 JULIANE DE FATIMA VILELA BELOTE
0034401157 JULIO CESAR ALVES DE LIMA
0034401255 JULIO CESAR SILVA DE SOUZA
0034401398 JULIO FIRMINO VIEIRA
0034400820 JURANDIR FERNANDES
0034401949 JUSSARA CRISTINA BARRETO DA SILVA
0034400034 KAMILA MARCON BOBERG
0034400083 KAMYLLA BIANCA COSTA MOURA
0034400427 KAREN CRISTINE BITTENCOURT MESQUITA
0034402005 KAREN DRIELY ALVES MARTINS
0034402138 KARIEN ROBERTA DOS SANTOS SILVA
0034400939 KARIENE TONHOQUE
0034400011 KARINA DA SILVA
0034401337 KARINA DE FREITAS GONÇALVES
0034401249 KARINA FURTADO DA SILVA
0034402106 KARINA GARCIA FARIA
0034401261 KARINA GRANCHI FERRARI
0034400713 KARINA HELENA FIUZA GANZAROLI PEREIRA
0034400308 KARLA MEIRA
0034401043 KAROLAINE TAINA VIEIRA BARBOSA
0034400608 KÁTIA CRISTINA ADÔRNO SILVÉRIO
0034400193 KATIA DA SILVA LEANDRO
0034402068 KÁTIA MARY DE SOUSA ARAÚJO
0034400155 KATIA NADINI MIGUEL DE SOUZA
0034400614 KATIA NAZARO COUTINHO
0034401434 KATIA PATRICIA GALANTE DA SILVA

PRÉDIO E SALA 22
INSCRIÇÃO NOME
0034400361 KATIUCHA FERNANDA CAMARGO FISCHER
0034400950 KATIUSCA KAREN DE MENEZES MIRANDA
0034400668 KEILA VIVIANE BUENO PROCOPIO
0034401843 KELI APARECIDA ADAO
0034400004 KELLEN FERRAZ PEZZENATO
0034400904 KELLY REGINA DOS SANTOS CEZARIO
0034402093 KELMA LETICIA MOREIRA FARIA
0034400104 KELVIN ANDERSON RUFINO
0034402171 KETHELIN ROSA BOMTEMPO DE OLIVEIRA
0034401770 KEYLA ARANTES DE OLIVEIRA CAMPOS
0034401596 KEYTHI MARIANE SANTOS DA SILVA
0034400727 KLEBER FERNANDES LOPES
0034401680 LAIANA GOULART MARQUES
0034400242 LAIANE DOMINGUES PEREIRA
0034401180 LAINNE VITÓRIA PRADO DE OLIVEIRA
0034400403 LAIS ANDRESA BURGARELLI GARCIA
0034400098 LAIS CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA
0034400890 LAISA NATÁLIA GOMES DE SOUSA
0034401653 LAIZ ALINE JORDAO
0034402178 LARISSA ANASTÁCIO PEREIRA

0034402080 LARISSA BEATRIZ BARBOZA
0034401423 LARISSA FERNANDA COELHO DE SOUZA
0034401554 LARISSA GONÇALVES COELHO
0034400638 LARISSA SOARES DA SILVA
0034401429 LARISSA SOARES LIMA
0034402059 LAUANY GONDIM NOGUEIRA
0034401529 LAUDELINO CARLOS MORAES NETO
0034400006 LAUDENIR SANTOS DIAS
0034402090 LAURA COSTA RAMOS
0034400682 LAURA GOMES CREMASCO
0034400848 LAURA MARCELA GONCALVES DOMINGUES
0034400570 LAURO BANDEIRA PIRES
0034401887 LAYANDRAYASMIN DA SILVA MARTINS
0034400447 LAYZA RIBEIRO BORGES
0034401977 LAZARA IZABEL REIS BRANCAGLION RIBEIRO DA LUZ
0034400696 LEANDRA APARECIDA OTAVIO LINS
0034400310 LEANDRO ALVES
0034402184 LEANDRO MESSIAS DA SILVA MANGOLIN
0034400952 LÉIA SILVESTRE MARTINS
0034400811 LEILA BARBOSA DE SOUSA CASCARANO
0034400929 LEILA CRISTINA TEODORO COSTA
0034400868 LEILA MARA TEIXEIRA DOS SANTOS
0034400363 LENI PATRICIA RIBEIRO MARTINS
0034400015 LÉO JEFERSON ALCÂNTARA DE LIMA
0034401865 LEO TUDELA MALMONGE
0034400283 LEONARDO APARECIDO TONETI CORREA
0034400332 LEONARDO DOS SANTOS MONTEIRO
0034400209 LEÔNIDAS MORENO MANIN SOCIAL CLÉO MORENO
0034401890 LEONILDA FABIANA DE GODOI COSTA
0034400895 LESSANDRA ANDRADE DOS SANTOS
0034401156 LETICIA DA SILVA PEREIRA DE PAULA
0034402141 LETICIA DOS SANTOS MACIEL
0034401616 LETICIA DOS SANTOS NUNES
0034401745 LETICIA LEONEL QUIRINO

PRÉDIO G SALA 02
INSCRIÇÃO NOME
0034402006 LETICIA MARCELA DEMARCKI MIRANDA
0034400276 LETICIA MARCUSSI MARTINS
0034400041 LETICIA MARQUES LOPES
0034400764 LETÍCIA NAYARA FIGUEIREDO
0034400658 LIA MARA DE OLIVERA SILVA
0034400158 LIBNA NEVES BETIM DA SILVA
0034400017 LIDIANE SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA
0034400126 LIDIANE VERONEZ MUNHOZ ALVES
0034401537 LIGIA CRISTINA RAMOS DOS SANTOS
0034401716 LILIA CRISTINA MORENO
0034402008 LILIAM AZARIAS DE OLIVEIRA
0034400007 LILIAN APARECIDA FERNANDES DE ARAÚJO GARCIA
0034402057 LILIAN FERNANDA DE OLIVEIRA
0034401888 LILIAN GONÇALVES MILAGRE DE ALMEIDA
0034400670 LILIAN LEMES NICOLINO
0034400051 LILIAN LIMA DE SOUZA
0034401437 LILIAN RODRIGUES DA SILVA
0034400371 LILIANE DAS NEVES SOARES
0034401203 LINDINALVA FERREIRA BATISTA
0034401284 LIS DAYANE GOMES DO NASCIMENTO
0034401826 LISETE DOS SANTOS
0034400315 LISLAINE EMANUELE FERREIRA
0034400400 LIVIA FURUSHIA TAJIRI
0034401828 LOLITA SEBASTIANA DOS SANTOS
0034400539 LUAN CÉSAR DE CAMPOS
0034401592 LUAN RODRIGUES DA SILVA
0034400850 LUANA TESSARI
0034400468 LUANDA CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA
0034401632 LUCAS MARQUES ANGELO
0034400647 LUCAS MUNIZ DE AGUIAR
0034401761 LUCAS POLIDO MARASSATTO
0034401707 LUCIA APARECIDA CAMARGO
0034400997 LUCIA BENEDETTI DE QUEIROZ ORESTES
0034400372 LÚCIA CRISTINA DA SILVA
0034401068 LUCIA DOS SANTOS BARRETO
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0034400456 LUCIA LEÃO DE OLIVEIRA SANTOS
0034400026 LUCIANA ADAMI
0034400743 LUCIANA ALVARENGA
0034400706 LUCIANA ANTONIA DA SILVA
0034401352 LUCIANA APARECIDA GUERRA BENITES
0034400828 LUCIANA APARECIDA MARQUES XAVIER
0034400185 LUCIANA BARBOSA PASCOALINO DE ARRUDA
0034401974 LUCIANA CAIRES DA SILVA
0034401839 LUCIANA CARREIRA
0034401345 LUCIANA CRISTINA DA SILVA
0034402136 LUCIANA CRISTINA DE LIMA
0034400694 LUCIANA DA COSTA
0034400311 LUCIANA DA SILVA
0034400383 LUCIANA DAVID TRAVASSOS FERREIRA
0034400386 LUCIANA DE BARROS POLIDO VIEIRA
0034401347 LUCIANA DE JESUS SANTOS
0034400343 LUCIANA FREIRE PALLASSON
0034400047 LUCIANA LUZIA XAVIER DA SILVA
0034400064 LUCIANA MARIA FERREIRA
0034400637 LUCIANA NARCISO CORREIA
0034401710 LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA
0034401818 LUCIANA PORCINO DE MELO
0034401070 LUCIANA RAMOS NOGUEIRA BUENO
0034401135 LUCIANA ROSARIA DA SILVA
0034400379 LUCIANE BRANCO MACÁRIO VIEIRA
0034400460 LUCIANE CRISTINA VIEIRA
0034401034 LUCIANE DE PAULA GIMENES FRANÇA
0034400220 LUCIANE DE SOUZA DUARTE CARRARA
0034401042 LUCIANE DO NASCIMENTO BARBOZA
0034401075 LUCIANI DA SILVA VELASCO

PRÉDIO G SALA 04
INSCRIÇÃO NOME
0034400935 LUCIANO DE CAMPOS
0034400925 LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA
0034400982 LUCIANY DESIREE LACASASANTA MARIA DOS SANTOS LOPES
0034401277 LUCIENE APARECIDA FIDELIS CARDOSO
0034402040 LUCILEIA MARIANELI DE MATOS TRAVENÇOLO
0034401058 LUCILEIDE DA SILVA LOPES
0034400978 LUCILENE DA SILVA
0034402020 LUCILENE DE FREITAS
0034401458 LUCILENE FERREIRA PADILHA
0034401371 LUCIMAR MARTINEZ AGUIAR
0034400824 LUCIMARA APARECIDA DOS SANTOS
0034401086 LUCIMARA CRISTINA DE FREITAS
0034401168 LUCIMARA DE CAMARGO SILVA
0034401467 LUCIMARA DE JESUS SANTOS
0034400796 LUCIMARA MORETTO ORLANDI
0034401219 LUCIMARY TORQUATO
0034400847 LUCIMEIRE DOS SANTOS GAMA
0034401184 LUCINEI CARDOSO LEME
0034401315 LUCINÉIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA XAVIER
0034400014 LUCINEIA APARECIDA XAVIER DA SILVA PEREIRA
0034401783 LUIS ADOLFO BEIJO
0034400029 LUIS GUSTAVO FLORIANO GOMES
0034402028 LUISA COSTA RAMOS
0034400357 LUIZ CARLOS GARCIA PEREIRA
0034401910 LUIZ CARLOS PAULA CINTRA
0034400789 LUIZ EDUARDO RODRIGUES
0034400630 LUZIA APARECIDA DOS SANTOS
0034400969 LUZIA CRISTINA POLIDO JUSTINO
0034401341 LUZIA DE FATIMA DA SILVA LACERDA
0034400285 LUZIA DE FATIMA MONTEIRO PIRES
0034401302 LUZIA FERREIRA DA SILVA SANTOS
0034401834 LUZIANE JHESSELY DOS SANTOS
0034402119 LUZINETE ALVES BONFIM
0034401715 MAGDA APARECIDA DE SOUZA
0034400962 MAGDA GIESE DE OLIVEIRA ROZA
0034402147 MAIARA HELENA PERES CREPALDI
0034401103 MAÍRA APARECIDA FOGAÇA
0034401863 MAIRA DANIELE SILVA DIAS
0034401151 MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA

0034401471 MARA LUCIA NEUBERN DE OLIVEIRA
0034400636 MARA SANDRA BORGES DA CONCEIÇÃO
0034400798 MARCELA ALINE EMILIO DE MORAES
0034401721 MARCELA CRISTIANE NEUBERN
0034400985 MARCELA CRISTINA GONÇALVES RIBEIRO
0034400598 MARCELA MORIJO MARÇAL
0034400378 MARCELE CRISTINA PRIMOLAN
0034401010 MARCELI CRISTINA RODRIGUES
0034401615 MARCELO BARBOSA DE SOUZA
0034401815 MARCELO HENRIQUE AYALA GOMES
0034401372 MARCELO QUEIROZ ALVES
0034400657 MARCIA ALBERTAZI ALEXANDRE
0034401883 MÁRCIA ALVES DE OLIVEIRA
0034400788 MARCIA APARECIDA CORREA
0034400296 MARCIA APARECIDA COSTA NEVES
0034401484 MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA VALADARES
0034400205 MARCIA APARECIDA FERREIRA
0034400740 MÁRCIA CLEMENTINO GEROLDO FARI
0034401687 MARCIA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS
0034400576 MARCIA CRISTINA GUIMARÃES LEITE
0034401548 MARCIA CRISTINA SILVA
0034401445 MARCIA DA SILVA
0034401722 MÁRCIA DE SOUZA
0034400271 MARCIA DOS SANTOS GARCIA
0034400335 MARCIA DOS SANTOS SOARES
0034401033 MARCIA FERNANDA FRANCO
0034402177 MARCIA JANAINA MARCELINO
0034400081 MARCIA MARCUSSI MARTINS
0034400112 MÁRCIA REGINA ALCASSA
0034401446 MARCIA RENATA ANDRADE
0034401942 MARCIA ROCHA HIGINO OLIVEIRA
0034401386 MÁRCIA ROMANO MACRI
0034400033 MARCIANA DA SILVA GONÇALVES DIAS
0034400084 MARCIENE DE OLIVEIRA RIBEIRO
0034401753 MARCILENE SANT ANA DA SILVA
0034402124 MARCIO AURELIO TEODORO

PRÉDIO G SALA 06
INSCRIÇÃO NOME
0034401419 MARCOS ANDRÉ DE ARAGÃO
0034400417 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS LUCINDO
0034401455 MARCOS ARCANGELO TRUGILHO
0034400634 MARCOS GAMALIEL PELIÇÃO
0034401048 MARCOS VINICIUS DE SOUZA DIAS
0034401122 MARESSA CRISTINA DE ABREU ROCHA
0034401871 MARGARETE APARECIDA FERREIRA
0034400856 MARGARIDA LOPES GARCIA
0034400312 MARIA ALICE DA SILVA FELIPE
0034401955 MARIA ANGELA DE MORAIS
0034400483 MARIA ANGÉLICA ALVES FERREIRA
0034401675 MARIA APARECIDA BEZERRA FERNANDES
0034402053 MARIA APARECIDA BURIAN
0034401585 MARIA APARECIDA COSTA
0034400583 MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
0034401036 MARIA APARECIDA DE NAZARÉ
0034400666 MARIA APARECIDA DOS SANTOS PRUDENCIO
0034400986 MARIA APARECIDA GONÇALVES
0034400252 MARIA APARECIDA GONCALVES BERBEL
0034400225 MARIA APARECIDA VICENTE DE LIMA
0034401136 MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
0034400893 MARIA CAROLINA GUILHERME DOS SANTOS
0034401273 MARIA CAROLINE DA SILVA OLIVEIRA
0034401161 MARIA CECÍLIA BUZETTO
0034402015 MARIA CLARA DOS SANTOS PERES
0034400248 MARIA CLAUDENE PEREIRA DA SILVA
0034402023 MARIA CLAUDIA LORUSSO
0034401202 MARIA CLAUDIA RODRIGUES GONÇALVES FIGUEIREDO
0034402126 MARIA CLAUDIVANIA BARBOSA DOS SANTOS
0034400930 MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ALCANTARA
0034401587 MARIA DE FATIMA MIRANDA CARLOS
0034401028 MARIA DE FÁTIMA SOARES
0034401052 MARIA DE GREGÓRIA GOMES CORREIA
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0034400702 MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATALINE
0034401107 MARIA DE LOURDES NAZARÉ SILVA
0034401575 MARIA DIRCE DE ALMEIDA GONCALVES
0034400238 MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA
0034401697 MARIA DO CARMO CARDOSO
0034400729 MARIA DO CARMO DOS SANTOS FERNANDES LOPES
0034400700 MARIA DO CARMO SILVA
0034400947 MARIA ESTELA BARBOZA VASCONCELOS DE OLIVEIRA
0034401286 MARIA ESTELA SEBASTIÃO SILVA
0034401931 MARIA FÁTIMA DA SILVA CORREA
0034400698 MARIA FATIMA DE MORAES
0034400223 MARIA GABRIELA DA SILVA PEREIRA
0034402172 MARIA GABRIELA PINHO BARBINO
0034401245 MARÍA HATSUE MIAKI ONOHARA
0034400951 MARIA HELENA DA COSTA
0034401406 MARIA HELENA DA SILVA NUNES
0034401601 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CORREIA
0034401581 MARIA HELENA ROSA
0034400579 MARIA HELOISA FRANCO DE ANHAIA
0034401137 MARIA INES DE PAULA DIAS
0034400533 MARIA ISABEL RODRIGUES
0034401500 MARIA JOSE DA SILVA MARTINS
0034401002 MARIA JOSÉ DIAS
0034401960 MARIA JOSEFA DA SILVA
0034401310 MARIA LUCIMAR GUERMANDI REIS
0034400279 MARIA LUISA PEREIRA MOREIRA
0034401728 MARIA LUIZA GONÇALVES
0034401308 MARIA LUZEANE DOS SANTOS

PRÉDIO G SALA 08
INSCRIÇÃO NOME
0034400835 MARIA MADALENA DA SILVA GOMES
0034401914 MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA
0034401047 MARIA MARLETE GONÇALVES
0034401700 MARIA MARTHA DE ARAÚJO
0034401988 MARIA ODETE DE OLIVEIRA
0034402042 MARIA PEREIRA BRANDÃO RODRIGUES
0034402016 MARIA REGINA PARRA
0034400077 MARIA RITA DA SILVA ROCHA
0034400471 MARIA ROSIANE DA SILVA CUNHA
0034401741 MARIA SHIRLEI SCARCELLA
0034401218 MARIA SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS
0034401392 MARIA SOCORRO CORDEIRO
0034402162 MARIANA APARECIDA DE FATIMA FERREIRA
0034400381 MARIANA BENEDITO
0034401704 MARIANA CAROLINA ZERLIN BURATO
0034401837 MARIANA DE SÁ CARVALHO
0034400479 MARIANA EUFRAZIO DE SOUZA
0034400573 MARIANE AMOS GONÇALVES
0034402097 MARIANE RIBEIRO PINTO
0034401565 MARIANE ROSA DE OLIVEIRA PAVAN
0034400280 MARIBEL GOMES LACERDA FLORIANO
0034401908 MARILENE NUNES OLIVEIRA SANTOS
0034401491 MARILIA PAULA DOMINGUES DOS SANTOS ARMENDROZ
0034400609 MARILSA DE OLIVEIRA SANTOS
0034401776 MARILYN SILVA PAUFERRO
0034401020 MARINA APARECIDA DE OLIVEIRA
0034402112 MARINA DIONISIO
0034401810 MARINA FERNANDES DA COSTA
0034401708 MARINA SILVÉRIO AMARAL
0034401463 MARINALVA HERCULANA FERREIRA
0034401801 MARINEIDE LIMA DOS SANTOS
0034400823 MARINEIS DE SOUZA
0034400233 MARISA DA SILVA
0034401319 MARISA MOREIRA BUENO
0034401926 MARISSELMA DOS REIS ALMEIDA
0034400967 MARISTELA BRASILIO DE FARIAS
0034400107 MARIUCHA TAMARA CAETANO
0034401723 MARIZA FERNANDA DA SILVA
0034400735 MARIZA REGINA NEUBERN ROMAO
0034401625 MARLENE ARCAÇA DE ARAUJO
0034400113 MARLENE GUIMARÃES RIBEIRO

0034400678 MARTA APARECIDA HELENA
0034400457 MARTA DE MORAES SANTOS DE SOUZA
0034401800 MARTA MARIA DA SILVA
0034401517 MATEUS ARLINDO MENEGHEL CARNIATO
0034402022 MATEUS FELIPE SILVA MACEDO
0034400265 MATEUS GERTRUDES CARVALHO DA SILVA
0034400512 MATEUS HENRIQUE CARDOSO RODEL
0034400711 MATHEUS CABRAL DE JESUS
0034401819 MATHEUS PEREIRA LEMES
0034400620 MAYARA MARIANA POIATI
0034400327 MAYRA RUIZ DE LIMA DOS SANTOS
0034402085 MERARY EVELISY PEREIRA RIBEIRO
0034400362 MÉRCIA SANTANA DE ALMEIDA
0034400201 MERI ELEN CARVALHO DA SILVA
0034400541 MERYAN LOPES SILVA AGUIAR
0034400961 MEYRE ELLEN LIPORAS DE JESUS
0034401063 MICHELE ANDRESSA PETROLLI
0034401050 MICHELE DE FÁTIMA PEREIRA
0034400562 MICHELLE ALICE ROCHA DA SILVA
0034402075 MICHELLE CRISTIANE DO CARMO SILVA OLIVEIRA
0034400246 MICHELLE CRISTINA DA SILVA
0034402011 MICHELLE DE SOUZA RIBEIRO
0034400914 MICHELLE FERNANDA DIAS PEREIRA
0034400002 MICHELLE GOIVINHO FORNAZARI

PRÉDIO G SALA 10
INSCRIÇÃO NOME
0034400135 MICHELLE LACERDA DE SOUZA SANTOS
0034400584 MIGUEL APARECIDO GARCIA
0034400136 MIKAELE FERNANDA DE ARAUJO FELIPE
0034401427 MILCEANE MAGALHAES BARBOSA
0034401006 MILENE APARECIDA DOS SANTOS
0034401787 MILENE MARTINS
0034401111 MILENE SUELEN DOS SANTOS
0034400042 MILESSA PATRICIA DE OLIVEIRA
0034400054 MIRIAN FILHA DOS SANTOS
0034401657 MIRIAN KELY FARIAS DE OLIVEIRA
0034401746 MIRIAN PANTALEÃO GIMENES
0034400861 MIRIAN SILVA DE ARAUJO
0034401313 MIRIELEN AP APOLINARIO BATISTA
0034400599 MIRIELI DE ALMEIDA GONÇALVES
0034400180 MISLAINE ALMEIDA PACIFICO
0034400651 MOANA JAMILA DE OLIVEIRA
0034401725 MONICA CRISTINA WENCESLAU
0034401779 MONICA DUARTE DOS SANTOS
0034400766 MONICA MARIA FLORENCIO
0034400145 MONIQUE SUELY DA SILVA AMARAL
0034400423 MORGANNA SOUZA CAVAGLIERI
0034401733 MURILO CESAR DOS SANTOS
0034401089 NÁDIA DAS DORES LEITE OLIVEIRA
0034401533 NADIR DA SILVA ALVES
0034401900 NAIARA ROSA GUEDES PIMENTEL
0034402086 NAIME MARTINS LOVERDE
0034401336 NARA NEY RODRIGUES ALVES DA SILVA
0034401413 NATALIA APARECIDA MAGEZZI
0034401259 NATALIA DE SOUZA SILVA
0034400431 NATÁLIA DOS SANTOS PEDROSA DA SILVA
0034400959 NATÁLIA FERNANDA DE SOUZA PAIVA
0034401146 NATALIA HELENA ROSSI PEREIRA
0034400105 NATÁLIA KARINE DE MELO
0034402100 NATÁLIA RODRIGUES MENDONÇA MARTINS LOVERDE
0034400060 NATALIE DE CAMARGO MAGALHAES
0034400503 NATALINO MORENO DA SILVA
0034401990 NATAN DE SOUZA QUIRINO
0034400874 NATASHA CRISTIELLEN FERREIRA CUNHA DA SILVA
0034400831 NATHALIA CAROLINA RIBEIRO BARRETO
0034400472 NATHALIA CAROLINA TEIXEIRA GOMES
0034400741 NATHALIA RENE
0034400009 NATHAN ALVES PEREIRA
0034400216 NATHANAEL MACEDO GARCIA
0034402003 NAYARA CAROLINA DA SILVA DE SOUZA OLIVEIRA
0034401673 NAYARA CRISTINA SILVA CARDOSO
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0034400551 NAYARA FABIANE NEVES
0034401139 NEIDE GOMES FLORES
0034400035 NEIRE MELO DO CARMO
0034400911 NELSON PEREIRA DE SOUZA FILHO
0034401606 NEUSA MARTINS
0034400552 NEUZA ALCANTARA DA SILVA GODOI
0034402051 NICCOLY CAROLINY MARQUES AZEVEDO LOPES
0034400117 NICOLE DE OLIVEIRA SOARES
0034400401 NIELSE OLIVEIRA SANTOS
0034402060 NIKASSIA HALIMA LEME AIELO
0034402170 NILCE PEREIRA
0034402014 NILCE PEREIRA GONÇALVES
0034401153 NILSON CARLOS AGUILAR JUNIOR
0034401229 NISVANIA DA SILVA TORQUATRO
0034402143 NIVALDO APARECIDO RICORDI
0034401980 NOEMIA TIECO ARAKAKI
0034401526 NORACY PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA
0034400297 OSMARINA PEREIRA BENEDITO
0034400474 PALOMA BORBA E SILVA
0034400601 PAMELA MICHELE FERNANDES BARBOSA
0034400052 PAMELLA KAUANA CAMELIN MOREIRA
0034400906 PATRICIA ANALIA DELGADO DE OLIVEIRA
0034401475 PATRICIA ANDREIA FEITOSA DIAS
0034401964 PATRICIA APARECIDA MIGUEL FOGAÇA
0034401381 PATRÍCIA DE LIMA FALCÃO
0034400590 PATRICIA DE MOURA LIMA
0034401647 PATRICIA DE OLIVEIRA
0034401743 PATRICIA FABIANA MARTINS TERTO
0034401738 PATRÍCIA MARQUES DE OLIVEIRA
0034400410 PATRICIA MARQUES LIMA

PRÉDIO G SALA 12
INSCRIÇÃO NOME
0034401916 PATRICIA RAMOS DE SOUZA ALVES
0034400945 PATRICK PIAGENTI FRAISOLI
0034401786 PAULA CRISTINA DAMACENO DOMINGUES
0034401552 PAULA REGINA DA SILVA
0034401522 PAULA ROVERSI RINALDI GOEHRING
0034400781 PAULO CÉSAR DIAS
0034400992 PAULO GOMES DOS SANTOS
0034401724 PAULO GUILHERME RODRIGUES ANDRADE
0034400342 PAULO HENRIQUE MONTEIRO COSTA
0034401112 PAULO JOSE ROCHA CONSANI
0034400121 PAULO RAMOS
0034400875 PEDRO PAULO DE SOUZA URIAS
0034401608 PÉROLA LUANDA GAMELLA
0034400712 POLIANA PIAGENTI FRAISOLI
0034401436 POLYANA MARQUES GOMES DE ARRUDA
0034401571 POLYANNA EVA PEREIRA JORGE
0034400695 PRISCIANE MARCHETTI SILVA
0034402148 PRISCILA APARECIDA FERREIRA FUCCIOLO
0034400680 PRISCILA CORREA NUNES MESSIAS
0034402102 PRISCILA DA SILVA PASCHOLATE
0034400991 PRISCILA DAMASCENO DE ANDRADE
0034401130 PRISCILA DE FATIMA CASSIANO
0034401650 PRISCILA DE JESUS ALVES MOREIRA
0034400190 PRISCILA DE SOUZA RIBEIRO MORENO
0034400470 PRISCILA LEGNARI ARRUDA
0034400876 PRISCILA LONGO PRATES SALVADOR
0034401007 PRISCILA MARA FOGANHOLI
0034401457 PRISCILA ROSA DO PRADO
0034402161 PRISCILA XAVIER DE SOUZA GUIMARAES
0034401418 PRISCILLA HELENA DE CAMPOS ARAUJO
0034401378 RACHEL LUIZ DOS SANTOS
0034400516 RAFAEL EDWARD DOS SANTOS
0034400755 RAFAELA ALEXANDRE KODIMA
0034400902 RAFAELLE CRISTINA PAULISTA CAVALARI
0034401057 RAFEL DE SOUZA LAGAR
0034401018 RAIANE CRISTINA RODRIGUES BORGES
0034400525 RAISSA APARECIDA DE ALMEIDA ZORZI
0034401468 RAISSA DA SILVA SANTOS FIDENCIO
0034400043 RAQUEL BAPTISTA NUNES

0034402144 RAQUEL CICERA ALVES
0034400566 RAQUEL DE PAULA DANTAS
0034401349 RAQUEL LÚCIA DA SILVA ALVES
0034400546 RAQUEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO
0034401937 RAQUEL RAMOS DE SOUZA ALMEIDA
0034400336 RAQUEL RODRIGUES PASCOALINI
0034401389 RAQUEL SALES DA SILVA
0034402160 RAYAN GABRIEL DUARTE TEOFILO
0034402038 RAYLA JACQUELINE DE LIMA
0034401396 RAYSSA AMANDA DA SILVA CHIAVELLI
0034400448 REGIANE APARECIDA GELAIN GOMES
0034402123 REGIANE BUENO SOARES
0034400976 REGIANE CRISTINA DA CRUZ
0034400040 REGIANE CRISTINA NUNES FERREIRA
0034400099 REGINA APARECIDA BATISTA NAPOLEAO
0034402084 REGINA APARECIDA DE FREITAS DOS SANTOS
0034401966 REGINA APARECIDA VIANA POLATO
0034400989 REGINA CRISTINA DE SOUSA TREVISAN DE SANTIS
0034400927 REGINA PEÇANHA
0034401008 REGINALDO AMARO NEVES
0034401940 REGINALDO SILVA REGES
0034400665 REGINALDO ZACARIAS DO SANTOS
0034400156 REGINEIDE PIRES DA SILVA
0034401069 REINALDO NUNES PEREIRA

PRÉDIO G SALA 13
INSCRIÇÃO NOME
0034400545 REINALDO TERUEL PEREIRA
0034400294 REJANE CRISTINA ALVES DA SILVA
0034401385 RENAN FRANCO DOS SANTOS
0034401967 RENAN HENRIQUE FRANCO DE ALMEIDA
0034401591 RENATA ALEXANDRA PETROCELLI
0034401559 RENATA ALINE SILVA GALDINO
0034400086 RENATA CAMPOS PEREIRA
0034401081 RENATA DE PAULA BELO
0034401944 RENATA FARIA MARTINS
0034401943 RENATA FERREIRA DE ABREU DA SILVA
0034401240 RENATA MARIA DO NASCIMENTO SILVEIRA
0034402105 RENATA OLIVEIRA RODRIGUES NUNES
0034401838 RENATO RAMOS
0034401791 RICARDO ANTONIO BENICIO
0034401338 RICARDO ARMATE
0034401441 RICARDO DEGANUTTI
0034400073 RICARDO SIMAS JATOBA
0034401405 RICHARLA MORESQUI
0034401735 RICHELE BOICO DE SOUZA BARBOSA
0034401692 RINALDO ANTÔNIO GODOY
0034401170 RITA DE CASSIA FABRICIO
0034401012 RITA DE CASSIA JUNIOR SILVA
0034401896 RITA DE CASSIA VIEIRA DA SILVA CAULIZANO
0034402174 RITA TOBIAS BARBOSA
0034401062 RIVELINA CÉLIA SANSON
0034400418 ROBERTA DE CÁSSIA MORETO
0034401407 ROBERTO MOISES DE ALMEIDA THOMAZ
0034402110 ROBERTO SOARES DA SILVA
0034401691 ROBERVAL ANTONIO LEITE DA FONSECA
0034400886 ROBERVAL OZIEL DIAS DA ROCHA
0034400459 RODGER JOSE MARTINS PEDRO
0034401790 RODOLFO DOS SANTOS JUSTINO
0034400845 RODRIGO ALEX DO PRADO
0034401654 RODRIGO GOMES DE JESUS
0034400110 RODRIGO LOPES MENEGUEL GONCALVES
0034402018 RODRIGO SCARMELOTO CANNEVER
0034402118 RONALDO BENEDITO JOSE
0034401314 RONALDO CÉZAR LEITE
0034400660 ROSA CRISTINA DA SILVA MENDONÇA
0034400289 ROSA MARIA ARAUJO CASTRO
0034401333 ROSA MARIA DA SILVA SOUSA
0034400221 ROSA MARIA DUARTE RIBEIRO

PRÉDIO G SALA 14
INSCRIÇÃO NOME
0034401454 ROSA MARIA GOMES MIGUEL
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0034401312 ROSALINA DA SILVA PEREIRA RIBEIRO
0034400834 ROSANA ANDRADE DE LIMA
0034401953 ROSANA APARECIDA DOS SANTOS BERNARDES
0034401096 ROSANA BENEVENUTI VIEIRA DE CARVALHO
0034400988 ROSANA DA SILVA ALMEIDA RODRIGUES
0034402116 ROSANA MIZIARA DE LIMA
0034400936 ROSANA SERPA RIBEIRO
0034401073 ROSANA VIDOTTI DE CASTRO VIEIRA
0034401247 ROSANGELA APARECIDA AVELINO
0034401094 ROSANGELA APARECIDA FREITAS
0034401913 ROSÂNGELA B SILVA
0034400869 ROSANGELA GALVAO DE OLIVEIRA
0034400320 ROSÂNGELA GODOY DA SILVA PEDRO
0034401380 ROSANGELA LUZIA DIONISIO FERREIRA
0034401536 ROSÂNGELA VALEZI
0034401827 ROSANGELA ZAINELI MANTOVANI
0034402094 ROSE ALVES PEREIRA
0034400138 ROSELAINE PAULA RODRIGUES FERREIRA
0034401216 ROSELI DA SILVA FRANCO
0034401785 ROSELI MARTINS
0034401674 ROSELI PEDON PALOMO DE SOUZA
0034400406 ROSELI VAN HAANDEL WANDERLEY
0034400940 ROSEMARY DALAQUA OLIVEIRA
0034401113 ROSEMEIRE ALMEIDA ALVES DE SOUZA
0034400261 ROSEMEIRE FERREIRA MENDES
0034400314 ROSEMEIRE GALVAO DE ARAUJO ALCANTARA
0034401306 ROSEMEIRE OLIVEIRA DE ALMEIDA PERALTA
0034402129 ROSEMEIRE RAMOS DE ALMEIDA
0034400062 ROSENILDA FATIMA PRUDENCIO

PRÉDIO G SALA 15
INSCRIÇÃO NOME
0034401656 ROSENILDA GOMES DOS SANTOS
0034402065 ROSIANE NUNES SEVERINO SILVA
0034402047 ROSILDA ALVES BEZERRA
0034401109 ROSILDA MARIA DA SILVA
0034400957 ROSILEI PERIRA DE CAMARGO
0034401627 ROSILENE APARECIDA CARDOSO
0034401636 ROSIMARA RODRIGUES DE LIMA
0034401330 ROSIMARY CRISTINA BRANDÃO
0034400908 ROSIMEIRE APARECIDA ALVES
0034400352 ROSIMEIRE GOMES DA SILVA
0034401032 ROSIMEIRI CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA
0034401639 ROSIMEIRI GOMES DOS SANTOS MARTINS
0034400535 ROSINEI RAMOS
0034401046 RSENICE DE FÁTIMA PLANA PEREIRA
0034401821 RUBENS MASSAHIRO KAWAHARA MORRONE
0034401947 RUBENS RODRIGUES CREPALDI
0034400356 RUCHELLI MAYRA MARMONTEL FONTES
0034401550 RUTE AZARIAS DE CAMARGO
0034400578 RUTH HELENA DA SILVA
0034401521 RUTH RAMOS PEREIRA
0034401563 SABRINA FERNANDA SCHIL DE OLIVEIRA
0034400476 SABRINA TRINDADE DOS SANTOS GAMA
0034401410 SALETE GONÇALVES SOARES
0034401251 SAMANTHA KELLY FERREIRA ROQUE
0034401205 SAMIRA DREIA DE LIRA
0034400679 SAMUEL MARQUES AFFONSO DE BRITO
0034400849 SAMUEL VICTOR SPIN
0034401323 SANDRA COSTA BARROS
0034402007 SANDRA CRISTIANE DA COSTA
0034401797 SANDRA DA SILVA CORREA
0034401339 SANDRA DOS SANTOS SILVA
0034400186 SANDRA LUCIA FERREIRA FERNANDES
0034401506 SANDRA REGINA DA SILVA CALCIOLARI
0034401768 SANDRA REGINA JANUÁRIO
0034401148 SANDRA REGINA LOPES DE ALBRES
0034400544 SANDRA REGINA MOREIRA DO CARMO
0034401726 SANDRANEY LEMES VILAS BOAS GARCIA
0034401035 SARA DANIELE MAIA
0034400864 SAULO APARECIDO CHERBO
0034401686 SEBASTIANA DE FATIMA GARCIA

0034402166 SEBASTIÃO CELSO BARNABÉ ALVES
0034400607 SELMA APARECIDA BERSI DE OLIVEIRA
0034400224 SELMA CRISTINA DE FARIA VENDRAMINI
0034400339 SELMA MARQUES TOLENTINO
0034401288 SERGIO EDUARDO SOUZA LIMA
0034401375 SERGIO LEONY DE OLIVEIRA RIBEIRO
0034401470 SÉRGIO LUIS LOPES PINHEIRO
0034400595 SERGIO MAURICIO RODDRI DOS SANTOS
0034401263 SERGIO RICARDO ADAMI
0034401355 SHEILA ESPINOSA GONÇALVES
0034401480 SHIRLEI CHERES DA SILVA
0034400266 SHIRLEY CERQUEIRA DA COSTA
0034401923 SHIRLEY DE OLIVEIRA COSTA
0034400536 SHIRLEY GOMES DA SILVA DE JESUS
0034401049 SHIRLEY GONÇALVES
0034400509 SIDINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS
0034401927 SIDNEI CASTRO SORREANO
0034401634 SIDNEIA APARECIDA TERUEL
0034401516 SILENE DE FATIMA BARBOSA
0034401560 SILMARA DE FATIMA PITOLI TASSONE
0034401590 SILMARA HELAINE NASCIMENTO DE SOUZA
0034400683 SILMERE GERÔNIMO DOS SANTOS MORAES
0034400575 SILVANA ALVES DE ALMEIDA
0034400878 SILVANA ANDREIA TESCHI DE CARVALHO
0034401767 SILVANA APARECIDA DE PAULA NOBRE

PRÉDIO G SALA 16
INSCRIÇÃO NOME
0034401984 SILVANA APARECIDA DIAS RIBEIRO
0034401191 SILVANA APARECIDA DOS SANTOS MELO
0034400496 SILVANA APARECIDA LEME PACHECO
0034401197 SILVANA CABRAL PINHO
0034400309 SILVANA CRISTINA CAMPOS DA SILVA
0034400681 SILVANA DO CARMO PEREIRA DA SILVA
0034400613 SILVANA DOS SANTOS
0034400863 SILVANA MARA AGUILAR LOPES BRANCO
0034401965 SILVANA SEVERINO DE CASTRO
0034401179 SILVIA ANTONIA DOS SANTOS
0034401777 SILVIA HELENA DE SOUZA SILVA
0034400965 SILVIA MARA GARCIA DE SOUZA
0034401171 SILVIA TEREZINHA CAMPOS COQUEIRO
0034400306 SILZE ROBERTA CARDOSO VIEIRA
0034400204 SIMONE APARECIDA DE PAULO BRASIL FAUSTINI
0034401658 SIMONE APARECIDA GOMES DOS SANTOS
0034401951 SIMONE APARECIDA XAVIER MOREIRA DA SILVA
0034401293 SIMONE CRISTINA DOS SANTOS
0034400416 SIMONE DE FATIMA LUQUES DIANA DE PAULA
0034402154 SIMONE DOS SANTOS
0034401320 SIMONE DOS SANTOS DA SILVA
0034400262 SIMONE REGINA CAMILO PELEGRINI
0034400955 SIMONE RODRIGUES FELIX GREGORIO
0034402041 SIMONE SERRADOR LOOES
0034402089 SIMONE SEVERINA SILVA DIAS
0034401672 SIMONI MARIA REIS
0034401996 SIOMARA SAMPAIO DE JESUS
0034401361 SIRINEO MARQUES PEDRO
0034401570 SIRLEI GOMESDE OLIVEIRA ALVES
0034401025 SIZELIA PEREIRA DOS SANTOS
0034401642 SOLANGE APARECIDA DE LUCCA TOLEDO FUZIOKA
0034400725 SOLANGE APARECIDA FRANCISCO
0034401051 SOLANGE CASTILHO
0034402064 SOLANGE CORREIA RODRIGUES GONÇALES
0034400966 SOLANGE DE FATIMA DIAS DA ROCHA
0034400462 SONIA APARECIDA CAMPOS PEREIRA
0034401928 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
0034401831 SONIA APARECIDA FERREIRA
0034400439 SONIA CRISTINA DE SOUZA DAMASCENO E SOUZA
0034401744 SONIA MARIA BRUM

PRÉDIO G SALA 18
INSCRIÇÃO NOME
0034401408 SONIA REGINA ROMERO
0034402111 SONIA SANTOS
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0034400724 STEFANIE MARIE NATASH LIBERATO LOURENÇO
0034401986 STEVAN DE OLIVEIRA BAPTISTA
0034400116 STHEFANY CAROLINE DE LIMA MARTINS
0034401813 STWART WAGNER SOUZA DOS SANTOS
0034401163 SUELEN CATARINA SANTOS
0034400256 SUELI APARECIDA GOMES DE JESUS FERREIRA
0034400275 SUELI APARECIDA MURIANO
0034401382 SUELI APARECIDA PEDRO BOM
0034401617 SUELI DE FÁTIMA BETTIL
0034400217 SUELI DE PAULA DA SILVA
0034401387 SUELI DOS SANTOS BIANCHI
0034400344 SUELI GONÇALVES ROCIA
0034401169 SUELI MARIA DE SOUZA SANTOS
0034400738 SUELI MOURA CARVALHO SILVA
0034400087 SUELI ROSA
0034401774 SUELI TEREZINHA RODRIGUES
0034401368 SUELLEN MONIZE MARIANO DE SOUZA
0034400981 SUELLEN TAMIRES DOS SANTOS DE MELO BAGATELO
0034401852 SUELY POMPEU LAVOR
0034400943 SUSANA DE LIMA SIMINES
0034400441 SUZANA LINS DOS SANTOS
0034401769 SUZANE TORRES VALLINHOS
0034401805 TACIANA FERNANDA MACHADO DE PAULA
0034400629 TAINA ANDREZA GENEROSO
0034400699 TALITA ALEXANDRA SELEGHIN FELIX DE OLIVEIRA
0034401178 TALITA CAROLINE MARTINS FLOCCO
0034401105 TALITA GIMENES CAVALCANTE BORGES
0034401524 TALITA MARIANA APARECIDA SILVA DOS SANTOS
0034401806 TALITA RIBEIRO DE OLIVEIRA KEMPNER DE PAULA
0034401328 TALITA RIBEIRO PAVAN
0034402128 TAMIRES HELENA DE ARAUJO GONÇALVES
0034402164 TAMIRIS DE LIMA RODRIGUES
0034400449 TAMYRES ALVES PEREIRA

PRÉDIO G SALA 19
INSCRIÇÃO NOME
0034401605 TANIA REGINA ROMACHO RIOS FRANCISCO
0034400031 TATIANA ALVES BARBOSA
0034400345 TATIANA REIS VIEIRA
0034401074 TATIANA SOUZA FERNANDES
0034400808 TATIANE ANGÉLICA DORNELLA
0034400068 TATIANE CRISTINA DA COSTA
0034400497 TATIANE CRISTINA MEIRA ANANIAS FREITAS
0034401962 TATIANE DE SOUZA LEAO
0034400390 TATIANE MARTINS GONÇALVES DOS SANTOS
0034401561 TATIANE PEREIRA ALVES NUNES
0034402012 TAYANA DA SILVA
0034400298 TAYANE RIBEIRO LUCENA GARCIA
0034400580 TAYNÁ CRISTINA ALEXANDRE DA SILVA
0034401040 TAYNÁ KALINKA ROCHA DE OLIVEIRA
0034401121 TAYNARA MAURICIA DA SILVA
0034400219 TEREZA DE JESUS ABRAO
0034400328 THAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA
0034401604 THAINA PATROCINIO CASIMIRA
0034400316 THAIS DA SILVA TREVIZAN ANTUNES
0034401365 THAIS LETICIA DI DONI COSTA
0034401414 THAIS MORETTI DAS VIRGENS
0034400611 THAIS TALITA FERREIRA DE ALMEIDA
0034400744 THALITA CLARA SILVEIRA
0034401706 THAMIRES ARAÚJO CAMARGO
0034400564 THAYLA DE SOUSA MARTINS
0034400247 THAYNA JULIANE DA SILVA MASCARENHAS
0034400292 THAYNARA FERNANDA PRADO RODRIGUES
0034401190 THAYS BARBARA GARCIA
0034401893 THIAGO FLORENCIO DOS SANTOS
0034400005 THIAGO HENRIQUE DA SILVA
0034401577 THIAGO VASCONCELOS VILHARBA
0034401182 VAGNER REINER SILVA
0034401794 VALDELIA MARIA DA SILVA
0034400785 VALDELICE BENEDITA CARVALHO DE MATOS
0034401998 VALDILEIA APARECIDA MANTOVANI
0034402026 VALDINEIA GALDINO NEVES SILVA

0034401451 VALDIRENE IVONE ANTONIO
0034402063 VALDIRENE RENATA VICENTE
0034401353 VALÉRIA APARECIDA AGUILHAR
0034401711 VALERIA APARECIDA BRANCO GAGO
0034401029 VALÉRIA BIAZATO
0034401880 VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS
0034400731 VALÉRIA DA SILVA
0034401935 VALERIA DA SILVA VIEIRA
0034400376 VALQUIRIA APARECIDA GONÇALVES PEREIRA
0034402115 VALQUÍRIA DA SILVA RODRIGUES
0034400872 VANDA BERNARDETE NEVES DE LIMA
0034400096 VANDA LUCIA ALVES DE SOUZA
0034401274 VANDERLEI SOBREIRA
0034400970 VANDERLEY APARECIDO DE SOUZA
0034401961 VANESSA APARECIDA ALEGRIA BONONI
0034401702 VANESSA CRISTINA DA SILVA PERAL CANDIDO
0034400671 VANESSA CRISTINA MASSONI BIANCONCINI
0034401799 VANESSA CRISTINA ROMAO CAMARGO
0034400250 VANESSA DA SILVA MELO DOS SANTOS
0034400938 VANESSA DE PAULA PEREIRA FANTINI
0034400215 VANESSA FARIA DE MORAES
0034400046 VANESSA MAYARA ARAUJO SALGADO
0034401390 VANESSA NOBRE OLIVEIRA
0034400464 VANESSA QUEVEDO ALVES PEDROSO
0034401327 VANESSA RODRIGUES DA SILVA
0034400987 VÂNIA KARINA BERTO

PRÉDIO G SALA 20
INSCRIÇÃO NOME
0034401594 VANIA MARIA DE MELLO
0034400984 VÂNIA VIEIRA RAMOS
0034400380 VERA APARECIDA HONORATO DOS SANTOS
0034401690 VERA LUCIA DE MORAES
0034400524 VERA LUCIA MARIANO
0034400707 VERA LUCIA MODESTO
0034401097 VERA LUCIA NEVES DA SILVA
0034400896 VERA LÚCIA PAGANI BRITTO
0034401849 VERA LÚCIA SANTANA MARTINS
0034401220 VERONICA BUENO OLIVEIRA
0034400586 VERÔNICA FERNANDES ORTIZ
0034401079 VICTOR EDUARDO BOMBINI FERREIRA
0034401558 VICTOR HUGO DE SOUZA VILLAR
0034401510 VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS
0034401425 VICTOR LUIS DA SILVA PERES
0034401228 VICTÓRIA BRITO DE OLIVEIRA JACINTHO
0034401422 VICTORIA DOS SANTOS BARROCALI
0034400444 VILMA DE FATIMA LEOPOLDO PINHEIRO RODRIGUES DOS SANTOS
0034401798 VILMA MARIA DA SILVA
0034401795 VINICIUS ROCHA MACEDO
0034401340 VITOR DEL REY NETO
0034400685 VITORIA APARECIDA DE OLIVEIRA
0034400923 VITÓRIA CARDOSO DA SILVA
0034400756 VIVIAN DE OLIVEIRA
0034401235 VIVIAN DO PRADO CUENCA
0034400556 VIVIAN RAMOS
0034400340 VIVIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA RUIZ DO NASCIMENTO
0034400866 VIVIANA SILVA VASILIAUSKAS
0034400830 VIVIANE BOMFIM PIMENTA
0034400303 VIVIANE CRISTINA BARBOSA LOPES
0034402048 VIVIANE FERREIRA COELHO SIQUEIRA
0034400518 VIVIANE JARDIM DE CARVALHO
0034400455 VIVIANI DA SILVA BRANDINO
0034400553 WAGNER LEANDRO SILVA
0034400568 WAGNER MAGALHÃES
0034400560 WAGNER MONGER
0034401603 WALDEREZA ALVES GOMES
0034400667 WALQUIRIA DA SILVA
0034401476 WALTER DE OLIVEIRA ALVES
0034400761 WANDERSON PEREIRA DANTAS

PRÉDIO G SALA 21
INSCRIÇÃO NOME
0034401886 WELLINGTON ANTÔNIO ALVES MACHADO
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0034400650 WELLINGTON DANILO RIBEIRO LEMES
0034401142 WELLINGTON ERIK DOS SANTOS CARMO
0034400253 WELLINGTON JEAN MIGUEL
0034401840 WELLINGTON VOLTERANI JUNIOR
0034401351 WELLINGTON ZAMAIO FIGUEIRA
0034400290 WESLEY RICHARD ALVES DE CARVALHO
0034400359 WILHERSON STWART VILELA DOTA
0034400705 WILIAN PEREIRA DIAS
0034401269 WILLIANS FERNANDO DA SILVA
0034401648 WILMA ALVES DE ALMEIDA
0034402101 WILSON MARCELINO
0034400915 WILSON PENEDO DA SILVA
0034400258 WILTON APARECIDO ARAUJO
0034401283 YASMIN ARIANE CAMILO
0034401401 YASMIN GABRIELLY DE LIMA FERREIRA
0034400067 YEDA DA SILVA BARAUNA
0034401870 ZELIA RODRIGUES DA SILVA
0034401067 ZELINA FLORENTINO ROJA
0034401877 ZILDA PEREIRA
0034401784 ZULEIDE FRANCISCO DA SILVA
0034401864 ZUMIRA FERREIRA RIBEIRO

Bauru, 12 de fevereiro de 2022.
A Comissão

EDITAL N.º 03/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação da Sra. Prefeita, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público 
na modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante 
deste Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO 
CIVIL/INFRAESTRUTURA – ARQUITETO descrito no Capítulo II deste Instrumento. 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 da Administração (Lei Municipal n.º 5.975/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Renan Amauri Guaranha Rinaldi, Ana Cristina Maurício Ferreira, Matheus Seiji Bazaglia Kuroda e Miguel 
Féres Guedes e sob a coordenação de Mariana Félix Bueno Belone, Walquíria Colla de Abreu Bastos, 
Josiane Gomes de Moraes, sendo todos os membros nomeados pela Portaria n.º 146/2022, obedecidas as 
normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal 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 da Administração (Lei Municipal 
n.º 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
8. A data, o local e horário de realização da Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 07 (sete) de maio de 2022.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.
12. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
13. Em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 e demais infecções 
virais, as datas previstas neste edital são passíveis de alteração a depender da evolução dos casos existentes 
e das restrições sanitárias vigentes, não cabendo qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Bauru.

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

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Construção Civil/
Infraestrutura – 
ARQUITETO

01

Conclusão da 
Graduação em 
Arquitetura e 
Registro no 
Conselho de 
Arquitetura e 

Urbanismo - CAU

R$ 3.833,62 R$ 500,00 30 horas / 
semanais R$ 60,00

Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas Técnicos 2 da Lei n° 5.975/10 e alterações 
posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal n.º 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
n.º 7.200/19.

1. Fica vedado aos servidores desempenharem atividades privadas relacionadas, de qualquer forma, com:
1.1. Análise, responsabilidade técnica e aprovação de projetos: arquitetônicos, de infraestrutura de 
loteamento (iluminação, água, esgoto, terraplanagem, pavimentação e drenagem) ambientais e do sistema 
viário e de trânsito;
1.2. Análise e expedição de habite-se e certidões e assuntos correlatos;
1.3. Direcionamento de clientes, ainda que de outros servidores, por intermédio de atividade de fiscalização 
que eles próprios desempenham.

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 02 
(dois) de março de 2022 até às 16h do dia 11 (onze) de março de 2022, (horário de Brasília/DF), devendo 
o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2. Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3. Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Construção Civil/
Infraestrutura – ARQUITETO, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4. Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5. Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6. Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
às 16h do dia 11 (onze) de março de 2022, quando este recurso será retirado do site, para pagamento neste 
mesmo dia, impreterivelmente.
2.7. Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.



21DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 17 DE FEVEREIRO DE 2.022

4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.871/16 e Lei Municipal n.º 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 02 (dois) e 03 (três) de março 
de 2022.
4.1. Serão aceitos documentos comprovando no mínimo 02 (duas) doações de sangue, realizadas nos 
últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, expedido por órgão 
oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, e 
o pré-comprovante de inscrição que encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO 
CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br.
4.2. Tais documentos SOMENTE serão aceitos na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB 
(quatro megabytes).
4.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento.
6. 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 4 deste capítulo.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7.1. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de março de 2022.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato, carimbo, 
assinatura e CRM do Médico.
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 02 (dois) a 11 (onze) de março de 2022.
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 31 (trinta e um) de março de 2022.
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 VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá 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 das 0h do dia 02 (dois) de março às 16h 
do dia 08 (oito) de abril de 2022.
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 VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal n.º 7.853/89, no Decreto Federal n.º 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual n.º 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual n.º 60.449/14, na Lei 
Municipal n.º 6.871/16 e na Lei Municipal n.º 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) n.º 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal n.º 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário 
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos 
especificados no item 8.1, 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 02 (dois) a 11 (onze) de março de 2022.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado 
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe 
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, 
carteira de identidade (RG), número do CPF, carimbo, assinatura e CRM do Médico, conforme modelo do 
Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
8.3. 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 8 deste capítulo.
8.4. 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.
8.5. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou 
provenientes de arquivo corrompido.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
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Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Fases N.º 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em 
Construção Civil/
Infraestrutura – 
ARQUITETO

Prova Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Informática - 
AUTOCAD 10

Língua Portuguesa 10
Legislação 10

Análise de 
Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Construção Civil/
Infraestrutura – ARQUITETO será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos 
abaixo descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 10 (dez) de abril de 2022, 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 - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a Entrega 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 07 (sete) de maio 
de 2022 no Diário Oficial de Bauru.
c) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
d) é de responsabilidade do candidato, fornecer meios para que a Comissão Examinadora possa identificar 
a autenticidade/veracidade do documento entregue;
e) 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;
f) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
g) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no Edital de Convocação a ser 
publicado no dia 07 (sete) de maio de 2022 no Diário Oficial de Bauru;
h) 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 n.º 146/2022;
i) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

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

reconhecido pelo órgão competente (MEC).

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 devidamente 

reconhecido pelo órgão competente (MEC).

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, na área de Arquitetura/Engenharia, 

devidamente reconhecido pelo órgão competente (MEC).

1,0 ponto 3,0 pontos

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

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 07 (sete) de maio de 2022.
2.1. Somente serão convocados para a 2ª Fase - Análise de Títulos os candidatos aprovados na 1ª Fase - 
Prova Objetiva.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
4.2. Será obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos 
em razão da pandemia COVID-19.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
6.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
6.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. 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.
14. 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.
15. 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, ficando a critério da Coordenação do Concurso a 
avaliação dos casos específicos.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer 
tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será excluído do certame.
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
18.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
18.2. 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).
18.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
18.4. A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Construção Civil/
Infraestrutura – ARQUITETO terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto 
e oitenta centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 
60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
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3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1.  for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Construção Civil/
Infraestrutura – ARQUITETO terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número 
de acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) conforme Lei Municipal n.º 7.083/18, comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços 
voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição e comprovar 
a realização de curso de capacitação de 03 (três) horas de duração, cujo conteúdo deverá abordar temas 
sobre conduta ética, direitos, deveres e proibições;
b1) o candidato deverá informar a realização de serviço voluntário no ato de sua inscrição e para fins 
de validação encaminhar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário, 
conforme item b) em até 30 (trinta) dias corridos a contar do último dia de inscrição;
b2) tais documentos deverão ser enviados 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=164. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, 
recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox;
b3) caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
b4) 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 b1)  deste capítulo.
b5) não serão considerados documentos  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por quaisquer 
outras formas não especificadas no Edital.
b6) não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
b7) as decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 12(doze) de abril de 2022.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Informática - AUTOCAD da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
g) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
h) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à 1ª (primeira) publicação de qualquer ato público 
do concurso regulado por este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo 
inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.
bauru.sp.gov.br
1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo 
no sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx 
no período estabelecido no item 1 deste capítulo. 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 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.

7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções 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 este ser visualizado(s) até a publicação da 
Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos prescritos no Capítulo XII.

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal n.º 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
c.1) o candidato poderá solicitar sua desistência através do envio de um e-mail para rh@bauru.sp.gov.br
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias corridos, desde 
que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, 
nos termos prescritos pela Lei Municipal n.º 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) *Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
p) *Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
q) *Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC);
r) *Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) *Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse.
*Conforme a Lei Municipal n.º 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e 
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal 
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
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a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
da Graduação em Arquitetura e Urbanismo, devidamente registrado no órgão competente – MEC e Registro 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, estando em dia com sua anuidade comprovando estar 
regular para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no 
Capítulo XIII, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais n.º 
3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e n.º 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n.º 146/2022.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA – ARQUITETO
Planejar, elaborar, executar e acompanhar obras de edifícios, paisagismo e urbanização; além de ações 
voltadas à saúde coletiva quando atuar em Vigilância em Saúde. Receber informações do supervisor 
sobre os serviços a serem executados. Coletar informações necessárias à realização do projeto (dimensões 
do terreno, topografia, legislação e normas técnicas e programa de necessidades). Solicitar materiais e 
equipamentos necessários à execução dos serviços. Planejar a utilização adequada do espaço físico. 
Privilegiar o conforto térmico, iluminação natural e acessibilidade universal. Elaborar orçamento da obra. 
Acompanhar a aprovação de projetos nos órgãos oficiais competentes. Realizar alterações nos projetos, 

conforme solicitações. Confeccionar projetos representando-os em desenhos, plantas, mapas, maquetes. 
Prezar pela estética e utilização dos materiais adequados aos recursos financeiros. Realizar controle 
do material e serviços executados. Orientar funcionários sobre as melhores alternativas arquitetônicos. 
Acompanhar a execução da obra. Garantir fidelidade ao projeto ou mediante aprovação do supervisor 
realizar as alterações necessárias. Ajustar o projeto a imprevistos ou novas necessidades. Consultar outros 
profissionais que podem estar envolvidos ou contribuir para o projeto (engenheiros, topógrafos, pedreiros, 
etc.). Elaborar memorial técnico de obras e serviços a serem licitados. Acompanhar e dar assistência às 
licitações públicas. Realizar vistorias de loteamentos e construções de edificações. Elaborar projeto de 
arborização dos logradouros públicos. Realizar mapeamento da cidade. Planejar e orientar projetos de 
iluminação pública, trânsito e sistema viário. Cuidar pela conservação dos monumentos arquitetônicos 
do município. Pesquisar e escolher os materiais adequados à realização do empreendimento. Oferecer, 
administrar e executar cursos na área de arquitetura. Estudar novas propostas de projetos, procedimentos e 
materiais na área da arquitetura, urbanismo e paisagismo. Aprovar projetos de edificações e parcelamento 
do solo de iniciativa particular, em conformidade com a legislação pertinente. Atuar na área de planejamento 
e gestão urbana, de forma participativa, em consonância com o Estatuto da Cidade. Elaborar e acompanhar 
a implementação de planos diretores e demais normas urbanísticas. Coordenar projetos, verificando 
a compatibilidade entre projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico e demais instalações. Zelar pelo 
cumprimento das legislações sanitárias. Inspecionar estabelecimentos/ atividades, considerando o risco 
sanitário à saúde coletiva.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. História e análise crítica da Arquitetura e Urbanismo: Arquitetura e sua evolução histórica no Brasil 
e no mundo; História e teoria do Urbanismo; Crítica à Arquitetura e Urbanismo Moderno; Arquitetura 
e Urbanismo Contemporâneo. 2. Patrimônio Histórico: Revitalização e Requalificação: Noções de 
Preservação, Conservação e Restauração de bens culturais e do patrimônio histórico; Técnicas de 
conservação e restauração; Cartas Patrimoniais e recomendações internacionais aplicadas à restauração 
dos edifícios. 3. Planejamento Urbano, Regional e Meio Ambiente: Sítio Natural; Sistemas de 
infraestrutura urbana (energia, pavimentação, saneamento ambiental e drenagem urbana); Zoneamento 
e Diversidade; Uso e Ocupação do Solo; Morfologia urbana, análise sócio espacial; Densidade Urbana; 
Tráfego e hierarquia do sistema viário; Gestão urbana e instrumento de gestão (legislação ambiental e 
urbanística nos âmbitos Federais, Estaduais e Municipais); Mercado Imobiliário e Política de Uso do Solo; 
Sustentabilidade e suas aplicações projetuais no urbanismo e no paisagismo; Métodos e técnicas de desenho 
em projeto urbano; Crítica ao Urbanismo Contemporâneo; Renovação e preservação urbana – Intervenções 
Urbanas; Projeto paisagístico - Arborização urbana; Equipamentos e mobiliário urbanos; Fundamentos 
paisagísticos. 4. Desenvolvimento de Projetos de Arquitetura: Sistemas de representação gráfica aplicada 
à arquitetura; Conceitos fundamentais e normas de desenho técnico; Desenho Arquitetônico; Linguagem 
e teoria do projeto de arquitetura; Relação dos espaços Público e Privado; Estruturas e a Ordenação do 
Espaço Edificado na Paisagem Urbana; Programa de necessidades das atividades e dimensionamento 
básico (estudo preliminar, anteprojeto, projeto básico, projeto executivo e detalhamento); Compatibilização 
de projetos complementares (dimensionamento básico); Elementos de Projeto Executivo Arquitetônico de 
edifícios residenciais, institucionais e industriais; Aspectos Ambientais, Ecológicos e de Sustentabilidade 
e suas aplicações projetuais na arquitetura; Estratégias de Projeto em Desenho Sustentável; Ergonomia 
nas edificações: dimensionamento; iluminação, ventilação, orientação e proteção solar, ar condicionado. 
6. Processos e sistemas construtivos; Fundamentos de Desenho Universal e Acessibilidade aplicável ao 
projeto de Arquitetura – NBR 9050/2004; Projeto habitacional. 5. Conforto Ambiental: Edificação e escala 
humana; Desempenho de Materiais; Ventilação natural e forçada; Eficiência Energética e sustentabilidade; 
Acústica relacionada ao projeto de edificações; Conforto lumínico, Iluminação natural e iluminação artificial; 
Conceitos fundamentais de análise ergonômica; Diagnóstico e projeto ergonômico; 6. Regulamentação e 
prática profissional: Ética do exercício profissional; Legislação regulamentadora da profissão e os sistemas 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB); Fundamentos do 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT); Código de Proteção e Defesa do Consumidor e a atividade 
do arquiteto; Responsabilidade técnica, civil, penal criminal, administrativa e trabalhista; Planejamento, 
assessoria e fiscalização de obras.

INFORMÁTICA - AUTOCAD
1. Interface do AutoCAD.
2. Comandos de desenho.
3. Inserção de pontos por coordenadas.
4. Comandos de precisão.
5. Seleção de objetos.
6. Visualização do desenho.
7. Comandos de modificação.
8. Dimensionamento.
9. Propriedades dos objetos.
10. Criação de sólidos (modelagem 3D).
11. Edição de modelos sólidos.

LÍNGUA PORTUGUESA
1.Compreensão de textos.
1.1. 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
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ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n.º. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto n.º. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1. paraplegia
2. paraparesia
3. monoplegia
4. monoparesia
5. tetraplegia  
6. tetraparesia
7. triplegia
8. triparesia
9. hemiplegia
10. hemiparesia
11. ostomia
12. amputação ou ausência de membro
13. paralisia cerebral
14. nanismo
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _______, inscrito no CPF sob 
n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo Edital n.º_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA
Concurso Público: ___(cargo)___
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 
_______, inscrito no CPF sob n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo 
Edital n.º_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, 
venho respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: 
(citar pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
05/02/2022 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
17/02/2022 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
26/02/2022 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
02/03/2022 Abertura das Inscrições
11/03/2022 Encerramento das Inscrições

02 e 03/03/2022 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
05/03/2022 Publicação deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição

02 a 11/03/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

02/03/2022 a 
08/04/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

31/03/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial e 
Vaga de Deficiente

31/03/2022 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
05/04/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
09/04/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
10/04/2022 Previsão da Realização da Prova Objetiva
12/04/2022 Previsão de Divulgação do Gabarito
12/04/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário

07/05/2022 Previsão de Resultado da Prova Objetiva e
1º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

10/05/2022 2º Edital de Convocação para Entrega de Títulos
14/05/2022 3º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

16 e 17/05/2022 Previsão do Período para Entrega de Títulos
02/06/2022 Previsão de Classificação Final
14/06/2022 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 05 de fevereiro de 2022.
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N.º 04/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação da Sra. Prefeita, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - 
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO descrito 
no Capítulo II deste Instrumento. 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 da Educação (Lei 
Municipal n.º 5.999/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores 
Públicos Municipais.
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INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Márcia Lopes Reis, Marisa Eugênia Melillo Meira, Poliana Da Silva Almeida Santos Camargo, Andrea 
Belli Floriano, Judite Della Torre Jayme, Allan Rodrigo Sassaki Sato e sob a coordenação de Iara Aparecida 
dos Santos Oliveira, Karina Osti e Mônica Cristina Pereira Santana, sendo todos os membros nomeados 
pela Portaria n.º 147/2022, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal 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 da Educação (Lei Municipal n.º 5.999/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 24 (vinte e quatro) de março de 2022.
8. A data, o local e horário de realização da Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 03 (três) de maio de 2022.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.
12. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
13. Em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 e demais infecções 
virais, as datas previstas neste edital são passíveis de alteração a depender da evolução dos casos existentes 
e das restrições sanitárias vigentes, não cabendo qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Bauru. 

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

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

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Educação Adjunto 

– PROFESSOR 
SUBSTITUTO 

DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA – 

FUNDAMENTAL 
– 1º AO 5º ANO

01

Normal Superior ou 
Graduação em Pedagogia com 

Habilitação/Especialização 
nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano) 
ou Licenciatura Plena em 

Pedagogia.

R$ 1.396,10 R$ 500,00 20 horas / 
semanais R$ 40,00

Notas:
Pré-requisito¹: 1- Conclusão do Curso Normal Superior com Habilitação em Ensino Fundamental - Anos 
Iniciais (1º ao 5º ano) ou
2- Conclusão do Curso Normal Superior com Especialização em Ensino Fundamental - Anos Iniciais (1º 
ao 5º ano) ou
3- Conclusão em Licenciatura em Pedagogia com Habilitação em Ensino Fundamental - Anos Iniciais (1º 
ao 5º ano) ou
4- Conclusão em Licenciatura em Pedagogia com Especialização em Ensino Fundamental - Anos Iniciais 
(1º ao 5º ano) ou
5- Conclusão em Licenciatura Plena em Pedagogia.
Vencimento²: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Educação Adjunto, da Lei Municipal n° 
5.999/10 e alterações posteriores.
Benefícios3: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal n.º 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
n.º 7.200/19.

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 02 
(dois) de março de 2022 até às 16h do dia 11 (onze) de março de 2022, (horário de Brasília/DF), devendo 
o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2. Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3. Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO, e 
selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4. Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5. Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 

Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6. Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
às 16h do dia 11 (onze) de março de 2022, quando este recurso será retirado do site, para pagamento neste 
mesmo dia, impreterivelmente.
2.7. Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.871/16 e Lei Municipal n.º 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 02 (dois) e 03 (três) de março 
de 2022.
4.1. Serão aceitos documentos comprovando no mínimo 02 (duas) doações de sangue, realizadas nos 
últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, expedido por órgão 
oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, e 
o pré-comprovante de inscrição que encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO 
CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br.
4.2. Tais documentos SOMENTE serão aceitos na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB 
(quatro megabytes).
4.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento.
6. 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 4 deste capítulo.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7.1. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
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8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de março de 2022.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato, carimbo, 
assinatura e CRM do Médico.
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 02 (dois) a 11 (onze) de março de 2022.
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 24 (vinte e quatro) de março de 2022.
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 VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá 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 das 0h do dia 02 (dois) de março às 16h 
do dia 01 (primeiro) de abril de 2022.
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 VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal n.º 7.853/89, no Decreto Federal n.º 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual n.º 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual n.º 60.449/14, na Lei 
Municipal n.º 6.871/16 e na Lei Municipal n.º 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.

3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) n.º 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal n.º 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário 
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos 
especificados no item 8.1, 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 02 (dois) a 11 (onze) de março de 2022.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado 
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe 
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, 
carteira de identidade (RG), número do CPF, carimbo, assinatura e CRM do Médico, conforme modelo do 
Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
8.3. 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 8 deste capítulo.
8.4. 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.
8.5. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou 
provenientes de arquivo corrompido.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 24 (vinte e quatro) de março de 2022.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Fases N.º 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em Educação 
Adjunto – PROFESSOR 

SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA – 

FUNDAMENTAL – 1º AO 
5º ANO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Gerais da 
Educação

10

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Psicologia do 
Desenvolvimento 10

Legislação 10
Língua Portuguesa 07

Matemática 07
Atualidades 06

Análise 
de 

Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -
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2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Educação Adjunto – 
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO será 
composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 03 (três) de abril de 2022, 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 - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a Entrega 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 03 (três) de maio 
de 2022 no Diário Oficial de Bauru.
c) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
d) é de responsabilidade do candidato, fornecer meios para que a Comissão Examinadora possa identificar 
a autenticidade/veracidade do documento entregue
e) 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;
f) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
g) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no Edital de Convocação a ser 
publicado no dia 03 (três) de maio de 2022 no Diário Oficial de Bauru;
h) 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 n.º147/2022;
i) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso de 
pós-graduação em nível de Doutorado, na área correlata ao 
concurso, 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, na área correlata ao 
concurso, devidamente reconhecido pelo órgão competente.

3,0 
pontos 3,0 pontos

Especialização/
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 na na área correlata ao concurso (exceto o 
exigido no pré-requisito), devidamente reconhecido pelo órgão 

competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

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

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 24 (vinte e quatro) de março de 2022.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 03 (três) de maio de 2022.
2.1. Somente serão convocados para a 2ª Fase - Análise de Títulos os candidatos aprovados na 1ª Fase - 
Prova Objetiva.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª 
Fase - Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
4.2. Será obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos 
em razão da pandemia COVID-19.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
6.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
6.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 

mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. 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.
14. 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.
15. 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, ficando a critério da Coordenação do Concurso a 
avaliação dos casos específicos.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer 
tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será excluído do certame.
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
18.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
18.2. 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).
18.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
18.4. A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO 
terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta centésimos) a cada 
questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) 
de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1.  for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Educação 
Adjunto – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 1º AO 5º 
ANO terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do candidato na 
1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) conforme Lei Municipal n.º 7.083/18, comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços 
voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição e comprovar 
a realização de curso de capacitação de 03 (três) horas de duração, cujo conteúdo deverá abordar temas 
sobre conduta ética, direitos, deveres e proibições;
b1) o candidato deverá informar a realização de serviço voluntário no ato de sua inscrição e para fins 
de validação encaminhar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário, 
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conforme item b) em até 30 (trinta) dias corridos a contar do último dia de inscrição;
b2) tais documentos deverão ser enviados 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=164. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, 
recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox;
b3) caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
b4) 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 b1)  deste capítulo.
b5) não serão considerados documentos  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por quaisquer 
outras formas não especificadas no Edital.
b6) não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
b7) as decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 05 (cinco) de abril de 2022.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Gerais da Educação da Prova 
Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Psicologia do Desenvolvimento da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
h) obtiver maior número de acertos nas questões de Atualidades da Prova Objetiva
i) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
j) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à 1ª (primeira) publicação de qualquer ato público 
do concurso regulado por este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo 
inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.
bauru.sp.gov.br
1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo 
no sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx 
no período estabelecido no item 1 deste capítulo. 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 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções 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 este ser visualizado(s) até a publicação da 
Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos prescritos no Capítulo XII.

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal n.º 7.109/18);

b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em 
Termo de Desistência);
c.1) o candidato poderá solicitar sua desistência através do envio de um e-mail para rh@bauru.sp.gov.br
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias corridos, desde 
que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, 
nos termos prescritos pela Lei Municipal n.º 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) *Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
p) *Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
q) *Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC);
r) *Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) *Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse.
*Conforme a Lei Municipal n.º 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e 
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal 
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Normal Superior com Habilitação/Especialização nos anos iniciais do Ensino Fundamental 
(1º ao 5º ano) ou Graduação em Pedagogia com Habilitação/Especialização nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano) ou Licenciatura Plena em Pedagogia) e os documentos necessários à investidura 
do cargo indicados no Capítulo XIII, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais n.º 
3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e n.º 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
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c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n.º 147/2022.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA – FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO
Exercício de docência em regência de classes do Ensino Fundamental em caráter de substituição. Planejar e 
ministrar aulas no Ensino Fundamental, em caráter de substituição, seguindo as orientações pedagógicas da 
Secretaria Municipal da Educação e da Unidade Escolar. Promover experiências de ensino/aprendizagem 
contribuindo para o aprimoramento da qualidade de ensino. Participar ativamente da elaboração, 
acompanhamento e avaliação dos planos, projetos, propostas e políticas educacionais, no que for de sua 
competência, respeitando as legislações vigentes. Elaborar, a cada início de ano letivo, e cumprir o plano de 
trabalho segundo o Projeto Político-Pedagógico na Unidade Escolar. Seguir a proposta pedagógica como 
participe na elaboração e execução das mesmas, promovendo práticas de cuidados e educação segundo a 
legislação vigente. Observar, acompanhar, avaliar e registrar o desenvolvimento do processo pedagógico 
dos alunos, tanto individualmente como em grupo, bem como informar aos pais por meio de relatórios, 
conforme estabelecido em legislação vigente. Elaborar estratégias e materiais pedagógicos para o trabalho 
no Ensino Fundamental, de modo a abranger todos os alunos. Participar ativamente do processo de 
integração da escola, família e comunidade, por meio de ações como reuniões, horário para atendimento, 
festividades, entre outras. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação, 
ao desenvolvimento profissional e outras atividades relacionadas ao calendário escolar como Associação 
de Pais e Mestres, Conselho Escolar, Conselho de classe e ano, comemorações cívicas e outras. Elaborar 
registros e relatórios solicitados pela(s) Unidade(s) Escolar(es) e/ou Secretaria Municipal da Educação. 
Acolher, respeitar e implementar decisões coletivas. Informar a chefia imediata sobre todas as situações 
que envolvam alunos, pais, funcionários, acatando e respeitando as orientações recebidas. Preparar e 
auxiliar na confecção de material pedagógico. Realizar atividades correlatas com a função e/ou solicitadas 
e estabelecidas pelas legislações vigentes. Eventualmente auxiliar em outras atividades correlatas. Cumprir 
as determinações do Calendário Oficial da Secretaria Municipal de Educação.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO
1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96)
2. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica – 2013.
3. Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017).
4. A função social, cultural e política da escola e o compromisso social do educador.
5. Gestão democrática.
6. Projeto Político-Pedagógico e o Regimento Escolar: concepção e significado. para orientação e 
planejamento do processo de ensino e aprendizagem.
7. Problemas e desafios da educação brasileira contemporânea.
8. Educação das Relações Étnico-Raciais e a educação antirracista.
9. Saberes e fazeres docentes na perspectiva da pedagogia histórico-crítica.
10. Políticas públicas em educação: qualidade e equidade.
11. Educação Inclusiva.
12. Relações entre escolas, famílias e comunidades; culturas escolares, culturas de infância, culturas 
familiares - formas de socialização e escolarização.
13. O emprego das tecnologias digitais e a educação: desafios contemporâneos.

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
1. Fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural
2. O desenvolvimento psicológico na perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural de L. S. Vigotski
3. Relações entre desenvolvimento e aprendizagem
4. Formação, conteúdo e estrutura da atividade de estudo
5. Desenvolvimento psicológico na infância e a organização do ensino.
6. O trabalho pedagógico no 1º ano do Ensino Fundamental à luz da periodização Histórico-Cultural do 
desenvolvimento
Bibliografia
1. ASBAHR, F. F. S.; FANTIN, F. C. B.; MESQUITA, A. M. (Org.) Currículo Comum para o Ensino 
Fundamental Municipal – Bauru: Secretaria Municipal de Educação de Bauru, 2016. Disponível em https://
www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_educacao/curriculo_ef2.pdf

LEGISLAÇÃO
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas alterações. Artigos: 5º; 6º; 205 ao 214 e 
226 ao 230. 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 1990. Dos artigos: 1º. ao 6º.; 13 ao 18B; do 53 ao 73; do 83 ao 85; 136 e 137. 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 e suas alterações. 
Artigos: do 1º ao 34; do 58 ao 60B e 79B.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
4. 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/arquivos/pdf/resolucao2.pdf
5. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica - Resolução CNE/CEB n.º 04/2010. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf
6. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos - Parecer CNB/CEB n.º: 
11/2010, aprovado em 07 de julho de 2010. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=6324-pceb011-10&category_slug=agosto-2010-pdf&Itemid=30192
7. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos - Resolução CNE/CEB 
n.º 07, de 14 de dezembro de 2010. Disponível em http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf
8. 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/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10889-rcp001-
12&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=3019
9. BRASIL. Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada 
obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica.  
RESOLUÇÃO CNE/CP N.º 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017. Disponível em :
h t t p : / / b a s e n a c i o n a l c o m u m . m e c . g o v . b r / i m a g e s / h i s t o r i c o / R E S O L U C A O C N E _
CP222DEDEZEMBRODE2017.pdf
10. 10. Lei Municipal n.º 5.999, de 30 de novembro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras 
e Salário – PCCS, dos servidores específicos da área da educação do município, bem como reenquadra os 
respectivos cargos, reconfigura as carreiras, cria nova grade salarial, dispõe sobre a cessação do pagamento 
das gratificações e adicionais e institui jornadas de trabalho - (na íntegra). Disponível em: https://www2.
bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx
11. BAURU. Atividades de Trabalho Pedagógico (ATP).  Decreto Municipal de Bauru n.º 13.140, de 22 de 
agosto de 2016, que regulamenta o artigo 40 da Lei n.º 5.999, de 30 de novembro de 2010. Disponível em: 
http://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec13140.pdf

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1.Compreensão de textos.
1.1. 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
Bibliografia
1. Dicionário on line Priberam.
Disponível em: https://www.priberam.pt/DLPO/

MATEMÁTICA
Programa
1. Sistemas de numeração e sistemas de medidas para cálculo de comprimento, área, volume, capacidade, 
massa e tempo.
2. Números reais: representação, transformação, comparação e operações (adição, subtração, multiplicação, 
divisão e potenciação). Potências de 10 e notação científica.
3. Razão, proporção, números e grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem 
e juros simples.
4. Cálculos algébricos: fatoração, expressões algébricas, valor numérico, produtos notáveis, simplificação 
de frações algébricas.
5. Teoria dos conjuntos. Relações de pertinência e inclusão. Igualdade e partição de conjuntos. Operações 
com Conjuntos (união, intersecção, diferença e complementar). Produto Cartesiano e Relações binárias.
6. Função como particular relação entre duas grandezas: funções do 1° e 2° graus, função exponencial, 
função logarítmica, funções trigonométricas.
7. Álgebra das Matrizes: definição, aplicações e operações (adição, subtração e produto).
8. Determinantes.
9. Problemas práticos envolvendo o conceito de progressões aritmética e geométrica.
10. Interpretação de tabelas e gráficos para tratamento da informação.
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11. Entendimento de estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos. Sentenças e 
proposições. Uso dos conectivos lógicos. Operações Lógicas (negação, conjunção, disjunção, implicação, 
bicondicional). Tabelas Verdade. Equivalência de proposições.
12. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, matemático e 
sequencial. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma 
válida, a conclusões determinadas.
13. Estatística: Tabelas de frequência e medidas de posição e dispersão. Probabilidade: possibilidades e 
chances.
14. Análise combinatória: princípio fundamental de contagem. Principais agrupamentos: arranjos, 
permutações e combinações simples.
15. Resolução de situações-problema utilizando o raciocínio lógico e quaisquer dos conteúdos do programa.

ATUALIDADES
Notícias, acontecimentos, fatos e/ou versões ocorridos no Brasil e no mundo divulgados a partir de janeiro 
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
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n.º. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto n.º. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1.     paraplegia
2.     paraparesia
3.     monoplegia
4. monoparesia
1. tetraplegia
2. tetraparesia
3. triplegia
4. triparesia
5. hemiplegia
6. hemiparesia
7. ostomia
8. amputação ou ausência de membro
9. paralisia cerebral
10. nanismo
11. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ).
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).

Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _______, inscrito no CPF sob 
n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo Edital n.º_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 

REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA
Concurso Público: ___(cargo)___
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 
_______, inscrito no CPF sob n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo 
Edital n.º_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, 
venho respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: 
(citar pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
05/02/2022 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
17/02/2022 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
26/02/2022 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
02/03/2022 Abertura das Inscrições
11/03/2022 Encerramento das Inscrições

02 e 03/03/2022 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
05/03/2022 Publicação deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição

02 a 11/03/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

02/03/2022 a 01/04/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

24/03/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

24/03/2022 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
29/03/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
02/04/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
03/04/2022 Previsão da Realização da Prova Objetiva
05/04/2022 Previsão de Divulgação do Gabarito

05/04/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço 
Voluntário

03/05/2022 Previsão de Resultado da Prova Objetiva e
1º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

12/05/2022 2º Edital de Convocação para Entrega de Títulos
14/05/2022 3º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

16 e 17/05/2022 Previsão do Período para Entrega de Títulos
02/06/2022 Previsão de Classificação Final
14/06/2022 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 05 de fevereiro de 2022.
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N.º 05/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação da Sra. Prefeita, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, 
para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO 
- CLÍNICO descrito no Capítulo II deste Instrumento. 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 
da Saúde (Lei Municipal n.º 5.950/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos 
Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Guilherme Trípoli, Paulo Pepulim Bastos e Rosilene Maria dos Santos Reigota e sob a coordenação de 
Mônica Cristina Pereira Santana, Walquíria Colla de Abreu Bastos e Giedri Cristina Bispo Sanchez, sendo 
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todos os membros nomeados pela Portaria n.º 148/2022, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal n.º 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal 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 da Saúde (Lei Municipal n.º 5.950/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 24 (vinte e quatro) de março de 2022.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.
12. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
13. Em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 e demais infecções 
virais, as datas previstas neste edital são passíveis de alteração a depender da evolução dos casos existentes 
e das restrições sanitárias vigentes, não cabendo qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Bauru.

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

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Saúde Médico 
– MÉDICO – 

CLÍNICO 

01

Conclusão da 
Graduação em 

Medicina e registro 
no CRM

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

Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde Médico da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal n.º 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
n.º 7.200/19.
Adicional de Insalubridade/Periculosidade: a concessão ou não dos adicionais de insalubridade ou 
periculosidade, fica condicionada à produção de laudo do setor técnico responsável, em conformidade com 
os requisitos dispostos no Decreto Municipal n.º 11.396/2010.
Jornada Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal n.º 6.564/14, as jornadas de trabalho dos 
profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana. (NR) (Lei Municipal n.º 6.564/14)
Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal n.º 
5.950/10, Lei Municipal n.º 6.564/14 e alterações posteriores.
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 1.513,09 de jornada suplementar. (33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 2.723,84 de jornada suplementar. (60%)
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 4.539,73 de jornada suplementar. (100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 6.355,62 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 7.566,37 de jornada suplementar. (166,67%)
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.621,59 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, R$ 810,80.
O cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, 
com anuência e termo de compromisso do servidor.

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 02 
(dois) de março de 2022 até às 16h do dia 11 (onze) de março de 2022, (horário de Brasília/DF), devendo 
o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2. Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3. Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – CLÍNICO, e selecionar “Fazer Inscrição”.

2.4. Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5. Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6. Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
às 16h do dia 11 (onze) de março de 2022, quando este recurso será retirado do site, para pagamento neste 
mesmo dia, impreterivelmente.
2.7. Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.871/16 e Lei Municipal n.º 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 02 (dois) e 03 (três) de março 
de 2022.
4.1. Serão aceitos documentos comprovando no mínimo 02 (duas) doações de sangue, realizadas nos 
últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, expedido por órgão 
oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, e 
o pré-comprovante de inscrição que encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO 
CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br.
4.2. Tais documentos SOMENTE serão aceitos na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB 
(quatro megabytes).
4.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento.
6. 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 4 deste capítulo.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
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que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7.1. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de março de 2022.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato, carimbo, 
assinatura e CRM do Médico.
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 02 (dois) a 11 (onze) de março de 2022.
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 24 (vinte e quatro) de março de 2022.
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 VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá 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 das 0h do dia 02 (dois) de março às 16h 
do dia 01 (um) de abril de 2022.
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 VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal n.º 7.853/89, no Decreto Federal n.º 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual n.º 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual n.º 60.449/14, na Lei 
Municipal n.º 6.871/16 e na Lei Municipal n.º 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 

em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) n.º 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal n.º 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário 
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos 
especificados no item 8.1, 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 02 (dois) a 11 (onze) de março de 2022.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado 
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe 
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, 
carteira de identidade (RG), número do CPF, carimbo, assinatura e CRM do Médico, conforme modelo do 
Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
8.3. 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 8 deste capítulo.
8.4. 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.
8.5. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou 
provenientes de arquivo corrompido.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 24 (vinte e quatro) de março de 2022.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Fases N.º 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em Saúde 
Médico – MÉDICO – 

CLÍNICO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10

Análise de 
Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – CLÍNICO será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo 
descritos:
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2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 03 (três) de abril de 2022, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2. 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na 
data, local e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início, em sala indicada pela 
Coordenação do Concurso;
c) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais para autenticação pela Secretaria Municipal da Administração ou cópias autenticadas em Cartório;
f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) os títulos apresentados, que não tiverem original para serem autenticados ou não tiverem autenticação 
em cartório, deverão ter autenticação eletrônica, ou outro meio que permita a Comissão Examinadora 
identificar sua autenticidade.
h) 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;
i) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
j) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capítulo I, item 8 deste 
edital;
k) 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 n.º 148/2022;
l) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

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

área médica, devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

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

área médica, devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

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

Residência/Aprimoramento, com carga horária mínima 
de 360 horas/aula ou Título de Especialista em qualquer 

área médica, devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

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

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 24 (vinte e quatro) de março de 
2022.
2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
3.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
3.2. Será obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos 
em razão da pandemia COVID-19.
4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
5. 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.
5.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.

5.2. 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.
6. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
7. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
8. 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.
9. 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.
10. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
11. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
12. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a 
avaliação dos casos específicos.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer 
tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
17.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
17.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
17.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
17.4. A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – CLÍNICO terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois pontos e vinte 
e cinco centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 
60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1.  for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico 
– MÉDICO – CLÍNICO terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de 
acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) conforme Lei Municipal n.º 7.083/18, comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços 
voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição e comprovar 
a realização de curso de capacitação de 03 (três) horas de duração, cujo conteúdo deverá abordar temas 
sobre conduta ética, direitos, deveres e proibições;
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b1) o candidato deverá informar a realização de serviço voluntário no ato de sua inscrição e para fins 
de validação encaminhar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário, 
conforme item b) em até 30 (trinta) dias corridos a contar do último dia de inscrição;
b2) tais documentos deverão ser enviados 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=164. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, 
recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox;
b3) caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
b4) 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 b1)  deste capítulo.
b5) não serão considerados documentos  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por quaisquer 
outras formas não especificadas no Edital.
b6) não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
b7) as decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 05 (cinco) de abril de 2022.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à 1ª (primeira) publicação de qualquer ato público 
do concurso regulado por este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo 
inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.
bauru.sp.gov.br
1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo 
no sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx 
no período estabelecido no item 1 deste capítulo. 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 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções 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 este ser visualizado(s) até a publicação da 
Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos prescritos no Capítulo XII.

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal n.º 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);

c.1) o candidato poderá solicitar sua desistência através do envio de um e-mail para rh@bauru.sp.gov.br
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias corridos, desde 
que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, 
nos termos prescritos pela Lei Municipal n.º 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) *Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
p) *Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
q) *Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC);
r) *Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) *Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse.
*Conforme a Lei Municipal n.º 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e 
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal 
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão da Graduação em Medicina, devidamente registrado no órgão competente – MEC e Registro 
no Conselho Regional de Medicina – CRM, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular 
para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo 
XIII, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais n.º 
3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e n.º 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
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3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n.º 148/2022.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO – CLÍNICO
Prestar assistência médica seguindo os preceitos éticos da medicina. Prestar atendimentos de urgência e 
emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos os serviços de saúde. Prestar atendimento 
médico em unidades ambulatoriais básicas ou especializadas, mediante agendamento e/ou por demanda 
espontânea.  Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais órgãos; realizar perícias e laudos 
médicos; prestar assessoria técnica específica, conforme necessidade do serviço. Participar de auditorias 
e sindicâncias médicas; realizar e/ou supervisionar, analisar e/ou interpretar, laudar os exames de imagem 
aos quais estiver responsável utilizando-se das tecnologias disponíveis no município. Desenvolver ações na 
área de saúde coletiva (vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental). Executar atividades especializadas 
relacionadas à morte natural e à perícia para fins jurídico-legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes e 
lesões corporais). Analisar e interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica e conduta 
nos atendimentos realizados. Realizar exame e/ou procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de 
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever, orientar, aplicar medicamentos e 
acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicamentos; solicitar 
transferências, internações e cirurgias. Indicar médico especialista para acompanhar o caso, se necessário. 
Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, etc). Marcar retorno, encaminhar para 
exames, especialistas, internações ou dar alta. Utilizar dos epi’ s disponibilizados pela instituição durante 
as atividades executadas a fim de evitar acidentes de trabalho. Cumprir normas complementares de 
biossegurança e segurança. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos médicos utilizados. Provisionar 
e solicitar materiais, produtos e insumos necessários ao desenvolvimento de suas atividades. Notificar a 
vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos ou demais 
produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Registrar todos os atendimentos em 
prontuários; elaborar protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir pareceres e declarações. 
Fornecer atestados quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Avaliar e adequar o calendário 
vacinal dos pacientes. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades 
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Participar de comitês ou comissões que se 
relacionam com a área médica. Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações de vigilância 
epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definindo normas internas, sempre com 
embasamento em normas legais e técnicas emanadas do ministério da saúde, da secretaria estadual de 
saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de bauru, incluindo-se as 
unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância epidemiológica 
e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica na tomada imediata de 
medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em todos os casos que se fizer 
necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam potencialmente representar 
riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar boletins periódicos. Analisar e 
investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no município de bauru, a partir das declarações de 
óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos cartórios, instituto médico legal, delegacias de 
polícia, hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, investigar, conferir e analisar dados referentes 
aos sistemas de informação: sim (sistema de mortalidade), sinan (sistema de notificação de doenças e 
agravos), sinasc (sistema de nascidos vivos) e outros. Realizar por meio de visitas avaliações quanto a 
evolução do quadro de saúde dos usuários nos diversos meios de atenção, como no domicílio, hospitalar, 
presídios, instituições de longa permanência e na rua; buscar assessoria técnica junto à secretaria estadual 
de saúde, ministério da saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer necessário. Executar necropsias. 
Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença básica. Identificar eventuais 
casos de morte não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o instituto médico 
legal para exame pericial obrigatório. Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos 
procedimentos emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais 

rápido possível o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte 
adequado do paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante 
de eventuais necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico 
emergencial no local (primário) e realizar transferências quando necessário. Zelar pelo transporte correto 
do paciente até o local de atendimento. Implementar e participar de programas de promoção, prevenção e 
recuperação à saúde, projetos educativos e orientações na área de saúde, programas e campanhas coletivas; 
resguardar o sigilo profissional e privacidade do paciente. Participar de comissões e reuniões. Integrar 
fóruns de controle social, promovendo articulações e parcerias intersetoriais e interinstitucionais. Contribuir 
no planejamento, implementação e análise de inquéritos e estudos epidemiológicos, com base em critérios 
técnicos e científicos. Colaborar no planejamento, elaboração, execução, supervisão e avaliação dos 
programas de saúde implantados pela secretaria municipal de saúde. Supervisionar estagiários de sua área 
de atuação e articular-se com as unidades acadêmicas. Implementar atividades de ensino-aprendizagem 
visando o fortalecimento e a integração ensino – serviço - comunidade como cenário de práticas para 
a formação no âmbito do sus. Realizar atividades de preceptoria nos serviços de saúde. Acompanhar 
pesquisadores durante o processo de coletas de dados para as pesquisas científicas cuja execução esteja 
em consonância com os pareceres da comissão de ética das instituições de ensino e comissão cientifica 
da secretaria municipal da saúde. Realizar pesquisas científicas cuja execução esteja em consonância com 
os pareceres da comissão de ética de vinculada a instituição formadora e comissão cientifica da secretaria 
municipal da saúde. Atuar como multiplicador socializando o conhecimento adquirido em eventos, cuja 
participação ocorreu mediante autorização de afastamento pela administração. Realizar análise técnica 
em pedidos de compra quando necessário. Prestar atendimento / procedimento médico de acordo com a 
especialidade; eventualmente, auxiliar em outras atividades relacionadas à área da saúde.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Referência Bibliográfica
1. LOPES; ANTÔNIO CARLOS. Clinica Medica: diagnóstico e tratamento / Antônio Carlos Lopes — 
São Paulo: Editora Atheneu 2013. Volume 1 e 2.
2. AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS. Advanced Trauma Life Support, Student Course Manual. 
ATLS. 10ed.
3. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Atualização da Diretriz de Ressuscitação 
Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 
2019. Disponível em:  http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/2019/v11303/pdf/11303025.pdf
4. GOLDMAN-CECIL e SCHAFER. INTERNAL MEDICINE. 25 Ed.
5. TINTINALLI, JUDITH E. Emergency Medicine- A Comprehenssive Study Guide. 9ª ed. Mc Graw Hill.
6. VELASCO, IRINEU TADEU et al. Medicina de Emergência – Abordagem Prática. 14ª ed. Editora 
Manole.
7. PORTO, CELMO CELENO. Semiologia Médica. 7ed. Rio de Janeiro. 2014.
8. MINISTÉRIO DA SAUDE. SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE. DEPARTAMENTO DE 
VIGILANCIA DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS. Dengue: diagnóstico e manejo clínico: adulto e 
criança – Ministério da Saúde – 5ed. Brasília: MS 2016. Disponível em:  https://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/dengue_diagnostico_manejo_clinico_adulto.pdf
9. DIRETRIZ DA AMB SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA. Insuficiência Renal Aguda. 
2007. Disponível em: https://arquivos.sbn.org.br/uploads/Diretrizes_Insuficiencia_Renal_Aguda.pdf
10. BARROSO et al. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Diretrizes Brasileiras de 
Hipertensão Arterial – 2020. Arq Bras Cardiol. 2021; 116(3):516-658. Disponível em: http://departamentos.
cardiol.br/sbc-dha/profissional/pdf/Diretriz-HAS-2020.pdf
11. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca 
Crônica e Aguda. Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):436-539. Disponível em: http://publicacoes.cardiol.br/
portal/abc/portugues/2018/v11103/pdf/11103021.pdf
12. MINISTÉRIO DA SAUDE. Diretrizes Clínicas para o Cuidado ao Paciente com Doença Renal Crônica 
– DRC no Sistema Único de Saude. Brasília – DF 2014. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/diretrizes_clinicas_cuidado_paciente_renal.pdf
13. ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA – AMB. Diretrizes AMB: COVID-19. Disponível em:  http://
abramede.com.br/wp-content/uploads/2020/04/DIRETRIZES-AMB-COVID-19-01.04.2020.pdf
14. SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-
2020. Disponível em:  https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2021/08/Diretrizes-
Sociedade-Brasileira-de-Diabetes-2019-20201.pdf
15. GUYTON & HALL. Tratado de Fisiologia Medica. Tradução da 13º ed. Editora Elsevier.
16. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia de Bolso. 8º ed  revista. Brasília 
– DF 2010. Disponível em:  https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_
guia_bolso.pdf
17. MINISTÉRIO DA SAUDE. SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE. DEPARTAMENTO DE 
DOENÇAS DE CONDIÇÕES CRÔNICAS E INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS. 
Recomendações Para o Controle da Tuberculose: guia rápido para profissionais da saúde. 2ª ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2021. Disponível em:  http://www.aids.gov.br/system/tdf/pub/2016/67565/guia_
rapido_final.pdf?file=1&type=node&id=67565&force=1
18. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia Prático Sobre a Hanseníase. Brasília – DF 2017. Disponível em:  
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_hanseniase.pdf
19. JAMESON; FAUCI; KASPER; HAUSER; LONGO; LOSCALZO. Harrison’s Principles of Internal 
Medicine. 20 ed. Mc Graw Hill Education.
20. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Leptospirose: Diagnóstico e Manejo Clínico. Brasília -DF 2014. Disponível 
em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/leptospirose-diagnostico-manejo-clinico2.pdf
21. KENT R, OLSON. Manual de Toxicologia Clinica. 6ª ed. Porto Alegre: AMGH 2014.
22. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Orientações sobre o tratamento farmacológico do paciente adulto 
hospitalizado com COVID-19.
Disponível em:  https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/recomendacoes/tto_
farmacologico_pacienteadultohospitalizado_covid19_18052021.pdf/view
23. TITAN, SILVIA. Princípios Básicos da Nefrologia. Porto Alegre: Artmed 2013.
24. INTENSIVE CARE MED. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of 
sepsis and septic shock 2021. Disponível em:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34599691/

LEGISLAÇÃO SUS
1.BRASIL. 1988. Constituição da República Federativa do BRASIL: promulgada em 05 de outubro de 
1988. São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Título VIII. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
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promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei n.º 8142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria n.º 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Disponível em: http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html
5. BRASIL. Decreto n.º. 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei n.º. 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
6. BRASIL. Lei n.º 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis n.º 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e n.º 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm
7. BRASIL. Portaria n.º 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretriz para organização da rede de 
atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 2010. Disponível em: https://bvsms.saude.
gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/anexos/anexos_prt4279_30_12_2010.pdf
8. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional 
de Humanização. HumanizaSUS: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS. 4. ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2010. 72 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_
documento_gestores_trabalhadores_sus.pdf
9. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Política Nacional de Promoção da Saúde: PNPS: revisão da Portaria MS/GM n.º 687, de 30 de março de 
2006. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 36 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
pnps_revisao_portaria_687.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n.º. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto n.º. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1.     paraplegia
2.    paraparesia
3.     monoplegia
5. monoparesia
6. tetraplegia
7. tetraparesia
8. triplegia
9. triparesia
10. hemiplegia
11. hemiparesia
12. ostomia
13. amputação ou ausência de membro
14. paralisia cerebral
15. nanismo
16. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _______, inscrito no CPF sob 
n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo Edital n.º_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA
Concurso Público: ___(cargo)___
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 
_______, inscrito no CPF sob n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo 
Edital n.º_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, 
venho respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: 
(citar pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
05/02/2022 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
17/02/2022 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
26/02/2022 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
02/03/2022 Abertura das Inscrições
11/03/2022 Encerramento das Inscrições

02 e 03/03/2022 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
05/03/2022 Publicação deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição

02 a 11/03/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

02/03/2022 a 
01/04/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

24/03/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial e 
Vaga de Deficiente

24/03/2022 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
29/03/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
02/04/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
03/04/2022 Previsão da Realização da Prova Objetiva
05/04/2022 Previsão de Divulgação do Gabarito
05/04/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
03/05/2022 Previsão de Classificação Final
12/05/2022 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 05 de fevereiro de 2022.
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N.º 06/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
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Sergio Henrique Antonio, Heloisa Ferrari Lombardi e sob a coordenação de Mônica Cristina Pereira 
Santana e Giedri Cristina Bispo Sanchez, sendo todos os membros nomeados pela Portaria n.º 149/2022, 
obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal n.º 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal 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 da Saúde (Lei Municipal n.º 5.950/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.
12. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
13. Em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 e demais infecções 
virais, as datas previstas neste edital são passíveis de alteração a depender da evolução dos casos existentes 
e das restrições sanitárias vigentes, não cabendo qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Bauru. 

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

Cargo Vaga(s) *Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista em Saúde 
Médico – MÉDICO – 
GINECOLOGISTA/

OBSTETRA 

01

Conclusão da Graduação 
em Medicina e Registro 
no Conselho Regional 
de Medicina (CRM) e 
Residência Médica em 

Ginecologia e Obstetrícia 
ou Título de Especialista 

em Ginecologia e 
Obstetrícia

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

Notas:
*Comprovação de conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida especialidade 
médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de Residência Médica/
Ministério da Educação ou Especialização ou Título de Especialista na referida especialidade médica de 
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde Médico da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal n.º 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
n.º 7.200/19.
Adicional de Insalubridade/Periculosidade: a concessão ou não dos adicionais de insalubridade ou 
periculosidade, fica condicionada à produção de laudo do setor técnico responsável, em conformidade com 
os requisitos dispostos no Decreto Municipal n.º 11.396/2010.
Jornada Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal n.º 6.564/14, as jornadas de trabalho dos 
profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana. (NR) (Lei Municipal n.º 6.564/14)
Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal n.º 
5.950/10, Lei Municipal n.º 6.564/14 e alterações posteriores.
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 1.513,09 de jornada suplementar. (33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 2.723,84 de jornada suplementar. (60%)
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 4.539,73 de jornada suplementar. (100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 6.355,62 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 7.566,37 de jornada suplementar. (166,67%)
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.621,59 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, R$ 810,80.
O cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, 
com anuência e termo de compromisso do servidor.

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 02 

(dois) de março de 2022 até às 16h do dia 18 (dezoito) de março de 2022, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2. Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3. Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4. Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção 
de confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”. 2.5. Recolhimento da Taxa de Inscrição 
- Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de Inscrição: Após preencher o cadastro e 
escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá providenciar a impressão do Boleto 
Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta referente à Taxa de Inscrição, não 
restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6. Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 16h do dia 18 (dezoito) de março de 2022, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7. Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.871/16 e Lei Municipal n.º 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 02 (dois) e 03 (três) de março 
de 2022.
4.1. Serão aceitos documentos comprovando no mínimo 02 (duas) doações de sangue, realizadas nos 
últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, expedido por órgão 
oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, e 
o pré-comprovante de inscrição que encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO 
CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br.
4.2. Tais documentos SOMENTE serão aceitos na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB 
(quatro megabytes).
4.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
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Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento.
6. 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 4 deste capítulo.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7.1. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de março de 2022.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato, carimbo, 
assinatura e CRM do Médico.
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 02 (dois) a 18 (dezoito) de março de 2022.
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 31 (trinta e um) de março de 2022.
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 VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá 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 das 0h do dia 02 (dois) de março às 16h 
do dia 08 (oito) de abril de 2022.
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 VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal n.º 7.853/89, no Decreto Federal n.º 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual n.º 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual n.º 60.449/14, na Lei 
Municipal n.º 6.871/16 e na Lei Municipal n.º 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) n.º 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal n.º 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário 
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos 
especificados no item 8.1, 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 02 (dois) a 18 (dezoito) de março de 2022.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado 
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe 
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, 
carteira de identidade (RG), número do CPF, carimbo, assinatura e CRM do Médico, conforme modelo do 
Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
8.3. 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 8 deste capítulo.
8.4. 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.
8.5. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou 
provenientes de arquivo corrompido.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:
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Cargo Fases N.º 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova
Especialista em 
Saúde Médico 
– MÉDICO – 

GINECOLOGISTA/
OBSTETRA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10
Análise de 

Títulos Apresentação de Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, 
nos termos abaixo descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 10 (dez) de abril de 2022, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2. 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na 
data, local e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início, em sala indicada pela 
Coordenação do Concurso;
c) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais para autenticação pela Secretaria Municipal da Administração ou cópias autenticadas em Cartório;
f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) os títulos apresentados, que não tiverem original para serem autenticados ou não tiverem autenticação 
em cartório, deverão ter autenticação eletrônica, ou outro meio que permita a Comissão Examinadora 
identificar sua autenticidade.
h) 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;
i) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
j) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capítulo I, item 8 deste 
edital;
k) 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 n.º 149/2022;
l) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 

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

4,0 
pontos

4,0 
pontos

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

3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

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

Residência/Aprimoramento, com carga horária mínima de 360 
horas/aula ou Título de Especialista em qualquer área médica 
(exceto o exigido no pré-requisito), devidamente reconhecido 

pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 
pontos

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

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª 
Fase - Prova Objetiva.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
3.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
3.2. Será obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos 
em razão da pandemia COVID-19.

4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
5. 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.
5.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
5.2. 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.
6. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
7. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
8. 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.
9. 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.
10. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
11. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
12. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a 
avaliação dos casos específicos.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer 
tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
17.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
17.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
17.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
17.4. A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 
2,25 (dois pontos e vinte e cinco centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele 
que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1.  for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico 
– MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá 
à soma do número de acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - 
Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 



41DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 17 DE FEVEREIRO DE 2.022

a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) conforme Lei Municipal n.º 7.083/18, comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços 
voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição e comprovar 
a realização de curso de capacitação de 03 (três) horas de duração, cujo conteúdo deverá abordar 
temas sobre conduta ética, direitos, deveres e proibições; b1) o candidato deverá informar a realização de 
serviço voluntário no ato de sua inscrição e para fins de validação encaminhar o comprovante do curso de 
capacitação e a declaração do trabalho voluntário, conforme item b) em até 30 (trinta) dias corridos a 
contar do último dia de inscrição;
b2) tais documentos deverão ser enviados 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=164. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, 
recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox;
b3) caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
b4) 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 b1)  deste capítulo.
b5) não serão considerados documentos  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por quaisquer 
outras formas não especificadas no Edital.
b6) não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
b7) as decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 12 (doze) de abril de 2022.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à 1ª (primeira) publicação de qualquer ato público 
do concurso regulado por este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo 
inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.
bauru.sp.gov.br
1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo 
no sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx 
no período estabelecido no item 1 deste capítulo. 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 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções 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 este ser visualizado(s) até a publicação da 
Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos prescritos no Capítulo XII.

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal n.º 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
c.1) o candidato poderá solicitar sua desistência através do envio de um e-mail para rh@bauru.sp.gov.br
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias corridos, desde 
que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, 
nos termos prescritos pela Lei Municipal n.º 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) *Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
p) *Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
q) *Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC);
r) *Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) *Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse.
*Conforme a Lei Municipal n.º 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e 
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal 
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
da Graduação em Medicina, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e Residência Médica 
em Ginecologia e Obstetrícia concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título de 
Especialista em Ginecologia e Obstetrícia reconhecido pelo órgão competente, bem como Registro no 
Conselho Regional de Medicina – CRM/SP, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular 
para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo 
XIII, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais n.º 
3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e n.º 5.805/09;
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i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n.º 149/2022.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
Prestar assistência médica seguindo os preceitos éticos da medicina. Prestar atendimentos de urgência e 
emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos os serviços de saúde. Prestar atendimento 
médico em unidades ambulatoriais básicas ou especializadas, mediante agendamento e/ou por demanda 
espontânea.  Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais órgãos; realizar perícias e laudos 
médicos; prestar assessoria técnica específica, conforme necessidade do serviço. Participar de auditorias 
e sindicâncias médicas; realizar e/ou supervisionar, analisar e/ou interpretar, laudar os exames de imagem 
aos quais estiver responsável utilizando-se das tecnologias disponíveis no município. Desenvolver ações na 
área de saúde coletiva (vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental). Executar atividades especializadas 
relacionadas à morte natural e à perícia para fins jurídico-legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes e 
lesões corporais). Analisar e interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica e conduta 
nos atendimentos realizados. Realizar exame e/ou procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de 
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever, orientar, aplicar medicamentos e 
acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicamentos; solicitar 
transferências, internações e cirurgias. Indicar médico especialista para acompanhar o caso, se necessário. 
Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, etc). Marcar retorno, encaminhar para 
exames, especialistas, internações ou dar alta. Utilizar dos epi’ s disponibilizados pela instituição durante 
as atividades executadas a fim de evitar acidentes de trabalho. Cumprir normas complementares de 
biossegurança e segurança. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos médicos utilizados. Provisionar 
e solicitar materiais, produtos e insumos necessários ao desenvolvimento de suas atividades. Notificar a 
vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos ou demais 
produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Registrar todos os atendimentos em 
prontuários; elaborar protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir pareceres e declarações. 
Fornecer atestados quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Avaliar e adequar o calendário 
vacinal dos pacientes. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades 
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Participar de comitês ou comissões que se 
relacionam com a área médica. Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações de vigilância 
epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definindo normas internas, sempre com 
embasamento em normas legais e técnicas emanadas do ministério da saúde, da secretaria estadual de 
saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de bauru, incluindo-se as 
unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância epidemiológica 
e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica na tomada imediata de 
medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em todos os casos que se fizer 
necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam potencialmente representar 
riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar boletins periódicos. Analisar e 
investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no município de bauru, a partir das declarações de 

óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos cartórios, instituto médico legal, delegacias de 
polícia, hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, investigar, conferir e analisar dados referentes 
aos sistemas de informação: sim (sistema de mortalidade), sinan (sistema de notificação de doenças e 
agravos), sinasc (sistema de nascidos vivos) e outros. Realizar por meio de visitas avaliações quanto a 
evolução do quadro de saúde dos usuários nos diversos meios de atenção, como no domicílio, hospitalar, 
presídios, instituições de longa permanência e na rua; buscar assessoria técnica junto à secretaria estadual 
de saúde, ministério da saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer necessário. Executar necropsias. 
Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença básica. Identificar eventuais 
casos de morte não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o instituto médico 
legal para exame pericial obrigatório. Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos 
procedimentos emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais 
rápido possível o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte 
adequado do paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante 
de eventuais necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico 
emergencial no local (primário) e realizar transferências quando necessário. Zelar pelo transporte correto 
do paciente até o local de atendimento. Implementar e participar de programas de promoção, prevenção e 
recuperação à saúde, projetos educativos e orientações na área de saúde, programas e campanhas coletivas; 
resguardar o sigilo profissional e privacidade do paciente. Participar de comissões e reuniões. Integrar 
fóruns de controle social, promovendo articulações e parcerias intersetoriais e interinstitucionais. Contribuir 
no planejamento, implementação e análise de inquéritos e estudos epidemiológicos, com base em critérios 
técnicos e científicos. Colaborar no planejamento, elaboração, execução, supervisão e avaliação dos 
programas de saúde implantados pela secretaria municipal de saúde. Supervisionar estagiários de sua área 
de atuação e articular-se com as unidades acadêmicas. Implementar atividades de ensino-aprendizagem 
visando o fortalecimento e a integração ensino – serviço - comunidade como cenário de práticas para 
a formação no âmbito do sus. Realizar atividades de preceptoria nos serviços de saúde. Acompanhar 
pesquisadores durante o processo de coletas de dados para as pesquisas científicas cuja execução esteja 
em consonância com os pareceres da comissão de ética das instituições de ensino e comissão cientifica 
da secretaria municipal da saúde. Realizar pesquisas científicas cuja execução esteja em consonância com 
os pareceres da comissão de ética de vinculada a instituição formadora e comissão cientifica da secretaria 
municipal da saúde. Atuar como multiplicador socializando o conhecimento adquirido em eventos, cuja 
participação ocorreu mediante autorização de afastamento pela administração. Realizar análise técnica 
em pedidos de compra quando necessário. Prestar atendimento / procedimento médico de acordo com a 
especialidade; eventualmente, auxiliar em outras atividades relacionadas à área da saúde.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa - Obstetrícia
1. Modificações fisiológicas da gestação
2. Abortamento
3. Gestação ectópica
4. Doença trofoblástica gestacional
5. Assistência pré-natal normal e alto risco
6. Assistência ao parto
7. Hemorragia pós-parto
8. Avaliação da idade gestacional e maturidade fetal
9. Avaliação da vitalidade fetal
10. Assistência ao puerpério
11. Puerpério patológico (infecção, hemorragia, hipertensão, etc.)
12. Prematuridade
13. Gestação prolongada
14. Gemelidade
15. Aloimunização
16. Rotura prematura das membranas
17. Hemorragias da segunda metade da gestação
18. Síndromes hipertensivas na gestação
19. Avaliação do crescimento fetal e restrição de crescimento intrauterino
20. Coagulopatias e distúrbios tromboembólicos
21. Óbito fetal
22. Diabetes na gestação
23. Infecções congênitas
24. Interrupção legal da gestação
25. Infeccção do trato urinário
26. Doenças clínicas na gravidez (cardiopatias, nefropatias, endocrinopatias, doenças hematológicas, 
pneumopatias, neurológicas, psiquiátricas, obesidade e outras)
27.        Terapêutica medicamentosa na gestação
28. Malformações fetais e aconselhamento em Medicina Fetal
29. Noções gerais de ultrassonografia e dopplervelocimetria
Programa - Ginecologia
1. Embriologia e anatomia do aparelho urogenital feminino
2. Fisiologia menstrual – controle neuroendócrino
3. Semiologia ginecológica
4. Desenvolvimento puberal normal e anormal
5. Malformações genitais
6. Planejamento familiar – Métodos anticoncepcionais
7. Amenorréias
8. Sangramento genital
9. Sangramento uterino anormal
10. Hiperandrogenismo
11. Vulvovaginites
12. Infecções sexualmente transmissíveis
13. Doença inflamatória pélvica
14. Dor pélvica crônica
15. Incontinência urinária
16. Miomatose uterina
17. Endometriose
18. Dismenorréia e Síndrome Pré-Menstrual
19. Climatério
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20. Doenças Benignas da Mama
21. Infertilidade conjugal
22. Sexualidade
23. Doenças malignas da mama
24. Prevenção de câncer ginecológico
25. Lesões precursoras de vulva e vagina
26. Lesões precursoras de câncer do colo do útero, vulva e vagina/HPV
27. Câncer de colo uterino
28. Câncer de endométrio
29. Câncer de ovário
30. Câncer de vulva / vagina
31. Tumores na infância
32. Tumores anexiais e outros tumores ginecológicos
33. Cirurgia Ginecológica
34. Complicações pós-operatórias
35. Uroginecologia
Temas em Ginecologia e Obstetrícia
1. Bioética e Ética Profissional
2. Emergências Obstétricas e Ginecológicas
3. Sexologia
4. Responsabilidade Médica
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planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
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Política Nacional de Promoção da Saúde: PNPS: revisão da Portaria MS/GM n.º 687, de 30 de março de 
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das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema 
Único de Saúde.
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em: https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/SEI_MS-0014496630-Nota-
Técnica-4_18.04.2020.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n.º. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto n.º. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1. paraplegia
2. paraparesia
3. monoplegia
4. monoparesia
5. tetraplegia
6. tetraparesia
7. triplegia
8. triparesia
9. hemiplegia
10. hemiparesia
11. ostomia
12. amputação ou ausência de membro
13. paralisia cerebral
14. nanismo
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
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5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e Data: __________________________

Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na 
___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _______, inscrito no 
CPF sob n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo Edital n.º_____,  
promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por 
intermédio deste REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como 
Deficiente, para fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA
Concurso Público: ___(cargo)___
Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _______, inscrito no CPF sob 
n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo Edital n.º_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho respeitosamente perante 
Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar pedidos e fundamentos do 
recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
05/02/2022 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
17/02/2022 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
26/02/2022 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
02/03/2022 Abertura das Inscrições
18/03/2022 Encerramento das Inscrições

02 e 03/03/2022 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
05/03/2022 Publicação deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição

02 a 18/03/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

02/03/2022 a 
08/04/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

31/03/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

31/03/2022 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
05/04/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
09/04/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
10/04/2022 Previsão da Realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
12/04/2022 Previsão de Divulgação do Gabarito

12/04/2022 Publicação de deferimento e indeferimento de Realização de Serviço 
Voluntário

07/05/2022 Previsão de Classificação Final
19/05/2022 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 05 de fevereiro de 2022.
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N.º 07/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação da Sra. Prefeita, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, 
para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO - 
PEDIATRA descrito no Capítulo II deste Instrumento. 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 
da Saúde (Lei Municipal n.º 5.950/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos 
Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Eli 
Roberto Garcia Filho, Gustavo Quintino, Márcia Aparecida Nuevo Gatti e sob a coordenação de Karina 
Osti e Luiz Gustavo de Oliveira, sendo todos os membros nomeados pela Portaria n.º 150/2022, obedecidas 
as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal n.º 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal 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 da Saúde (Lei Municipal n.º 5.950/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.
12. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
13. Em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 e demais infecções 
virais, as datas previstas neste edital são passíveis de alteração a depender da evolução dos casos existentes 
e das restrições sanitárias vigentes, não cabendo qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Bauru. 

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

Cargo Vaga(s) *Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Saúde 
Médico – 

MÉDICO – 
PEDIATRA 

01

Conclusão do Ensino 
Superior em Medicina 
e Registro no Conselho 
Regional de Medicina 
(CRM) e Residência 

Médica ou Título 
de Especialista em 
Pediatria ou estar 

cursando Residência 
ou Especialização em 

Pediatria

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

Notas:
*Comprovação de conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida especialidade 
médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de Residência Médica/
Ministério da Educação ou Especialização ou Título de Especialista na referida especialidade médica de 
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde Médico da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal n.º 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
n.º 7.200/19.
Adicional de Insalubridade/Periculosidade: a concessão ou não dos adicionais de insalubridade ou 
periculosidade, fica condicionada à produção de laudo do setor técnico responsável, em conformidade com 
os requisitos dispostos no Decreto Municipal n.º 11.396/2010.
Jornada Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal n.º 6.564/14, as jornadas de trabalho dos 
profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de 
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trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana. (NR) (Lei Municipal n.º 6.564/14)
Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal n.º 
5.950/10, Lei Municipal n.º 6.564/14 e alterações posteriores.
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 1.513,09 de jornada suplementar. (33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 2.723,84 de jornada suplementar. (60%)
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 4.539,73 de jornada suplementar. (100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 6.355,62 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 7.566,37 de jornada suplementar. (166,67%)
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.621,59 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, R$ 810,80.
O cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, 
com anuência e termo de compromisso do servidor.

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 02 
(dois) de março de 2022 até às 16h do dia 18 (dezoito) de março de 2022, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2. Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3. Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PEDIATRA , e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4. Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5. Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6. Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
às 16h do dia 18 (dezoito) de março de 2022, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7. Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.871/16 e Lei Municipal n.º 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 02 (dois) e 03 (três) de março 
de 2022.
4.1. Serão aceitos documentos comprovando no mínimo 02 (duas) doações de sangue, realizadas nos 
últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, expedido por órgão 
oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, e 
o pré-comprovante de inscrição que encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO 
CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br.
4.2. Tais documentos SOMENTE serão aceitos na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB 
(quatro megabytes).
4.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento.
6. 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 4 deste capítulo.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7.1. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de março de 2022.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato, carimbo, 
assinatura e CRM do Médico.
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 02 (dois) a 18 (dezoito) de março de 2022.
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 31 (trinta e um) de março de 2022.
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 VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá enviar documentos comprobatórios SOMENTE na extensão PDF 
colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link 
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https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=163 das 0h do dia 02 (dois) de março às 16h 
do dia 08 (oito) de abril de 2022.
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 VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal n.º 7.853/89, no Decreto Federal n.º 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual n.º 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual n.º 60.449/14, na Lei 
Municipal n.º 6.871/16 e na Lei Municipal n.º 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) n.º 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal n.º 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário 
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos 
especificados no item 8.1, 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 02 (dois) a 18 (dezoito) de março de 2022.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado 
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe 
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, 
carteira de identidade (RG), número do CPF, carimbo, assinatura e CRM do Médico, conforme modelo do 
Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
8.3. 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 8 deste capítulo.
8.4. 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.
8.5. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou 
provenientes de arquivo corrompido.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.

12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Fases N.º 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em Saúde 
Médico – MÉDICO – 

PEDIATRA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10
Análise de 

Títulos
Apresentação de 

Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PEDIATRA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo 
descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 10 (dez) de abril de 2022, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2. 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na 
data, local e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início, em sala indicada pela 
Coordenação do Concurso;
c) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais para autenticação pela Secretaria Municipal da Administração ou cópias autenticadas em Cartório;
f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) os títulos apresentados, que não tiverem original para serem autenticados ou não tiverem autenticação 
em cartório, deverão ter autenticação eletrônica, ou outro meio que permita a Comissão Examinadora 
identificar sua autenticidade.
h) 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;
i) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
j) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capítulo I, item 8 deste 
edital;
k) 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 n.º 150/2022;
l) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

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

área médica, devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

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

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

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

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

reconhecido pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

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

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª 
Fase - Prova Objetiva.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
3.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
3.2. Será obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos 
em razão da pandemia COVID-19.
4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
5. 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.
5.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
5.2. 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.
6. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
7. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
8. 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.
9. 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.
10. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
11. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
12. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a 
avaliação dos casos específicos.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer 
tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
17.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
17.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
17.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
17.4. A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PEDIATRA terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois pontos 
e vinte e cinco centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.

5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1.  for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico 
– MÉDICO – PEDIATRA terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de 
acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) conforme Lei Municipal n.º 7.083/18, comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços 
voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição e comprovar 
a realização de curso de capacitação de 03 (três) horas de duração, cujo conteúdo deverá abordar temas 
sobre conduta ética, direitos, deveres e proibições;
b1) o candidato deverá informar a realização de serviço voluntário no ato de sua inscrição e para fins 
de validação encaminhar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário, 
conforme item b) em até 30 (trinta) dias corridos a contar do último dia de inscrição;
b2) tais documentos deverão ser enviados 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=164. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, 
recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox;
b3) caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
b4) 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 b1)  deste capítulo.
b5) não serão considerados documentos  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por quaisquer 
outras formas não especificadas no Edital.
b6) não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
b7) as decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 12 (doze) de abril de 2022.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à 1ª (primeira) publicação de qualquer ato público 
do concurso regulado por este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo 
inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.
bauru.sp.gov.br
1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo 
no sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx 
no período estabelecido no item 1 deste capítulo. 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 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.



48 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 17 DE FEVEREIRO DE 2.022

11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções 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 este ser visualizado(s) até a publicação da 
Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos prescritos no Capítulo XII.

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal n.º 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em 
Termo de Desistência);
c.1) o candidato poderá solicitar sua desistência através do envio de um e-mail para rh@bauru.sp.gov.br
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias corridos, desde 
que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, 
nos termos prescritos pela Lei Municipal n.º 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) *Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
p) *Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
q) *Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC);
r) *Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) *Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse.
*Conforme a Lei Municipal n.º 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e 
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal 
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Conclusão do Ensino Superior em Medicina e 
Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e Residência Médica ou Título de Especialista em 
Pediatria ou estar cursando Residência ou Especialização em Pediatria, bem como Registro no Conselho 
Regional de Medicina – CRM, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular para o 
exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIII, 
Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais n.º 
3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e n.º 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n.º 150/2022.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO – PEDIATRA 
Prestar assistência médica seguindo os preceitos éticos da medicina. Prestar atendimentos de urgência e 
emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos os serviços de saúde. Prestar atendimento 
médico em unidades ambulatoriais básicas ou especializadas, mediante agendamento e/ou por demanda 
espontânea.  Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais órgãos; realizar perícias e laudos 
médicos; prestar assessoria técnica específica, conforme necessidade do serviço. Participar de auditorias 
e sindicâncias médicas; realizar e/ou supervisionar, analisar e/ou interpretar, laudar os exames de imagem 
aos quais estiver responsável utilizando-se das tecnologias disponíveis no município. Desenvolver ações na 
área de saúde coletiva (vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental). Executar atividades especializadas 
relacionadas à morte natural e à perícia para fins jurídico-legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes e 
lesões corporais). Analisar e interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica e conduta 
nos atendimentos realizados. Realizar exame e/ou procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de 
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever, orientar, aplicar medicamentos e 
acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicamentos; solicitar 
transferências, internações e cirurgias. Indicar médico especialista para acompanhar o caso, se necessário. 
Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, etc). Marcar retorno, encaminhar para 
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exames, especialistas, internações ou dar alta. Utilizar dos epi’ s disponibilizados pela instituição durante 
as atividades executadas a fim de evitar acidentes de trabalho. Cumprir normas complementares de 
biossegurança e segurança. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos médicos utilizados. Provisionar 
e solicitar materiais, produtos e insumos necessários ao desenvolvimento de suas atividades. Notificar a 
vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos ou demais 
produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Registrar todos os atendimentos em 
prontuários; elaborar protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir pareceres e declarações. 
Fornecer atestados quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Avaliar e adequar o calendário 
vacinal dos pacientes. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades 
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Participar de comitês ou comissões que se 
relacionam com a área médica. Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações de vigilância 
epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definindo normas internas, sempre com 
embasamento em normas legais e técnicas emanadas do ministério da saúde, da secretaria estadual de 
saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de bauru, incluindo-se as 
unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância epidemiológica 
e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica na tomada imediata de 
medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em todos os casos que se fizer 
necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam potencialmente representar 
riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar boletins periódicos. Analisar e 
investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no município de bauru, a partir das declarações de 
óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos cartórios, instituto médico legal, delegacias de 
polícia, hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, investigar, conferir e analisar dados referentes 
aos sistemas de informação: sim (sistema de mortalidade), sinan (sistema de notificação de doenças e 
agravos), sinasc (sistema de nascidos vivos) e outros. Realizar por meio de visitas avaliações quanto a 
evolução do quadro de saúde dos usuários nos diversos meios de atenção, como no domicílio, hospitalar, 
presídios, instituições de longa permanência e na rua; buscar assessoria técnica junto à secretaria estadual 
de saúde, ministério da saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer necessário. Executar necropsias. 
Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença básica. Identificar eventuais 
casos de morte não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o instituto médico 
legal para exame pericial obrigatório. Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos 
procedimentos emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais 
rápido possível o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte 
adequado do paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante 
de eventuais necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico 
emergencial no local (primário) e realizar transferências quando necessário. Zelar pelo transporte correto 
do paciente até o local de atendimento. Implementar e participar de programas de promoção, prevenção e 
recuperação à saúde, projetos educativos e orientações na área de saúde, programas e campanhas coletivas; 
resguardar o sigilo profissional e privacidade do paciente. Participar de comissões e reuniões. Integrar 
fóruns de controle social, promovendo articulações e parcerias intersetoriais e interinstitucionais. Contribuir 
no planejamento, implementação e análise de inquéritos e estudos epidemiológicos, com base em critérios 
técnicos e científicos. Colaborar no planejamento, elaboração, execução, supervisão e avaliação dos 
programas de saúde implantados pela secretaria municipal de saúde. Supervisionar estagiários de sua área 
de atuação e articular-se com as unidades acadêmicas. Implementar atividades de ensino-aprendizagem 
visando o fortalecimento e a integração ensino – serviço - comunidade como cenário de práticas para 
a formação no âmbito do sus. Realizar atividades de preceptoria nos serviços de saúde. Acompanhar 
pesquisadores durante o processo de coletas de dados para as pesquisas científicas cuja execução esteja 
em consonância com os pareceres da comissão de ética das instituições de ensino e comissão cientifica 
da secretaria municipal da saúde. Realizar pesquisas científicas cuja execução esteja em consonância com 
os pareceres da comissão de ética de vinculada a instituição formadora e comissão cientifica da secretaria 
municipal da saúde. Atuar como multiplicador socializando o conhecimento adquirido em eventos, cuja 
participação ocorreu mediante autorização de afastamento pela administração. Realizar análise técnica 
em pedidos de compra quando necessário. Prestar atendimento / procedimento médico de acordo com a 
especialidade; eventualmente, auxiliar em outras atividades relacionadas à área da saúde.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Infecções de vias Aéreas, Pneumonias, Bronquiolite
2. Sepse/ Choque Séptico
3. Meningite
4. Infecções do Trato Urinário
5. Glomerulopatias
6. Desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos
7. Intoxicações exógenas
8. Acidentes por animais peçonhentos
9. Asma
10. Atendimento a criança politraumatizada/ traumatismo crânio-encefálico
11. Patologias Cirúrgicas
12. Convulsões
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documento_gestores_trabalhadores_sus.pdf
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Política Nacional de Promoção da Saúde: PNPS: revisão da Portaria MS/GM nº 687, de 30 de março de 
2006. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 36 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
pnps_revisao_portaria_687.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n.º. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto n.º. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1. paraplegia
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2. paraparesia
3. monoplegia
4. monoparesia
5. tetraplegia  
6. tetraparesia
7. triplegia
8. triparesia
9. hemiplegia
10. hemiparesia
11. ostomia
12. amputação ou ausência de membro
13. paralisia cerebral
14. nanismo
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na 
___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _______, inscrito no 
CPF sob n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo Edital n.º_____,  
promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por 
intermédio deste REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como 
Deficiente, para fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA
Concurso Público: ___(cargo)___
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 
_______, inscrito no CPF sob n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo 
Edital n.º_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, 
venho respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: 
(citar pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
05/02/2022 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
17/02/2022 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
26/02/2022 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
02/03/2022 Abertura das Inscrições
18/03/2022 Encerramento das Inscrições

02 e 03/03/2022 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

05/03/2022 Publicação deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição

02 a 18/03/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

02/03/2022 a 08/04/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

31/03/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

31/03/2022 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva

05/04/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva

09/04/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva

10/04/2022 Previsão da Realização da Prova Objetiva

12/04/2022 Previsão de Divulgação do Gabarito

12/04/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário

07/05/2022 Previsão de Classificação Final

19/05/2022 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 05 de fevereiro de 2022.
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N.º 08/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

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

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Marcus Vinicius Franco, Fabricio Bertoli Gimenes, Maria Helena Borgato e sob a coordenação de Mariana 
Félix Bueno Belone e Luiz Gustavo de Oliveira, sendo todos os membros nomeados pela Portaria n.º 
151/2022, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal n.º 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal 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 da Saúde (Lei Municipal n.º 5.950/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.
12. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
13. Em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 e demais infecções 
virais, as datas previstas neste edital são passíveis de alteração a depender da evolução dos casos existentes 
e das restrições sanitárias vigentes, não cabendo qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Bauru.
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CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga(s) *Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Saúde Médico 
– MÉDICO – 
PSIQUIATRA 

01

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

Psiquiatria

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

Notas:
*Comprovação de conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida especialidade 
médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de Residência Médica/
Ministério da Educação ou Especialização ou Título de Especialista na referida especialidade médica de 
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde Médico da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal n.º 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
n.º 7.200/19.
Adicional de Insalubridade/Periculosidade: a concessão ou não dos adicionais de insalubridade ou 
periculosidade, fica condicionada à produção de laudo do setor técnico responsável, em conformidade com 
os requisitos dispostos no Decreto Municipal n.º 11.396/2010.
Jornada Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal n.º 6.564/14, as jornadas de trabalho dos 
profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana. (NR) (Lei Municipal n.º 6.564/14)
Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal n.º 
5.950/10, Lei Municipal n.º 6.564/14 e alterações posteriores.
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 1.513,09 de jornada suplementar. (33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 2.723,84 de jornada suplementar. (60%)
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 4.539,73 de jornada suplementar. (100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 6.355,62 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 7.566,37 de jornada suplementar. (166,67%)
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.621,59 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, R$ 810,80.
O cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, 
com anuência e termo de compromisso do servidor.
“O profissional deverá atender de acordo com o recomendado na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), 
inclusive em situações de urgência e emergência psiquiátrica que necessite de internações, conforme 
protocolo de regulação”.
“O profissional poderá exercer atividade em regime de adicional de sobreaviso, quando exigir o interesse 
público, conforme previsão do art. 60 Lei 5.950/2010 que incluiu a previsão a Lei 3.373/1991.”

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 02 
(dois) de março de 2022 até às 16h do dia 18 (dezoito) de março de 2022, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2. Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3. Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PSIQUIATRA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4. Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5. Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6. Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
às 16h do dia 18 (dezoito) de março de 2022, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.

2.7. Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.871/16 e Lei Municipal n.º 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 02 (dois) e 03 (três) de março 
de 2022.
4.1. Serão aceitos documentos comprovando no mínimo 02 (duas) doações de sangue, realizadas nos 
últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, expedido por órgão 
oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, e 
o pré-comprovante de inscrição que encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO 
CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br.
4.2. Tais documentos SOMENTE serão aceitos na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB 
(quatro megabytes).
4.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento.
6. 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 4 deste capítulo.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7.1. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de março de 2022.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.
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CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato, carimbo, 
assinatura e CRM do Médico.
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 02 (dois) a 18 (dezoito) de março de 2022.
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 31 (trinta e um) de março de 2022.
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 VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá 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 das 0h do dia 02 (dois) de março às 16h 
do dia 08 (oito) de abril de 2022.
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 VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal n.º 7.853/89, no Decreto Federal n.º 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual n.º 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual n.º 60.449/14, na Lei 
Municipal n.º 6.871/16 e na Lei Municipal n.º 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) n.º 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal n.º 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário 
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos 

especificados no item 8.1, 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 02 (dois) a 18 (dezoito) de março de 2022.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado 
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe 
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, 
carteira de identidade (RG), número do CPF, carimbo, assinatura e CRM do Médico, conforme modelo do 
Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
8.3. 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 8 deste capítulo.
8.4. 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.
8.5. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou 
provenientes de arquivo corrompido.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Fases N.º 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em Saúde 
Médico – MÉDICO – 

PSIQUIATRA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10
Análise de 

Títulos
Apresentação de 

Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PSIQUIATRA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo 
descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 10 (dez) de abril de 2022, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2. 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na 
data, local e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início, em sala indicada pela 
Coordenação do Concurso;
c) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais para autenticação pela Secretaria Municipal da Administração ou cópias autenticadas em Cartório;
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f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) os títulos apresentados, que não tiverem original para serem autenticados ou não tiverem autenticação 
em cartório, deverão ter autenticação eletrônica, ou outro meio que permita a Comissão Examinadora 
identificar sua autenticidade.
h) 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;
i) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
j) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capítulo I, item 8 deste 
edital;
k) 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 n.º 151/2022;
l) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 

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

4,0 
pontos

4,0 
pontos

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

3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

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

Residência/Aprimoramento, com carga horária mínima de 360 
horas/aula ou Título de Especialista em qualquer área médica 
(exceto o exigido no pré-requisito), devidamente reconhecido 

pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 
pontos

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

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
3.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
3.2. Será obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos 
em razão da pandemia COVID-19.
4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
5. 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.
5.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
5.2. 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.
6. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
7. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
8. 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.
9. 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.
10. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
11. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
12. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 

do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a 
avaliação dos casos específicos.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer 
tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
17.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
17.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
17.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
17.4. A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PSIQUIATRA terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois pontos 
e vinte e cinco centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1.  for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PSIQUIATRA terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de 
acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) Conforme Lei Municipal n.º 7.083/18, comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços 
voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição e comprovar 
a realização de curso de capacitação de 03 (três) horas de duração, cujo conteúdo deverá abordar temas 
sobre conduta ética, direitos, deveres e proibições;
b1) O candidato deverá informar a realização de serviço voluntário no ato de sua inscrição e para fins 
de validação encaminhar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário, 
conforme item b) em até 30 (trinta) dias corridos a contar do último dia de inscrição;
b2) Tais documentos deverão ser enviados 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=164. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, 
recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox;
b3) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
b4) 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 b1)  deste capítulo.
b5) Não serão considerados documentos  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por quaisquer 
outras formas não especificadas no Edital.
b6) Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
b7) As decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 12 (doze) de abril de 2022.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) tiver maior idade entre os candidatos.
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CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à 1ª (primeira) publicação de qualquer ato público 
do concurso regulado por este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo 
inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.
bauru.sp.gov.br
1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo 
no sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx 
no período estabelecido no item 1 deste capítulo. 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 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções 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 este ser visualizado(s) até a publicação da 
Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos prescritos no Capítulo XII.

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

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal n.º 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
c.1) o candidato poderá solicitar sua desistência através do envio de um e-mail para rh@bauru.sp.gov.br
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias corridos, desde 
que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, 
nos termos prescritos pela Lei Municipal n.º 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) *Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
p) *Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
q) *Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC);
r) *Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) *Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse.
*Conforme a Lei Municipal n.º 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e 
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal 
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
da Graduação em Medicina, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e Residência Médica 
em Psiquiatria concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título de Especialista em 
Psiquiatria reconhecido pelo órgão competente, bem como Registro no Conselho Regional de Medicina – 
CRM/SP, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular para o exercício da profissão) e os 
documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIII, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais n.º 
3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e n.º 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.



55DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 17 DE FEVEREIRO DE 2.022

4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n.º 151/2022.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO – PSIQUIATRA 
Prestar assistência médica seguindo os preceitos éticos da medicina. Prestar atendimentos de urgência e 
emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos os serviços de saúde. Prestar atendimento 
médico em unidades ambulatoriais básicas ou especializadas, mediante agendamento e/ou por demanda 
espontânea.  Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais órgãos; realizar perícias e laudos 
médicos; prestar assessoria técnica específica, conforme necessidade do serviço. Participar de auditorias 
e sindicâncias médicas; realizar e/ou supervisionar, analisar e/ou interpretar, laudar os exames de imagem 
aos quais estiver responsável utilizando-se das tecnologias disponíveis no município. Desenvolver ações na 
área de saúde coletiva (vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental). Executar atividades especializadas 
relacionadas à morte natural e à perícia para fins jurídico-legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes e 
lesões corporais). Analisar e interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica e conduta 
nos atendimentos realizados. Realizar exame e/ou procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de 
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever, orientar, aplicar medicamentos e 
acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicamentos; solicitar 
transferências, internações e cirurgias. Indicar médico especialista para acompanhar o caso, se necessário. 
Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, etc). Marcar retorno, encaminhar para 
exames, especialistas, internações ou dar alta. Utilizar dos epi’ s disponibilizados pela instituição durante 
as atividades executadas a fim de evitar acidentes de trabalho. Cumprir normas complementares de 
biossegurança e segurança. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos médicos utilizados. Provisionar 
e solicitar materiais, produtos e insumos necessários ao desenvolvimento de suas atividades. Notificar a 
vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos ou demais 
produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Registrar todos os atendimentos em 
prontuários; elaborar protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir pareceres e declarações. 
Fornecer atestados quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Avaliar e adequar o calendário 
vacinal dos pacientes. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades 
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Participar de comitês ou comissões que se 
relacionam com a área médica. Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações de vigilância 
epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definindo normas internas, sempre com 
embasamento em normas legais e técnicas emanadas do ministério da saúde, da secretaria estadual de 
saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de bauru, incluindo-se as 
unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância epidemiológica 
e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica na tomada imediata de 
medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em todos os casos que se fizer 
necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam potencialmente representar 
riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar boletins periódicos. Analisar e 
investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no município de bauru, a partir das declarações de 
óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos cartórios, instituto médico legal, delegacias de 
polícia, hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, investigar, conferir e analisar dados referentes 
aos sistemas de informação: sim (sistema de mortalidade), sinan (sistema de notificação de doenças e 
agravos), sinasc (sistema de nascidos vivos) e outros. Realizar por meio de visitas avaliações quanto a 
evolução do quadro de saúde dos usuários nos diversos meios de atenção, como no domicílio, hospitalar, 
presídios, instituições de longa permanência e na rua; buscar assessoria técnica junto à secretaria estadual 
de saúde, ministério da saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer necessário. Executar necropsias. 
Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença básica. Identificar eventuais 
casos de morte não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o instituto médico 
legal para exame pericial obrigatório. Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos 
procedimentos emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais 
rápido possível o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte 
adequado do paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante 
de eventuais necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico 
emergencial no local (primário) e realizar transferências quando necessário. Zelar pelo transporte correto 
do paciente até o local de atendimento. Implementar e participar de programas de promoção, prevenção e 
recuperação à saúde, projetos educativos e orientações na área de saúde, programas e campanhas coletivas; 
resguardar o sigilo profissional e privacidade do paciente. Participar de comissões e reuniões. Integrar 
fóruns de controle social, promovendo articulações e parcerias intersetoriais e interinstitucionais. Contribuir 
no planejamento, implementação e análise de inquéritos e estudos epidemiológicos, com base em critérios 
técnicos e científicos. Colaborar no planejamento, elaboração, execução, supervisão e avaliação dos 
programas de saúde implantados pela secretaria municipal de saúde. Supervisionar estagiários de sua área 
de atuação e articular-se com as unidades acadêmicas. Implementar atividades de ensino-aprendizagem 
visando o fortalecimento e a integração ensino – serviço - comunidade como cenário de práticas para 
a formação no âmbito do sus. Realizar atividades de preceptoria nos serviços de saúde. Acompanhar 
pesquisadores durante o processo de coletas de dados para as pesquisas científicas cuja execução esteja 
em consonância com os pareceres da comissão de ética das instituições de ensino e comissão cientifica 
da secretaria municipal da saúde. Realizar pesquisas científicas cuja execução esteja em consonância com 
os pareceres da comissão de ética de vinculada a instituição formadora e comissão cientifica da secretaria 
municipal da saúde. Atuar como multiplicador socializando o conhecimento adquirido em eventos, cuja 
participação ocorreu mediante autorização de afastamento pela administração. Realizar análise técnica 
em pedidos de compra quando necessário. Prestar atendimento / procedimento médico de acordo com a 
especialidade; eventualmente, auxiliar em outras atividades relacionadas à área da saúde.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. ASSUMPÇÃO Jr., F.; KUCZYNSKI E. - Tratado de Psiquiatria da Infância e Adolescência, 1ª. ed. 
Atheneu, 2003.
2. CREMESP/AMB. Usuários de Substâncias Psicoativas – Abordagem, Diagnóstico e Tratamento, 2ª.ed.  
2003. Disponível em:
http://www.cremesp.org.br/library/modulos/publicacoes/pdf/substancias_psicoativas_2.pdf
3. DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. 2ª. Ed., Artmed, 
2008.
4. DSM-V.  Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. 5ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2014.
5. KAPLAN & SADOCK – Compêndio de psiquiatria. Ed. Artes Médicas, 2016 (11º ed.).
6. Ministério da Saúde. Saúde Mental no SUS – Centros de Atenção Psicossocial e Unidades de Acolhimento 
como Lugares da Atenção Psicossocial nos Territórios, 2015. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/centros_atencao_psicossocial_unidades_acolhimento.pdf
7. CFM/ABP.  Suicídio, informando para prevenir, 2014. Disponível em:
http://www.flip3d.com.br/web/pub/cfm/index9/?numero=14
8. LARANJEIRA, Ronaldo e col. Dependência química - Prevenção, tratamento e Políticas públicas, 2º 
ed., Artmed,2018.

LEGISLAÇÃO SUS
I - SUS e suas principais Legislações
1. BRASIL. 1988. Constituição da República Federativa do BRASIL: promulgada em 05 de outubro de 
1988. São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Título VIII. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei n.º 8142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria n.º 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Disponível em: http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html
5. BRASIL. Decreto n.º. 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei n.º. 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação Inter federativa, e dá outras providências.
Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
6. BRASIL. Portaria n. 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretriz para organização da rede de 
atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 2010. Disponível em: http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html
7. BRASIL. Portaria N.º 3.588, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 dispõe sobre a Rede de Atenção 
Psicossocial, e dá outras providências. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/
prt3588_22_12_2017.html

II - Gestão do SUS, Atenção à Saúde e Saúde Suplementar
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n.º 2488/GM, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
2. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar – Brasília: CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Implantação das Redes de Atenção à Saúde 
e outras estratégias da SAS / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2014. 160 p.: il. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/implantacao_redes_
atencao_saude_sas.pdf

III - Gestão do SUS e do Cuidado
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional 
de Humanização. HumanizaSUS: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS. 4. ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2010. 72 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_
documento_gestores_trabalhadores_sus.pdf
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Política Nacional de Promoção da Saúde: PNPS: revisão da Portaria MS/GM n.º 687, de 30 de março de 
2006. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 36 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
pnps_revisao_portaria_687.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde).
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação N.º 1, de 28 de setembro de 2017. Consolidação 
das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema 
Único de Saúde.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0001_03_10_2017.html
5. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Saúde mental / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica, 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_34_saude_mental.
pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n.º. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto n.º. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
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mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1. paraplegia
2. paraparesia
3. monoplegia
4. monoparesia
5. tetraplegia
6. tetraparesia
7. triplegia
8. triparesia
9. hemiplegia
10. hemiparesia
11. ostomia
12. amputação ou ausência de membro
13. paralisia cerebral
14. nanismo
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _______, inscrito no CPF sob 
n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo Edital n.º_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA
Concurso Público: ___(cargo)___
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 
_______, inscrito no CPF sob n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo 
Edital n.º_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, 
venho respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: 
(citar pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
05/02/2022 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
17/02/2022 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
26/02/2022 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
02/03/2022 Abertura das Inscrições
18/03/2022 Encerramento das Inscrições

02 e 03/03/2022 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
05/03/2022 Publicação deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição

02 a 18/03/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

02/03/2022 a 08/04/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

31/03/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

31/03/2022 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
05/04/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
09/04/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
10/04/2022 Previsão da Realização da Prova Objetiva
12/04/2022 Previsão de Divulgação do Gabarito
12/04/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
07/05/2022 Previsão de Classificação Final
19/05/2022 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 05 de fevereiro de 2022.
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO
 

Estão abertas as inscrições para o Treinamento de Integração, que tem como objetivo fornecer informações 
sobre os principais aspectos que norteiam a vida funcional do servidor público municipal. Conforme a Lei 
Municipal n.º 7.245, de 30 de julho de 2.019, artigo 39, inciso I, o treinamento de integração é destinado 
aos novos servidores, bem como para aqueles que desejam reciclar seus conhecimentos. O Treinamento é 
composto pelos seguintes módulos:

1. Apresentação DRH/EGPM - Departamento de Recursos Humanos e Escola de Gestão Pública Municipal
2. DP - Departamento de Pessoal
3. DAF - Departamento de Avaliação Funcional
3.1. SESMET - Setor de Segurança e Medicina do Trabalho
3.2. Seção de Benefícios
4. TI - Tecnologia da Informação
5. FUNPREV - Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru
6. Secretaria de Saúde (conteúdo que abrange somente a vida funcional dos servidores lotados ou que 
vierem a atuar na Secretaria da Saúde)
7. Materiais e Legislação Vigente

Para acessar o Treinamento de Integração o servidor deverá acessar o link https://egpm.bauru.sp.gov.br/ 
utilizando seu usuário e senha da Intranet.
Em seguida, acessar o ícone Inscrições Abertas e matricular-se no treinamento.
Caso não possua acesso a INTRANET entre em contato com sua chefia imediata ou expediente para 
que a mesma abra chamado e solicite seu acesso junto a TI.

Organização e Realização: Escola de Gestão Pública Municipal com a participação de servidores dos 
respectivos departamentos/área.

O Treinamento de Integração passa a ter o encerramento de suas inscrições no dia 15 de junho de 2022. 
Essa mudança é uma adequação administrativa que nada interfere na realização por parte dos servidores 
que continuam a ter 30 dias após sua inscrição para realizar o treinamento. No segundo semestre abriremos 
novamente as inscrições.

CONFIRA AS CAPACITAÇÕES COM INSCRIÇÕES ABERTAS

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.

As inscrições para as seguintes capacitações poderão ser realizadas até 15/11/2022 diretamente no site 
https://egpm.bauru.sp.gov.br/.
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Capacitação Palestrante(s) Carga 
Horária

Progressão por 
Qualificação 
Profissional

(PQP)
Curso EaD: Introdução à Lei Geral de Proteção de 

Dados ao Setor Público – LGPD
Bruno Prado Guedes de Azevedo e 

Leonardo Góes de Almeida 05h Sim1

Programa: Educa Mente - Como lidar  com as 
dificuldades emocionais de Adolescentes?

Luciana Zombini Handa, Núria 
Priscila Valentini Borro e Simone 
Aparecida Fechio Francisco Vieira

04h Sim1

Workshop: “Mente Clara Como a Água – Organização 
e Planejamento do seu dia” Antônio Puças Jr. e Júlio Batista 02h Não

Minicurso EaD: Saneantes Gisele Ap. Alves Corral dos 
Santos 02h Sim2

Minicurso EaD: Gestão de Resíduos Gilda Maria Scalfi Carvalho 02h Sim1

Minicurso EaD: “Atendimento Humanizado e de 
Qualidade: Desenvolvendo estratégias para realizar um 

bom atendimento”.

Simone Aparecida Fechio 
Francisco Vieira e Núria Priscila 

Valentini Borro Moretto
02h Sim1

Palestra EaD: Arborização Urbana: Lucro Ou 
Prejuízo? Quem dá mais? Marcela Mattos de Almeida Bessa 02h Sim3

Palestra EaD: Primeiros Socorros - Suporte Básico 
de Vida Ricardo Pereira Lucas 02h Sim1

Palestra EaD: A importância do equilíbrio para 
o ambiente e a atuação dos Zoológicos na conservação

Samantha Pereira Lima 
Bittencourt e Maisa Jampauli 

Bernardes
02h Sim4

Treinamento de Fiscais de Concurso Público - Turma 
II - - Não

Como planejar e gerir melhor o seu tempo? - Turma II Simone Aparecida Fechio 
Francisco Vieira 02h Sim1

Assédio moral e sexual nas Organizações - Turma II Núria Priscila Valentini Borro 02h Sim1

Nova Ortografia: Módulo I - Turma II Josiane Gomes de Moraes 04h Sim1

Finanças Pessoais - Turma II
Gabriel Bellatto F. Prospero

Moisés Barbosa
Rafael M. Winckler

02h Não

Relação da diabetes com o desenvolvimento e 
tratamento da Periodontite Apical - Turma II Rita de Cássia Ortega Sabage 02h Sim5

O Patrimônio Ferroviário Industrial Em Bauru/SP: 
Preservação, Possibilidades e Realidade Ludmilla Tidei de Lima 02h Sim6

Motivação para o trabalho e para a vida em tempos de 
crise - Turma II

Simone Aparecida Fechio 
Francisco Vieira 02h Sim1

Procedimentos para utilização de EPI’S para 
profissionais da área da Saúde e recomendações contra 

a Covid-19 - Turma II

Ari Euclides Acosta
Maercy Peron Ferreira

Mario Sérgio Queixada Rodrigues
Pedro Antonio

Kesia Maria de Oliveira

02h Sim7

Comunicação e Expressão - Turma II Michelle Godoy de Mattos 02h Sim1

Mindfulness: Princípios Básicos  e Prática - Turma II Ynaiê Soares 02h Sim1

Compreendendo melhor o Stress: Fatores 
desencadeantes e estratégias de enfrentamento - Turma 

II
Núria Priscila Valentini Borro 02h Sim1

Diferenças entre Tristeza e Depressão e seus reflexos 
no ambiente de Trabalho - Turma II Talita Salvalagio Martignani 02h Sim1

Workshop  Interferência das Emoções nas Resoluções 
de Conflitos

Tariane Franciele Bastos Pereira
Luciene Melo 02h Sim1

Workshop  Melhorias no Ambiente de Trabalho Alexandra Ruiz Scremin
Alessandra Okada 02h Sim1

Workshop Desenvolvimento Profissional Janaina Correa
Débora Scardine da Silva Pistori 02h Sim1

Workshop  Autoconhecimento Tamiris de Cássia Batista
Elaine Medeiros 02h Sim1

Workshop Desenvolvimento Pessoal Ana Claudia Capello
Livia Cordeiro Amorim Bacchi 02h Sim1

 
1As 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 5.975/2010.

2As 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 de 
Ajudante Geral, Servente de Limpeza, Comprador e Técnico de Segurança do Trabalho enquadrados na 
Lei n.º 5.975/2010.

3As 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 de 
Arquitetura, Desenhista Projetista, Engenheiro Ambiental e Engenheiro Florestal enquadrados na Lei n.º 
5.975/2010.

4As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados no zoológico, cujos 
cargos estão enquadrados na Lei n.º 5.975/2010.

5As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados no cargo de Médico 
do Trabalho enquadrado na Lei n.º 5975/10.

6As 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 de 
Auxiliar de Biblioteca, Foguista, Maquinista de Trem, Agente Cultural, Agente de Turismo e Museólogo 
enquadrados na Lei n.º 5975/10.

7As 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.

Secretaria das 
Administrações Regionais

Jorge Luís de Souza 
Secretário

LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
Sede da Secretaria de Administrações Regionais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUSPENSÃO DE REGISTRO CADASTRAL

Conforme artigos 2º e 3º da Lei 5.990/2010 e decorrido o prazo para apresentação dos documentos, 
para a renovação do Cadastro Municipal da Associação de Moradores junto à Secretaria Municipal das 
Administrações Regionais – SEAR, fica suspenso o Registro Cadastral nº 012, em nome da Associação dos 
Moradores do Bauru XXII e Amigos do Núcleo José Regino, processo 37575/2012.

PORTARIA SEAR  004/2022
JORGE LUIS DE SOUZA, Secretário Municipal das Administrações Regionais – SEAR no uso de suas 
atribuições legais:

RESOLVE
Autorizar os seguintes servidores a conduzir viaturas municipais, compatíveis as suas categorias que os 
mesmos são habilitados, pelo prazo de 06 meses, na execução de serviços realizados por esta Secretaria, 
em conformidade com o Decreto nº 10.088 de 20 de Setembro de 2005, com todas as responsabilidades 
cabíveis.

Servidor Nº Carteira Nacional de Habilitação Validade
-Cláudio Nunes da Silva 03170722452 24/01/2025

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 15 de Fevereiro de 2022.

JORGE LUÍS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

Secretaria do Bem-Estar Social
Ana Cristina de Carvalho Sales Toledo

Secretária
NOMEAÇÃO Nº 09/2022

Por este instrumento fica nomeada a Conselheira Tutelar Suplente ANDREIA DE ANDRADE 
OLIVEIRA MARTINS, para substituir o Conselheiro Tutelar Titular João Filipe de Andrade Avila, no 
período de licença médica, por 01 dia (14/02/2022).

Bauru, 15 de fevereiro de 2022.
ANA CRISTINA DE CARVALHO SALES TOLEDO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
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EXTRATOS
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.155/21 - PROCESSO Nº 74.230/18 - LOCATÁRIO: 
MUNICÍPIO DE BAURU - LOCADORES: VIVIANNE PINHEIRO MOREIRA, LISIANNE PINHEIRO 
MOREIRA, LARISSA MOREIRA CREPALDI E LUIS GUSTAVO ERICO PINHEIRO MOREIRA - 
OBJETO: Em razão da necessidade de permanência no imóvel situado na Rua Aviador Gomes Ribeiro, 
nº 16-47, nesta cidade, que abriga o Programa de Atenção ao Egresso e Família no Município de Bauru, 
vinculado à Secretaria Municipal do Bem - Estar Social e pelos fundamentos indicados no Processo 
Administrativo n° 74.230/18, 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 24 (vinte e quatro) meses, a contar data de sua assinatura.” 2. As partes resolvem 
alterar a Cláusula Quarta, a fim de reajustar o valor mensal do aluguel a partir da data de assinatura do 
presente Termo, conforme faculdade prevista no item 7.1 da Cláusula Sétima, aplicando percentual do 
índice de variação do IPCA/IBGE definido no contrato original, passando a ter a seguinte redação: “4.1. 
O aluguel mensal convencionado é de R$ 2.116,00 (dois mil, cento e dezesseis reais), comprometendo-
se o LOCATÁRIO a pagar pontualmente e no vencimento, qual seja, até o 5º (quinto) dia útil do mês 
subsequente ao vencido, pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças, por meio de crédito em conta 
corrente previamente definida pelos LOCADORES.” 3. As partes resolvem alterar o item 4.2 da Cláusula 
Quarta do contrato original, a fim de ajustar o valor fixado a título de seguro residencial, o qual passa a ter a 
seguinte redação: “4.2. Em cumprimento à obrigação imposta pelo item 6.1 da Cláusula Sexta do presente 
instrumento, o LOCATÁRIO pagará mensalmente aos LOCADORES, o valor de R$ 16,00 (dezesseis 
reais), a título de prêmio mensal de seguro residencial, cuja contratação constitui ônus dos LOCADORES, 
eximindo o LOCATÁRIO, no tocante ao seguro do imóvel, de qualquer obrigação que exceda o pagamento 
aqui estabelecido.” 4. Considerando as alterações promovidas pelas Cláusulas 1, 2 e 3 acima discriminadas, 
será acrescido ao valor total do contrato R$ 25.392,00 (vinte e cinco mil, trezentos e noventa e dois reais), 
passando de R$ 24.870,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e setenta reais), para R$ 50.262,00 (cinquenta 
mil, duzentos e sessenta e dois 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$ 50.262,00 (cinquenta mil, duzentos e sessenta e dois reais)  que 
será suportado pelo orçamento vigente.” – ASSINATURA: 07/02/22, conforme art. 61, parágrafo único 
da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de Cultura
Tatiana Pereira dos Santos

Secretária
ATO DECISÓRIO

A Secretaria Municipal de Cultura com base na Lei 5795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede o Ato 
Decisório, em nome do interessado abaixo:
José Damião dos Santos, matricula 27492, cargo de ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E 
SOCIAL – AGENTE CULTURAL da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Professor Educação 
Básica II, junto a Secretaria de Estado da Educação,
Diretoria de Ensino Região de Bauru, EE Prof. Ayrton Busch, na cidade de Bauru - SP. Ato Decisório nº 
001/2022. Acumulação legal.

Bauru, 04 de fevereiro de 2022.
TATIANA PEREIRA DOS SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria da Educação
Maria do Carmo Monteiro Kobayashi

Secretária
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

LEI Nº 5999/2010

REPUBLICAÇÃO 

NA PÁGINA 15 DO DOB DE 30/12/2021 

ONDE SE LÊ:

Apresentamos abaixo os requerimentos de Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade 
– PQPE, referentes ao Lote 57, que foram analisados e deferidos:

MATRÍCULA PROC AP DE LOTE DECISÃO PARA LEGISLAÇÃO

32582 124.122/2020 10/08/2021 57 DEFERIDO
DA REF. “C” 
PARA A REF. 

“B” 

art  9º C/C ART. 20 Lei 
5999/2010

LEIA –SE:

Apresentamos abaixo os requerimentos de Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade 
– PQPE, referentes ao Lote 57, que foram indeferidos, para conhecimento dos interessados. 
Lembramos que o prazo para recurso é de 15 dias a partir da data da publicação, que deverá ser 
protocolado na unidade onde o servidor (a) estiver lotado:

MATRÍCULA PROC LOTE DECISÃO MOTIVOS 

32582 124.122/2020 57 INDEFERIDO

SERVIDORA JÁ SOLICITOU 
ANTERIORMENTE – LOTE 49. PROTOCOLO 

Nº 74.640/2019.
NÃO TEM O TEMPO DE EFETIVO 

EXERCICIO E REAPRESENTOU O MESMO 
TITULO.

ART. 32 DA LEI Nº 5999/2010 E ART 20 DA LEI 
Nº 5999/2010.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
LEI Nº 5999/2010

REPUBLICAÇÃO 

NA PÁGINA 16 DO DOB DE 30/12/2021 

ONDE SE LÊ:

Informamos abaixo os requerimentos de PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
– PQP, do CERTAME 2019/2021, LOTES 02, que foram DEFERIDOS, para conhecimento dos 
interessados:

MATRICULA AP DE PROTOCOLO SITUAÇÃO LOTE LEGISLAÇÃO

30673 05/08/2021 121.657/2021 DEFERIDO 02-2019-
2021

ART. 18 C/C ART 19 INC III LEI  
5999/2010.

LEIA –SE:

Informamos abaixo os requerimentos de PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
– PQP, do CERTAME 2019/2021, LOTE 02, que foram INDEFERIDOS, para conhecimento dos 
interessados, LEMBRAMOS que o prazo para interposição de recurso é de 15 dias, a partir da data da 
publicação:

MATRICULA PROCESSO DECISÃO LOTE MOTIVAÇÃO

32673 121.657/2021 INDEFERIDO 02-2019-
2021

JÁ APRESENTOU REQUERIMENTO 
ANTERIORMENTE – PROC 43.275/2021.

ARTIGO 32 DA LEI Nº 5999/2010.

DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

PORTARIA CDF-SE N.º573/2022: A Secretaria Municipal de Educação, por meio de sua Comissão de 
Desenvolvimento Funcional, considerando o disposto no artigo 6º e inciso da Lei n°5.999/2010 regulamentado 
pelo Decreto n°14.334/2019 e alterações posteriores, resolve: Promover por desenvolvimento na carreira 
o (a) servidor (a) Luciana Cordeiro Garcia Martins, portador do RG n°41.XXX.XXX-7 e CPF n°321.
XXX.XXX-22, matrícula n°29.356, do cargo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO- 
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDAMENTAL, para o cargo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDAMENTAL 
classificado em 15º lugar no Concurso de Acesso regulado pelo Edital n° 01/2020, a partir de 17/02/2022.

PORTARIA CDF-SE N.º574/2022: A Secretaria Municipal de Educação, por meio de sua Comissão de 
Desenvolvimento Funcional, considerando o disposto no artigo 6º e inciso da Lei n°5.999/2010 regulamentado 
pelo Decreto n°14.334/2019 e alterações posteriores, resolve: Promover por desenvolvimento na carreira 
o (a) servidor (a) JAQUELINE APARECIDA CARDOSO, portador do RG n°33.XXX.XXX-7 e CPF 
n°218.XXX.XXX-92, matrícula n°33059, do cargo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO- 
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDAMENTAL, para o cargo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDAMENTAL 
classificado em 17º lugar no Concurso de Acesso regulado pelo Edital n° 01/2020, a partir de 17/02/2022.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretora da EMEII Profª Dalva de Freitas Ferraz Costa, convoca os associados da Associação de Pais 
e Mestres – APM a comparecerem à Assembleia Geral para apresentação da reprogramação de verba e 
elaboração e deliberação do plano anual de trabalho referente ao corrente ano. A primeira chamada 
será realizada na quarta-feira, dia 23/02/2022, às 16h00 na sede desta Unidade Escolar. Não havendo o 
comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 16h30, no 
mesmo local e data.

A diretora da EMEI PROF. ISAAC PORTAL ROLDAN convoca os membros da Associação de Pais e 
Mestres – APM a comparecerem à Assembleia Geral para programação dos gastos das verbas da APM/
PDDE: elaboração e deliberação do plano anual de trabalho, referentes ao ano de 2022. A primeira chamada 
será no dia 21/02/2022, segunda-feira, às 15h30, na sede desta Unidade Escolar, na rua Carlos Gomes de 
Camargo, 3-81, Otávio Rasi. Não havendo a presença de mais da metade dos associados, convocamos em 
segunda chamada, às 16h, no mesmo local e data. Pauta: 1 - Informações gerais. 2 - Programação de gastos 
das verbas referentes ao ano de 2022. 3- Eleição de membro para o Conselho Fiscal.

A diretora da EMEI JAYME BICHUSKY convoca os associados da Associação de Pais e Mestres – APM 
a comparecerem à Assembleia Geral para programação dos gastos das verbas da APM/PDDE, elaboração 
e deliberação do plano anual de trabalho, referentes ao ano de 2022. A primeira chamada será no dia 
24/02/2022, quinta-feira às 15h00, na sede desta Unidade Escolar, sito a Rua Joaquim Felipe de Mello, nº 
2-33, Jardim Godoy, nesta cidade de Bauru. Não havendo a presença de mais da metade dos associados, 
convocamos em segunda chamada, às 15h30, no mesmo local e data.
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A Diretora da EMEI Dorival Teixeira de Godoy convoca os associados da Associação de Pais e Mestre 
- APM a participarem da Assembleia Geral, para programação dos gastos das verbas da APM/PDDE 
referentes ao ano de 2022. A primeira chamada será no dia 25/02/2022, sexta-feira às 14h. Não havendo a 
presença de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 14h 30 min.
Pauta:
1 - Informações gerais.
2 - Programação de gastos das verbas referentes ao ano de 2022.

A diretora da EMEI “Gilda dos Santos Improta” convoca os associados da Associação de Pais e Mestres 
– APM a comparecerem à Assembleia Geral para deliberação, apreciação e aprovação da recomposição 
do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva. A primeira chamada será realizada na segunda-feira 
dia 21/02/2022, às 8h00min na (Escola/EMEI) GILDA DOS SANTOS IMPROTA, na Rua ANTÔNIO 
BORTONE , Nº 1-140, Bairro JOSÉ REGINO, na cidade de BAURU/SP. Não havendo o comparecimento 
de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 8h30min na mesma data.  

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.635/22 - PROCESSO Nº 105.559/21– CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
BAURU - CONTRATADA: LICITARA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
EPP - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao 
Processo Administrativo nº 105.559/21, fornecer ao CONTRATANTE: DIVERSOS MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE WI-FI NAS UNIDADES ESCOLARES 
MUNICIPAIS, referente ao Lote 01 devidamente descrito no Anexo I do Edital nº 500/21.- PRAZO: 12 
meses – VALOR TOTAL: R$ 9.992,73 – PROPONENTES: 10 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 
402/21 - ASSINATURA: 01/02/22, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de Esporte e Lazer
Flavio Ismael da Silva Oliveira

Secretário
PORTARIA Nº 009/2022 – SEMEL

FLÁVIO ISMAEL DA SILVA OLIVEIRA, Secretário Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL, no uso de 
suas atribuições legais,

RESOLVE:
AUTORIZAR os servidores abaixo relacionados a dirigir viaturas que pertencem a Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer, em conformidade com o Decreto 10.088 de 20 de setembro de 2005, compatíveis com 
a categoria que os mesmos estão habilitados, pelo prazo de 06 meses, na execução de serviços realizados 
para esta Secretaria, com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência, aferida no momento 
da utilização, de servidores ocupantes de cargo de motorista.

Mat Servidor CNH Cat Validade
17.211 ADEMAR FERNANDES DE CAMPOS JR. 02616046205 AB 04/06/2023
23.311 ANTONIO MARCOS PEREIRA 04110577125 D 23/02/2023
16.089 CARLOS ROBERTO DE CAMPOS 01984616686 AB 12/01/2027
35.429 CRISTINA FERREIRA DE BRITO ROSADO 03254894342 AB 01/04/2024
 30.034 DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA 04203416049 AD 07/02/2024
16.908 DAVISON HONÓRIO 02457937693 AD 13/11/2023
32.649 GUSTAVO MELLO RISSATO 03564566776 AB 03/12/2024
25.706 ROGÉRIO MARIANO 04787386698 AB 15/07/2024
15.748 SAINT CLAIR THANIS GARRIDO 04511604995 AB 22/11/2023
35.601 RENATO TAVOLARI NETO 04670112066 B 24/11/2025

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 15 de FEVEREIRO de 2022

FLÁVIO ISMAEL DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everton de Araujo Basílio
Secretário

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DIRETORA: JUSCELINE CAMILA DA SILVA

PROCESSO FORNECEDOR DOCUMENTO VALOR

20789/2011 AELESAB-PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E 
ASSITENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 366 R$       6.479,00

20789/2011 AELESAB-PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E 
ASSITENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 368 R$       6.500,00

20789/2011 AELESAB-PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E 
ASSITENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 370 R$       1.300,00

20789/2011 AELESAB-PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E 
ASSITENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 371 R$       5.200,00

73020/2018 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 300879 R$         488,74

73020/2018 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 13391 R$      11.463,43
37393/2018 ATENAS ELEVADORES LTDA EPP 16965 R$         656,00

76437/2018 ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI 1064 R$     130.976,11

65387/2017 BANDOLIN FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES LTDA 6162 R$     144.831,48

131083/2019 BANDOLIN FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES LTDA 6158 R$      13.770,90

131083/2019 BANDOLIN FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES LTDA 6199 R$         596,70

131083/2019 BANDOLIN FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES LTDA 6200 R$         620,10

131083/2019 BANDOLIN FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES LTDA 6202 R$      20.381,40

100332/2021 BIOFAC INDÚSTRIA COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO EIRELI 8761 R$      14.474,30

74060/2021 CATA PRETA COMÉRCIO DE GAS E 
ACESSÓRIOS LTDA 15843 R$         619,86

74060/2021 CATA PRETA COMÉRCIO DE GAS E 
ACESSÓRIOS LTDA 15934 R$         309,93

106597/2021 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 277690 R$      51.840,00

134860/2021 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 278102 R$     155.457,40

134861/2021 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 277504 R$       9.000,00

49369/2018 CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL 
RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA 66346 R$       2.969,63

49369/2018 CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL 
RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA 66585 R$       1.029,10

47957/2018 CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL 
RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA 66586 R$      15.204,69

144320/2021 CIRURGICA FERNANDES COM MAT 
CIRURG HOSPITALAR LTDA 1420147 R$       1.188,00

14790/2021 CIRÚRGICA OLIMPO EIRELI 133455 R$       1.760,88
102123/2020 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 220453 R$         982,24
48045/2021 CIRURGICA UNIÃO LTDA 122188 R$         820,00
92356/2021 CIRURGICA UNIÃO LTDA 121758 R$      58.880,00
100350/2021 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 11222 R$         888,00
100350/2021 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 11223 R$       5.496,00
141208/2021 CM HOSPITALAR S.A. 617530 R$       1.045,80

88623/2020 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE 
LTDA 1528993 R$       6.296,64

106598/2021 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE 
LTDA 1528660 R$       1.520,00

134861/2021 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE 
LTDA 1526019 R$      79.704,00

73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11148 R$      16.311,60
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11166 R$      18.350,55
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11167 R$      16.311,60
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11162 R$      31.127,97
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11168 R$      15.631,95
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11165 R$      21.748,80
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11143 R$      23.108,10
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11150 R$      19.573,92
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11149 R$      20.117,64
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11138 R$      17.670,90
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11141 R$      12.097,77
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11146 R$      14.000,79
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11137 R$      19.709,85
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11142 R$      20.117,64
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11136 R$      21.884,73
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11144 R$      22.564,38
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11145 R$      31.535,76
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11140 R$      19.709,85
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11128 R$      16.311,60
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11151 R$      22.020,66
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11147 R$      16.311,60
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11139 R$      33.302,85
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11112 R$      17.670,90
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11105 R$      24.467,40
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11107 R$      12.913,35
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11110 R$      24.059,61
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11118 R$      25.826,70
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11109 R$      15.903,81
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11108 R$      29.904,60
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11104 R$      18.622,41
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11111 R$      20.389,50
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73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11113 R$      27.457,86
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11114 R$      27.729,72
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11115 R$      15.224,16
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11117 R$      28.545,30
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11106 R$      29.360,88
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11116 R$      16.447,53
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11129 R$      27.457,86
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11119 R$      17.263,11
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11126 R$      21.748,80
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11122 R$      14.680,44
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11121 R$      21.748,80
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11125 R$      25.147,05
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11134 R$      45.536,55
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11123 R$      17.670,90
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11127 R$      29.360,88
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11133 R$      18.350,55
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11132 R$      18.350,55
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11135 R$      21.341,01
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11130 R$      30.720,18
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11120 R$      17.670,90
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11154 R$      11.825,91
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11158 R$      16.991,25
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11156 R$      13.593,00
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11164 R$       9.107,31
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11161 R$      20.389,50
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11152 R$      25.282,98
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11157 R$      24.497,40
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11159 R$      38.060,40
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11155 R$      25.826,70
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11160 R$      33.982,50
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11169 R$      12.505,56
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11170 R$      14.408,58
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11153 R$      25.282,98
73761/2021 CONFECÇÕES CELY EIRELI 11163 R$      13.728,93

21929/2021 CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS 
LTDA 39991 R$       1.426,00

65352/2021 CONTROL RISK MONITORAMENTO LTDA 7338 R$       2.558,50

100310/2021 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE 
DIAGNOSTICOS LTDA 138281 R$       1.238,40

194501/2021 CRECHE DOCE RECANTO FEVEREIRO R$      27.620,70

141204/2021 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 230374 R$         108,00

141204/2021 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 230096 R$         185,40

141204/2021 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 230325 R$         355,20

9233/2020 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 229618 R$       1.983,96

141208/2021 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 230492 R$      18.315,20

60053/2017
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
DE BAURU - EMDURB

9804 R$      12.988,73

60053/2017
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
DE BAURU - EMDURB

9806 R$      26.423,53

106066/2019 EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE 
TRANSPORTES LTDA 1911 R$         166,56

106066/2019 EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE 
TRANSPORTES LTDA 1967 R$         166,56

98031/2020 EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA JANEIRO R$      25.000,00

103098/2019 ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
GUARARAPES LTDA EPP 2185 R$      72.418,47

103098/2019 ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
GUARARAPES LTDA EPP 2197 R$         438,44

103098/2019 ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
GUARARAPES LTDA EPP 2186 R$      20.292,32

43399/2018 ESSENZA SEGURANÇA PATRIMONIAL 
EIRELI EPP 732 R$     236.000,00

43399/2018 ESSENZA SEGURANÇA PATRIMONIAL 
EIRELI EPP 755 R$     236.000,00

108299/2021 EVOL COMÉRCIO, SERVIÇO E 
IMPORTAÇÃO LTDA 1150 R$       4.712,50

108299/2021 EVOL COMÉRCIO, SERVIÇO E 
IMPORTAÇÃO LTDA 1128 R$      28.275,00

108299/2021 EVOL COMÉRCIO, SERVIÇO E 
IMPORTAÇÃO LTDA 1129 R$       9.425,00

85121/2021 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 51808 R$      86.976,00

59377/2019 FUNDAÇÃO PROFESSOR  DOUTOR 
MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP 10446 R$       7.737,47

141208/2021 FUTURA COMÉRCIO PRODUTOS MED 
HOSP LTDA 94065 R$       3.045,16

28328/2018 GALHARDO & CANALES LTDA 662 R$      12.990,00
77399/2018 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A 34770441 R$    2.428.775,18

90352/2021 HUMANA ALIMENTAR DIST MED E PROD 
NUTRICIONAIS LTDA 55163 R$       3.862,00

106593/2021 INDMED HOSPITALAR EIRELI 4256 R$       4.251,00
88623/2020 INDMED HOSPITALAR EIRELI 4257 R$       4.999,68

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17351 R$         207,90

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17350 R$       2.203,74

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17349 R$       1.820,28

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17348 R$       2.772,00

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17347 R$       2.557,17

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17346 R$       1.841,07

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17345 R$       2.351,58

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17344 R$       2.864,40

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17343 R$       2.083,62

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17342 R$       3.003,00

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17341 R$       2.582,58

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17340 R$       2.273,04

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17339 R$       2.975,28

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17338 R$       2.781,24

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17337 R$       2.074,38

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17336 R$       3.434,97

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17335 R$       2.942,94

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17333 R$       1.640,10

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17360 R$         117,81

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17359 R$         115,50

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17358 R$         177,87

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17357 R$         131,67

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17356 R$          69,30

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17355 R$         131,67

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17354 R$         147,84

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17353 R$         103,95

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17387 R$         129,36

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17386 R$         131,67

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17385 R$         182,49

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17384 R$          80,85

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17383 R$          69,30

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17382 R$          80,85

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17381 R$         170,94

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17380 R$         221,76

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17379 R$         323,40

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17378 R$         254,10

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17377 R$         131,67

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17376 R$         131,67

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17375 R$         182,49
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70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17374 R$         182,49

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17373 R$         170,94

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17372 R$         240,24

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17371 R$         101,64

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17370 R$         147,84

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17369 R$         131,67

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17368 R$          92,40

70596/2021 INJEX PEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA 17367 R$         143,22

84218/2021 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 179279 R$       5.663,52

62396/2018 INSTITUTO DE TOMOG AXIAL 
COMPUTADORIZADA DE BAURU LTDA 6055 R$      30.352,93

9233/2020 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 112192 R$       3.115,80
9233/2020 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 112093 R$         692,40

141208/2021 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 112085 R$       1.366,82
141204/2021 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 112316 R$       1.641,60
141204/2021 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 112317 R$         412,80

85150/2021 INVICTA CONSTRUÇOES E DEDETIZAÇÃO 
LTDA ME 1177 R$      98.296,95

57858/2021 JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO ME 4511 R$       1.844,00
57858/2021 JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO ME 4510 R$       1.383,00
57858/2021 JUNIOR BARNABE DO NASCIMENTO ME 4509 R$       1.383,00
108274/2021 KELSON & KELON VIGILÂNCIA EIRELI 2238 R$     201.240,32
110074/2020 L. DE A. CAMPOS ME 100 R$       4.062,08
110074/2020 L. DE A. CAMPOS ME 101 R$       4.823,72

4799/2020 LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA 
CLÍNICA LTDA 48685 R$      45.512,17

4799/2020 LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA 
CLÍNICA LTDA 48688 R$     162.423,28

4799/2020 LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA 
CLÍNICA LTDA 48696 R$     168.155,37

23189/2021 LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A 779766 R$      26.664,00

134507/2021 LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA 13422 R$         768,44

123446/2019 MASTER INFORMÁTICA DO BRASIL 
EIRELI 843 R$       2.112,50

39000/2021 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 2120 R$          37,96
39000/2021 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 2121 R$         160,62
39000/2021 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 2122 R$         771,31

100350/2021 MAX MEDICAL COM PROD MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA 85745 R$       2.600,00

100350/2021 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI 47327 R$      29.571,00

38985/2021 MM BRASIL ALIMENTOS LTDA EPP 14322 R$       1.437,49
38985/2021 MM BRASIL ALIMENTOS LTDA EPP 14323 R$         541,50
38985/2021 MM BRASIL ALIMENTOS LTDA EPP 14324 R$       1.400,47

60495/2017 NEO CONSULTORIA E ADM DE 
BENEFÍCIOS EIRELI 341551 R$      10.190,54

144320/2021 NEWCARE COM DE MATERIAIS 
CIRURGICOS E HOSPITALAES LTDA 10578 R$       2.883,08

63084/2021 NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS EIRELI 29260 R$      15.686,40

79165/2020 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI 11244 R$         603,54

79154/2020 PLAW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E  
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP 948 R$      67.550,64

130507/2020 PORTAL LTDA 135986 R$       7.767,00
117191/2020 PORTAL LTDA 135989 R$       1.525,44
14782/2021 PORTAL LTDA 136019 R$      10.589,00

144320/2021 PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA 7780 R$      14.010,00

79172/2020 R A INFRAESTRUTURA S/A 51 R$       9.400,78

101552/2020 REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS 
LTDA 6642 R$       1.810,85

57810/2021 RODRIGO TENELOTTO 81641 R$       2.190,00
189391/2021 ROSA NATALIA MACHADO 382 R$      46.472,30
189391/2021 ROSA NATALIA MACHADO 395 R$       8.274,00

34343/2018 SEATTLE TECNOLOGIA E COM PROD 
ELETROELETRONICOS EIRELI 10847 R$       5.350,50

34343/2018 SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS 10824 R$       2.850,00

14790/2021 SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI 13020 R$       3.244,50
141204/2021 SERVIMED COMERCIAL LTDA 2253028 R$         999,36
140910/2019 SISTEL ENGENHARIA EIRELI 3914 R$       2.054,07

140910/2019 SISTEL ENGENHARIA EIRELI 3915 R$       2.596,07
102008/020 SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP 12768 R$       5.010,00
100360/2021 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 187042 R$      10.445,40
84218/2021 THN NUTRIÇÃO E SAÚDE EIRELI 2517 R$       2.252,60
84218/2021 THN NUTRIÇÃO E SAÚDE EIRELI 2518 R$      11.263,00

114198/2021 TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS LTDA 1766 R$       2.930,00

44228/2018 TRANSURB 198486-4458 R$       9.933,00
86281/2019 TRANSURB 101291 R$      63.000,00
86281/2019 TRANSURB 101292 R$      63.000,00
86281/2019 TRANSURB 94-234 R$         940,80

86835/2020
TRANSURB - ASSOCIAÇÃO  EMP. DE 

TRANSP. COLET. URB. DE PASSAG. DE 
BAURU

198486 - 4479 A R$       1.075,20

84032/2019 ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 1727 R$      33.313,76
84032/2019 ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 1728 R$      26.305,89

111/2022 USPESP - UNIÃO DOS SERV. PÚB. DO EST. 
DE SÃO PAULO JANEIRO R$       1.560,00

88623/2020 VALINPHARMA COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA 54946 R$         155,12

29291/2015 VITIVER SISTEMAS DE SEGURNÇA LTDA 
ME 3762 R$      22.000,10

29291/2015 VITIVER SISTEMAS DE SEGURNÇA LTDA 
ME 3912 R$      22.000,10

2011/2016 WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA 1518 R$      55.986,87

EVERTON DE ARAUJO BASÍLIO
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Levi Momesso

Secretário
Avenida Alfredo Maia, 1-10 – Vila Falcão – Fone:- 3239-2766 e 3234-6849 

Horário de atendimento:- de Segunda à Sexta-feira, das 8:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h. 
INTERNET: E-mail: meioambiente@bauru.sp.gov.br 

ARBORIZAÇÃO URBANA 
ATENÇÃO 

*Para solicitar a substituição, acesse: https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_documentos/cadastrar.aspx?a=224 
e preencha o formulário conforme indicado. Caso não tenha acesso à internet, procure o Poupa Tempo com 
comprovante de propriedade do imóvel e documentos pessoais (cópias simples), conforme Lei nº 4368/99.
*A substituição de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário 
Oficial. 
“Deferido o pedido, o munícipe terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do deferimento no 
Diário Oficial do Município, para efetivar a supressão da árvore e de 15 (quinze) dias, a partir da supressão, 
para substituição da mesma, sob pena prevista nesta lei. (NR)” (Art. Alterado pela Lei nº 4714/01).
*As despesas com a substituição ficarão a cargo do requerente. 
* As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior 
a 1,50 metros (um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil 
(parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 8806/00). 
*A poda de árvore em domínio público somente será permitida seguindo as especificações contidas no 
artigo 21 da Lei nº 4368/99 que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura 
urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA. 
*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 
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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 SEMMA Nº 019/22
Designa Grupo de Trabalho para revisar os procedimentos de credenciamento de profissionais à serem 
designados para atividades de fiscalização ambiental no âmbito municipal e procedimentos administrativos 
relacionados a Fiscalização ambiental e cumprimento das legislações vigentes.
Levi Momesso, Secretário municipal do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais, em especial 
aquelas conferidas pelo Decreto 6.618 de 27/05/93, e:
CONSIDERANDO a Lei 4362/99 que disciplina o Código Ambiental do Munícipio e o Decreto 14539/2019 
que regulamenta o Código Ambiental no Município e dispõe sobre o procedimento de credenciamento de 
servidores municipais para realização de fiscalização e autuação no âmbito da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente – SEMMA;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de capacitação para o procedimento de credenciamento de 
servidores para ações de fiscalização e autuações ambientais;
CONSIDERANDO a necessidade de revisar os procedimentos administrativos e a definição de protocolos 
operacionais padrão voltado para a ação fiscalizadora no âmbito do município; 
CONSIDERANDO o encaminhamento e a deliberação do Senhor Secretário junto aos presentes em 
reunião realizada em 08 de fevereiro de 2022;
CONSIDERANDO a necessidade de revisar as legislações ambientais do município quanto a legalidade 
frente as legislações federais e estaduais e normas de processos administrativos.

NOMEIA
Artigo 1º Fica constituido Grupo de Trabalho para revisão dos procedimentos de credenciamento 
de profissionais a serem designados para atividades de fiscalização ambiental no âmbito municipal e 
procedimentos administrativos relacionados a Fiscalização ambiental e cumprimento das legislações 
vigentes.
Artigo 2º O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes profissionais: 

NOME DOCUMENTO MAT. CARGO/FUNÇÃO SETOR
Macela Mattos de Almeida Bessa 25.209.532-7 30238 Engenheira Florestal DZB

Rafael Nunes Rosalin 38.108.097-3 29401 Agente de Adm. GAB. SEC.
Roldão Antonio Puci Neto Puci 30.168.623-3 32335 Diretor de Divisão DARA

Samantha Pereira Lima Bittencourt 40.301.258-2 29343 Chefe de Seção DZB
Sidnei Rocetti Junior 33.614.384-9 33343 Guarda parque DZB

Vanessa Sidneia Rodrigues 32.690.512-1 32510 Agente de Proteção 
Ambiental DARA

Artigo 3º O prazo para a conclusão dos trabalhos será de 120 dias a contar da publicação desta portaria, 
podendo ser prorrogado por igual período mediante justificativa. 
Artigo 4º O Grupo de Trabalho poderá, a seu critério, convidar outras instituições ou profissionais com 
reconhecida competência no assunto, para apoio à revisão da proposta.
Artigo 5º Fica à coordenação das atividades do grupo pelos servidores Roldão Antonio Puci Neto e Rafael 
Nunes Rosalin. Os servidores que compõe o grupo ficam dispensados das atividades de rotina no dia e 
horários definidos para as reuniões, cabendo aos coordenadores avisar as respectivas chefias do cronograma 
definido para realização das reuniões e/ou outras atividades. 
Artigo 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de   sua publicação.

REGISTRA-SE, CUMPRA-SE E PUBLICA-SE.
Bauru, 17 de fevereiro de 2022.

LEVI MOMESSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

Fica autorizada a substituição das Leucenas por árvores nativas de médio a grande porte, supressão e 
substituição de 02 (duas) árvores da espécie Timburi (Quarteirão 03), um totalmente seco e outro em 
processo de secagem, ambos com cupim, localizadas nos Quarteirões 02 e 03 da Rua dos Cabelereiros – 
Gasparini. Conforme Processo 12060/2022.

PROCESSO: 24523/2022
INTERESSADA: Rosa Maria Inacia de Lima
ENDEREÇO: Rua Riachuelo, nº 3-30 – Vila Nova Santa Ignez
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 (uma) árvore da espécie Munguba, localizada à esquerda do imóvel. 
SUBSTITUIR POR: 01 (uma) árvore de pequeno porte

PROCESSO: 9517/2022
INTERESSADA: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: Avenida Pedro de Toledo Quarteirão 02 - Centro
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 (uma) árvore da espécie Sibipiruna com cupim e caule oco. 
SUBSTITUIR 

PROCESSO: 15225/2022
INTERESSADO: Marcelino Rodrigues da Silva
ENDEREÇO: Rua Joaquim Nunes Cabral, nº 5-48 – Jardim Nova Esperança
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 (uma) árvore da espécie Cassia, localizada à direita do imóvel. 
SUBSTITUIR POR: 01 (uma) árvore de pequeno porte

DARA – DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

Autos de Infração emitidos
INTERESSADO/

EMPRESA PROCESSO Nº DO AUTO MULTA INFRAÇÃO

LUIZ HENRIQUE 
BRUNO 110524/2021 20010917/22 R$ 4.049,81

Infringiu o disposto no Decreto 
Municipal 11689/2011, art. 39, § 6º, 

inciso II - “Os transportadores de 
resíduos da construção civil ficam 
obrigados a utilizar dispositivos de 
cobertura de carga em caçamba ou 

containers metálicos estacionárias ou 
outros equipamentos de coleta, durante 

o transporte dos resíduos”.

LUIZ HENRIQUE 
BRUNO 110529/2021 20010900/22 R$ 1.903,41

Infringiu o disposto no Decreto 
Municipal 11689/11, art. 39, § 5°, 

Inciso II – fazer o deslocamento de 
resíduos sem o respectivo documento 

de Controle de Transporte de Resíduos 
(CTR) quando transportarem mais de 

1m³ (um metro cúbico) ou 1,5 toneladas 
de resíduos da construção civil.

LUIZ HENRIQUE 
BRUNO 110537/2021 20010844/22 R$ 8.099,62 

Infringiu o disposto no Decreto 
Municipal 11689/2011, art. 40 - 

“Os Transportadores de Resíduos 
da Construção Civil deverão ser 

conveniados para constar no cadastro 
específico na SEMMA, cabendo-lhes 

a atender as seguintes obrigações, 
sob pena de suspensão ou cassação 

cadastral, em caso de falta ou 
reincidência no descumprimento das 

obrigações do transportador, conforme 
aplicação das penalidades.

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
Informamos que o Auto de Infração 30/17, lavrado em 21/02/2017 em nome de José Carlos Jerônymo, foi 
cancelado. 

Secretaria de Obras
Leandro dias Joaquim 

Secretário
PORTARIA S.O Nº 003/22

Leandro Dias Joaquim, Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Bauru, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE
Com base no decreto nº 10.088 de 20 de setembro de 2.005, AUTORIZAR os servidores abaixo 
relacionados a dirigir as Viaturas Oficiais no atendimento dos serviços da Secretaria Municipal de Obras, 
por um período de 06 (seis) meses com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência, aferida 
no momento da utilização, dos servidores ocupantes de cargo de motoristas.

Nome Matricula CNH Categoria

Andre Vinicius Losnak da Silva 30.940 04803172667 B

Angel Luis Candido Cardoso 29.924 04140736350 B

Divaldo Rodrigues de Queiroz 16.404 01076922386 D

Fabio Cesar Mussio 35.681 03381564120 AB

Jose Antonio Gonçalves 20.876 03334783978 B

Marcio Xavier de Albuquerque 30.360 01302468126 AB

Edvaldo Barizon 31.064 02426806311 B
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Imer Arantes de Oliveira 35.541 00644020600 B

Luiz Fernando Liberalino Ortiz da Silva 34.454 04868952001 AD

João Aparecido dos Santos 16.177 01172627567 B
REGISTRE-SE E CUMPRE-SE

Bauru, SP, 15 de fevereiro de 2022.
LEANDRO DIAS JOAQUIM

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

EXTRATOS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.483/21 - PROCESSO Nº 101.721/21 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 
OBJETO: As partes resolvem, alterar a Cláusula Primeira, item 1.1 do contrato original, com fundamento 
no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, para o fim de acrescer ao objeto do 
contrato mais 1.031,25 toneladas de concreto betuminoso usinado à quente – CBUQ faixa “C”, o qual 
passa a ter a seguinte redação: “1.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE, 5.156,25 
TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE – CBUQ FAIXA “C”- nos 
termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 101.721/21.” 2. Por via de 
consequência será acrescido ao valor original do contrato a importância de R$ 533.929,69 (quinhentos e 
trinta e três mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos), passando de R$ 2.135.718,75 
(dois milhões, cento e trinta e cinco mil, setecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), para R$ 
2.669.648,44 (dois milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta 
e quatro centavos) o valor total do contrato, razão pela qual o item 2.1. da Cláusula Segunda do contrato 
original passa a ter a seguinte redação: “2.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela aquisição 
dos objetos descritos na Cláusula Primeira a importância de R$ 2.669.648,44 (dois milhões, seiscentos e 
sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), que será suportada 
pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria Municipal de Obras.” – ASSINATURA: 
31/01/22.

Secretaria de Planejamento
Nilson Ghirardello

Secretário

PORTARIA Nº015/2022
Arqtº. Nilson Ghirardello, Secretário Municipal de Planejamento, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE: Em conformidade com o DECRETO Nº 10.088/2005, autorizar os servidores abaixo 
relacionados a dirigir as viaturas que pertencem a Prefeitura Municipal de Bauru a uso da SEPLAN, no 
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.

Servidores Matriculas C.N.H. Categoria

Luis Renato Fuzel Matr. 34.866 05041564161 B
Bauru, 17 de fevereiro de 2022

ARQTº NILSON GHIRARDELLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Secretaria de Saúde
Alana Trabulsi Burgo

Secretária

PORTARIA SMS Nº 20/2022
A Secretária Municipal de Saúde, Dra. Alana Trabulsi Burgo, no uso das suas atribuições legais, em especial 
aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009 artigo 12 inciso II, considerando:
1- A lei 5950 de 02/08/2010 em seu artigo 35, relacionar os servidores inscritos e homologados 
para realizar plantões extras nos serviços de atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal de Saúde.

mat nome cargo

35663 Antonio Marcos dos Nascimento Almeida ESM/Médico
2- O servidor acima relacionado está ciente da legislação em vigor, especialmente os artigos 34 
e 35 da Lei nº 5950/2010, em relação a disponibilidade nos horários que serão ofertados, permanência na 
prestação de 12 horas contínuas ou 06 horas contínuas e ininterruptas de trabalho, convocação do Secretário 
ou Diretor de Departamento da Área. 
3- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRA-SE, 
CUMPRA-SE,

Bauru, 14 de fevereiro de 2022
DRA. ALANA TRABULSI BURGO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS

PUBLICAÇÃO DE 14-02-2022 A 16-02-2022

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
107316/2020 BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA
133993/2021 JOÃO VITOR DELISPOSTO 45249789846
193983/2021 JOÃO VITOR DELISPOSTO 45249789846

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

23613/2022 LOURENÇO & MENDES JÚNIOR LTDA 16969/F-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
11796/2022 S CHECHI GOMES LTDA 30 16513/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
INUTILIZAÇÃO DE PRODUTOS:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

23613/2022 LOURENÇO & MENDES JÚNIOR LTDA 08895/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
23613/2022 LOURENÇO & MENDES JÚNIOR LTDA 2150/C-1

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

PUBLICAÇÃO DE:  15/02/2022 a 16/02/2022

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
78860/2018 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FERNANDES LTDA.
129933/2020 RAIA DROGASIL S/A
36454/2020 FARMÁCIA FLOR DA TERRA LTDA. ME
138575/2020 VITAFARMA MEDICAMENTOS EIRELI
134602/2021 ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.
70363/2021 L AMANDA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS NATURAIS EIRELI EPP

87568/2020 BEE COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORT E EXPORT DE COSMÉTICOS EIRELI 
EPP

138597/2020 MVT CAMPINAS – COMERCIO, LOGÍSTICA E SOLUÇÕES EM TRANSPORTES 
EIRELI

73012/2021 ANDERSON GASPARINI BERTOZZO

78322/2021 CPMH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 
LTDA.

118175/2019 NIKKEY RIO PRETO LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA.
128069/2020 NCG GASES LTDA.
148527/2019 NOROESTE EXPRESS LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI
143522/2019 VANESSA AMARO MARQUES ME
99552/2019 ANTONIO DOS REIS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. - EPP
181202/2021 DROGARIA DROGAZA LTDA.
193683/2021 ALAOR AGUIRRA ALVES E CIA LTDA. ME
180755/2021 DROGARIA ROCHA E ANTUNES LTDA. - ME
18236/2022 S E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE BAURU EIRELI
174816/2021 FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S A
190532/2021 BIONNOVATION PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA
5087/2022 SUSAN FIALHO NUNES

191615/2021 A L G BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

86864/2020 TRAUMACAMP COM IMPORT EXPORT E LOCAÇÃO DE PROD MÉDICOS E 
HOSPITALARES

16035/2020 BOTICA PVA FARMACIA E DROGARIA LTDA- EPP

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

4853/2022 RAVENNA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. - 
EPP 14642/C-1

4926/2022 RAVENNA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. - 
EPP 11549/F-1

4932/2022 RAVENNA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. - 
EPP 14342/C-1

4944/2022 RAVENNA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. - 
EPP 11547/F-1
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COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE 
MULTA:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
176165/2021 MAGISTRAL PHARMA DE BAURU LTDA. 0348/F-1
176201/2021 MAGISTRAL PHARMA DE BAURU LTDA. 0375/F-1

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 28689/2009

INTERESSADO VINICIUS CORREA DAMACENO DROGARIA EIRELI ME
REQUERENTE LAURO ROBERTO DE BRITO BITTENCOURT

CPF 220.022.478-89
CRF/SP 72952

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 28689/2009

INTERESSADO VINICIUS CORREA DAMACENO DROGARIA EIRELI ME
REQUERENTE LAUNIZA OLIVEIRA DE SOUZA

CPF 121.286.998-27
CRF/SP 18053

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

PUBLICAÇÃO DE: 16/02/2022 a 17/02/2022

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
63314/2021 CRISTIANE DE MATTOS CAMPELLO GARCIA
76562/2020 JUNTA DE EDUCAÇÃO DA CONVENÇÃO BATISTA ESTADO DE SÃO PAULO
102049/2020 RDO-RADIOLOGIA DIGITAL ODONTOLOGICA LTDA
56460/2021 MARQUES E DALASTTI CLINICA VETERINARIA LTDA ME
45660/2021 ADAUTO N DOS SANTOS ME
134864/2021 ELLEN CAMILA FERNANDES ME-RESIDENCIAL GERIATRICO FENIX
137088/2021 UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE VARGEM LIMPA
58671/2019 CENTRO ODONTOLOGICO SIMONETTI
101542/2021 CRISTIANE DE MATTOS CAMPELLO GARCIA-CASA DE REPOUSO CAMPELLO
83254/2021 DIMAS ALVES DE ALMEIDA
70323/2021 RESIDENCIAL GERIATRICO BEM ESTAR MAIS LTDA ME
173737/2019 ABBUD E GASPAR ACADEMIA LTDA
188580/2019 CENTRO DE MEDICINA E SAUDE INTEGRATIVA LTDA
187013/2021 JOSMAR SABAGE
187004/2021 SERGIO PASSEROTTI
186994/2021 FELIPE ALVES UTYAMA
2778/1987 MARILIA GUEDES DE AZEVEDO PALLOTA

174095/2021 RICARDO CORREA DA COSTA DIAS
174083/2021 OLIVO COSTA DIAS
61848/2015 GOLDENVET CLINICA VETERINARIA LTDA ME
31012/2020 L.M.R CLINICA ORTOPEDICA LTDA
37422/2020 MARINA DE SOUZA LOPES MALDANER
117487/2020 MASTER OCUPACIONAL MEDICINA E ENGENHARIA LTDA
141802/2020 AMOR SAUDE ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
24506/2022 M2A ESTETICA LTDA 15993/C-1
24495/2022 MAF3 ESTETICA LTDA 15991/C-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
13793/2022 CTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14443/C-1

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
2873/2022 SHARON RIBEIRO BRAGA ME 10060/F-1

184675/2021 TIA FRAN EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA 09982/F-1
184678/2021 TIA FRAN EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA 09983/F-1

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

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

2829/2022 SHARON RIBEIRO BRAGA ME 10059/F-1

172173/2021 FABIANA REGINA SANTOS JUNIOR 09942/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TERMO DE LIBERAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
193006/2021 MARCELO LOPES LEÃO 0258/E-1

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:
PROCESSO 28641/2000

RAZÃO 
SOCIAL COLEGIO GUEDES DE AZEVEDO LTDA

ATIVIDADE ENSINO MEDIO
CNPJ 02.138.894/0001-06
CEVS 350600301-852-000064-1-6

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:
PROCESSO 26483/2002

RAZÃO 
SOCIAL COLEGIO GUEDES DE AZEVEDO LTDA

ATIVIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA
CNPJ 51.528.982/0001-20
CEVS 350600301-851-001037-1-3
CEVS 350600301-851-001038-1-0

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:
PROCESSO 25071/2007

RAZÃO 
SOCIAL PMB-EE MERCEDES PAZ BUENO

ATIVIDADE ODONTOLOGICA
CNPJ 43.137.410/0001-80
CEVS 350600301-863-000566-1-8

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS:
PROCESSO 27311/2016

RAZÃO 
SOCIAL ANA CAROLINA MORON PEREIRA ME

ATIVIDADE VETERINARIA
CNPJ 23.140.727/0001-70
CEVS 350600301-750-000233-1-0

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇAO :
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
10094/2022 TIAGO DE PAULA NASCIMENTO 17701/F-1
42219/2021 LINICKER LUIZ SIQUEIRA FERREIRA 003391/F-1
80331/2021 PAULO CESAR POMPEO 9757/F-1
68915/2021 ANDRE LUIZ COLOMBO 14717/C-1
51700/2021 CAROLINA LETICIA TROPICO MENDONÇA 9756/F-1
51050/2021 JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA 9777/F-1

CANCELAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
42219/2021 LINICKER LUIZ SIQUEIRA FERREIRA 7216/F-1
115160/2021 ANA MARIA DOS SANTOS BOCCARDO 5464/F-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
51050/2021 JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA
51700/2021 CAROLINA LETICIA TROPICO MENDONÇA
68915/2021 ANDRE LUIZ COLOMBO
80331/2021 PAULO CESAR POMPEO
42219/2021 LINICKER LUIZ SIQUEIRA FERREIRA
152873/2021 LAUDELINO LIMA DOS SANTOS
10094/2022 TIAGO DE PAULA NASCIMENTO
115160/2021 ANA MARIA DOS SANTOS BOCCARDO

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
10182/2022 ELISEU BERTINOTTI 17700/F-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
24027/2022 CABARE BRASIL 9772/ F-1

ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M. EM 18/02/22 PAG. 10

ONDE SE LÊ:
RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
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PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE

194379/21 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE 
BAURU-COHAB 60 12399/C-1

194411/21 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE 
BAURU-COHAB 60 9826/F-1

LEIA-SE:
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE

194379/21 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE 
BAURU-COHAB 00 12399/C-1

194411/21 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE 
BAURU-COHAB 00 9826/F-1

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.638/22 - PROCESSO Nº 103.519/21 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
BAURU - CONTRATADA: COMPAC - ANDAIMES EIRELI ME - OBJETO: A CONTRATADA, 
obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 103.519/21, a 
fornecer AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR 2HP (1,35KW MÍNIMO), 100 LITROS DE 
VOLUME DO RESERVATÓRIO, MONOFÁSICO (220V), melhor descrito no Anexo I do Edital SMS n° 
481/21.- PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 2.633,28 – PROPONENTES: 08 - MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO SMS Nº 435/21- ASSINATURA: 03/02/22, conforme art. 61, parágrafo único 
da Lei Federal nº 8.666/93.

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

RESOLUÇÃO CMAS Nº 26, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021
Dispõe sobre a aprovação da Emenda Parlamentar n° 40630006, Programações 350600320210010 e 
350600320210011, do Deputado Federal Rodrigo Agostinho.
O Conselho Municipal de Assistência Social/ CMAS, no uso das atribuições, que lhe foram conferidas pelo 
Art. 5º, inciso XIV da Lei Municipal nº 4715/2001, na Reunião Plenária Ordinária Virtual realizada em 02 
de dezembro de 2021, 

RESOLVE:
Art. 1º – 1 - Aprovar a destinação da Emenda Parlamentar n° 40630006, apresentada pelo Deputado Federal 
Rodrigo Agostinho, a ser aplicada na Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS, para as Organizações da Sociedade Civil a seguir:
• ACAÊ - Associação Comunidade em Ação Êxodo, Programação 350600320210010, no valor 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para investimento.
• ACAÊ - Associação Comunidade em Ação Êxodo, Programação 350600320210011, no valor de 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para custeio.
• Associação Wise Madness - Programação 350600320210011, no valor R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais), para investimento.
• Associação Wise Madness - Programação 350600320210011, no valor R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), para custeio.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação.

Helenir Latanzio
Presidente do CMAS

Decreto N.15072 de 04/11/2020

AVISOS

NOTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO - Edital nº 564/2021 - Processo n.º 100.300/2021 – 
Modalidade:  Concorrência Pública nº 015/2021 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA DE 2.829,34 
M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA, 714,10 M 
DE GUIAS/SARJETAS, 170 METROS DE GALERIA DE ÁGUA S DE TUBULAÇÃO DE 
DIÂMETRO DE 60 CM, 06 POÇOS DE VISITA, 06 BOCAS DE LOBO SIMPLES, 06 BOCAS 
DE LOBO DUPLA, 02 BOCA DE LOBO TRIPLA E DEMOLIÇÃO DE 02 BOCAS DE LOBO 
DUPLAS, NO SANTA FILOMENA,  COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE 
OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER BOM E NECESSÁRIO PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS 
OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PERTENCENTE AO TERMO 
DE CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – 
CONVÊNIO Nº 100943/2021 – SDR/SP. -  Interessado: Gabinete / Secretaria Municipal de Obras. A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, analisando os documentos apresentados no processo 
em epígrafe e o parecer técnico da Arquiteta a Srª. Pérola Mota Zanotto da Secretaria Municipal de Obras, 
anexo à fls. 525/528, RESOLVE: HABILITAR as empresas: WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
LTDA, CRISTIANO MARTINS PRIETO – ME e RA INFRAESTRUTURA S.A, por comprovarem 
a capacidade técnica operacional da empresa e do profissional, conforme determina no subitem 6.1.3 – 
Qualificação Técnica, do Edital 564/2021.  Abre-se prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos 
do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93.
Bauru, 16/02/2022 – Edimerson Agnelo da Silva – Diretor Substituto da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - Edital nº 148/2021- Processo n.º 108.579/2019 – Modalidade: 
Concorrência Pública nº 004/2021 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA RETOMADA DA CONSTRUÇÃO (PARTE DA OBRA JÁ REALIZADA / OBRA 
PARALISADA) DE UM PRÉDIO PARA ABRIGAR O RESTAURANTE E LANCHONETE DO 
ZOOLÓGICO, COM ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 381,93 M², COM A EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS COMO: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO EM ALVENARIA COM ESTRUTURA MISTA 
DE CONCRETO E MADEIRA (EUCALIPTO), COM APROVEITAMENTO DA ILUMINAÇÃO 
NATURAL, PRESERVAÇÃO DAS ÁRVORES EXISTENTES COM RECORTES NO TELHADO, 
EXECUÇÃO DE AMPLO SALÃO ENVIDRAÇADO, DECK EXTERNO COM PISO DE MADEIRA, 
CISTERNA PARA RETENÇÃO TEMPORÁRIA DAS ÁGUAS PLUVIAIS E CONDUÇÃO DOS 
ESGOTOS [SANITÁRIOS E COZINHA] PARA UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO À SER 
CONSTRUÍDA FUTURAMENTE. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GUIAS 
E SARJETAS, PASSEIO EM CONCRETO, PISO DE CONCRETO, PLANTIO DE GRAMA, 
ETC... SENDO TUDO PARA ABRIGAR O SERVIÇO DE RESTAURANTE E LANCHONETE 
DO ZOO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE 
BARROS, SP-225, KM 232+500M, BAIRRO: TANGARÁS. CEP: 17.035-245 – BAURU/SP. COM 
O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS 
QUE SE FIZER BOM E NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRA EM 
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES, NORMAS E PROJETOS OFERECIDOS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. - Interessado: Gabinete / Secretaria Municipal de Obras. 
Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos 
foram devidamente Homologados em 28/01/2022 e seu objeto Adjudicado em 08/02/2022, ambos pela 
Prefeita Municipal a empresa: 1º Classificada: HIDROAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI no 
valor global de R$ R$ 1.217.203,47 (um milhão duzentos e dezessete mil duzentos e três reais e quarenta 
e sete centavos).
Bauru, 16/02/2022 – Edimerson Agnelo da Silva – Diretor Substituto da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - Edital nº 612/2021 - Processo nº 42.254/2021 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 555/2021 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - AMPLA 
PARTICIPAÇÃO - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, COM 
AVALIAÇÃO DISK INCLUSA, SEM CUSTO ADICIONAL E QUE CONTEMPLE A LGPD 
(LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
NO ANEXO VIII DO EDITAL. Interessado: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Renda. Notificamos aos interessados que o processo licitatório epigrafado resultou DESERTO.
Bauru, 16/02/2022 – Edimerson Agnelo da Silva – Diretor Substituto da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU - Edital n.º 471/2021 - Processo n.º 138.382/2021 – Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº 413/2021 – Sistema de Registro de Preços – Tipo: Menor Preço por Lote com 
disputa diferenciada no modo cota reservada para ME/EPP. Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DA 
QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 27.140 QUILOS DE FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO 
IQC e DE 27.460 QUILOS DE CUBOS DE FILÉ MIGNON SUÍNO, SEM OSSO, CONGELADO IQF, 
DETALHADAMENTE DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS. – Interessada: Secretaria Municipal da Educação, Secretaria do Bem-Estar Social e 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru. Notificamos aos interessados que o processo em epígrafe com 
data para processamento do pregão prevista para o dia: 14/02/2022 às 9h FOI PRORROGADO, em virtude 
da indisponibilidade de acesso ao site da BEC www.bec.sp.gov.br, na data e horário agendado para o pregão 
eletrônico. Ficando a Data da sessão do pregão 21/02/2022 às 09h. RECEBIMENTO DA PROPOSTA 
ELETRÔNICA: Até às 9h do dia 14 de fevereiro de 2.022. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
dia 21 de fevereiro de 2.022, às 09h. Informações na Div. de Compras e Licitações, Alameda Dama da 
Noite, nº 3-14, Parque Vista Alegre, Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 
3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.
br, e poderá ser acessado também através do site www.bec.sp.gov.br, OC: 820900801002021OC00499, 
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico. Bauru, 16/02/2022 – Davison de Lima Gimenes – Diretor 
da Divisão de Compras e Licitações–SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 178.719/2021– Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 545/2021 – Sistema de Registro 
de Preço – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item 
– Objeto: aquisição anual estimada de tiras reagentes para glicemia e lancetas – padronizadas para 
atendimento aos serviços de atenção básica, atendimento especializado e de urgência e emergência.  A 
Data do Recebimento das Propostas será até dia 04/03/2022 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 
04/03/2022 às 9h – Pregoeiro: Otávio Guadagnucci Fontanari. O Edital completo e informações poderão 
ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, Centro, CEP: 17015-
200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1419, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, OC 
820900801002022OC00062, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados.
Divisão de Compras, 16/02/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 168.624/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 574/2021 – Sistema de Registro 
de Preços – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – 
Objeto: aquisição anual estimada de diversos medicamentos para o município. A Data do Recebimento 
das Propostas será até dia 04/03/2022 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 04/03/2022 às 9h. 
– Pregoeira: Mariana Mendes Vilela Avallone. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na 
Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, Centro, CEP: 17015-200 – Bauru/
SP, fone (14) 3104-1463/1464/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, OC 
820900801002022OC00063, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados.
Divisão de Compras, 16/02/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 178.097/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 570/2021 – Sistema de Registro 
de Preço – DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP – por meio da 
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INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição estimada anual de suplementos alimentares 
para atendimento a Mandados Judiciais e ao Programa de Nutrição e Suplementação Alimentar. Aberto no 
dia 07/02/2022 às 09h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento 
e a classificação havidos foram devidamente homologados pela Secretária Municipal de Saúde em 
14/02/2022, conforme segue abaixo:
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Item 01 – Formula pediátrica para nutrição enteral nutricionalmente completa, hipercalórica, enriquecida 
com carotenoides e com exclusivo mf6, mix com 50% de fibras solúveis e 50% de fibras insolúveis, isenta 
de sacarose, lactose e Frasco com 200 ml – para atendimento de ação civil pública, à R$ 36,00 unitário/
Frasco 200ml – Fabricante/Marca: NUTRINI ENERGY MF / DANONE;
MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA
Item 02 - Fórmula modificada para nutrição enteral ou oral em pó, normocalórica, normoproteica, com 
100% de proteína do soro de leite hidrolisada, à base de peptídeos. Sabor baunilha. Embalagem com 
capacidade mínima 400g, constando: prazo de validade e com características físicas sem alterações à R$ 
72,96 unitário/Lata 400g, Fabricante / Marca: PEPTAMEM / NESTLE;
Bauru – 16/02/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 178.097/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 570/2021 – Sistema de Registro 
de Preço – DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP – por meio da 
INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição estimada anual de suplementos alimentares 
para atendimento a Mandados Judiciais e ao Programa de Nutrição e Suplementação Alimentar. Ficam 
convocadas, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis a contar da data desta publicação, para 
assinatura da ata, a empresa abaixo:
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA
Bauru – 16/02/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 153.458/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 559/2021 – Sistema de Registro de 
Preços – EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME’S EPP’S – por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de Elaboração, 
Produção, Diagramação e Veiculação na quantidade estimada anual de 50 (cinquenta) Outdoors 
para as campanhas da Secretaria Municipal de Saúde. Aberto no dia 11/02/2022 às 09h. Notificamos 
aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos foram 
devidamente homologados pela Secretária Municipal de Saúde em 15/02/2022, conforme segue abaixo:
CIDADE OUTDOOR LTDA
Item 1 - Elaboração, Produção e Diagramação de Outdoors, formato 3m x 9m, 32 ou 16 folhas, cromia total 
(foto), traço 4 cores, com veiculação em pontos de grande circulação, à R$ 200,00 unitário.
Item 2 - Veiculação de Outdoors, pelo período de uma Bi-semana, 14 dias, distribuídos pela área urbana de 
Bauru/SP, à R$ 700,00 unitário.
Divisão de Compras e Licitações, 16/02/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 153.458/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 559/2021 – Sistema de Registro de 
Preços – EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME’S EPP’S – por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de Elaboração, 
Produção, Diagramação e Veiculação na quantidade estimada anual de 50 (cinquenta) Outdoors para as 
campanhas da Secretaria Municipal de Saúde. Fica convocada, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis 
a contar da data desta publicação, para assinatura da ata, as empresas abaixo:
CIDADE OUTDOOR LTDA
Divisão de Compras e Licitações, 16/02/2022 – 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: 141.928/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 579/2021 – EXCLUSIVA PARA 
PARTICIPAÇÃO DE ME’S EPP’S – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto:  
aquisição de 20 (vinte) Headset para telefone Yealink VOIP - Tiara com cabo QD + RJ9 compatível do 
telefone Yealink VOIP modelo Interprise IP fone SIP-T19P e modelo T21P E2 e 05 (cinco) Headset para 
aparelho HSB 50 - Tiara com conector RJ9 Modelo CHS 55 ou compatível para utilização no aparelho 
Intelbras HSB 50 para atendimento ao SAMU Regional Bauru. Aberto no dia: 04/02/2022 às 9h. Notificamos 
aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram 
adjudicados pelo pregoeiro em 15/02/2022 e devidamente homologados pela Secretária Municipal de 
Saúde de Bauru em 15/02/2022, às empresas abaixo:
BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA ME
ITEM 01 – Headset para telefone Yealink VOIP - Tiara com cabo QD + RJ9 compatível do telefone 
Yealink VOIP modelo Interprise IP fone SIP-T19P e modelo T21P E2. Marca/Modelo: Agem/AH-089QD-
RJ9 Yealink - à R$ 110,00 unitário, total de R$ 2.200,00;
ITEM 02 – Headset para aparelho HSB 50 - Tiara com conector RJ9 Modelo CHS 55 ou compatível para 
utilização no aparelho Intelbras HSB 50; cabo de conexão de 1,20m (mínino); Marca/Modelo: Agem/AH-
089 Cabo Liso RJ9-Pos1 - à R$ 90,00 unitário, total de R$ 450,00; sendo o valor total da empresa de R$ 
2.650,00.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 16/02/2022 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

TOMADA DE PREÇOS Nº 081/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A FUNDAÇÃO 
ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE – REGIÃO DE BAURU. 

RESPOSTA – PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS VI
Ref. Processo 081-2021 – Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e 
consultoria jurídica para 
Em resposta ao pedido de esclarecimento interposto pela empresa: ANGELO PESSINI SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, apresentado em 11/02/2021. 
CONSIDERANDO
 o supracitado no presente pedido, a constar: 
“..a decisão de habilitação não foi disponibilizada em 02/12/2021 (cf. previsto em ata), isto porque os 
membros da Comissão Permanente de Licitação reuniram-se no dia 21/01/2022 para analisarem a 
documentação e apenas 25/01/2022 é que foi publicada a mencionada decisão.” 

“Em desrespeito ao edital licitatório e a legislação pertinente, a Fundação Estatal Regional de Saúde não 
intimou a requerente da decisão de habilitação, ou seja, ela apenas tomou ciência de sua inabilitação, após 
o decurso do prazo para interposição de recurso administrativo.”
“...considerando-se que a intimação é ato indispensável em procedimentos administrativos (licitatórios) 
para que o interessado possa ter ciência e, se quiser, apresentar defesa/recurso, requer-se a devolução do 
prazo (iniciar-se a partir da correção do ato, ou seja, da intimação) para o exercício do contraditório e ampla 
defesa, tendo em vista que a ausência de notificação tornou o “direito de recorrer” prejudicado.” 
COMUNICAMOS - 
 Que em relação ao ato que consta a habilitação das empresas participantes do presente certame, 
o mesmo foi amplamente divulgado. A presente ata foi divulgada, em 25/01/22, no site desta instituição, 
conforme consta anexo no presente processo: 

Disponível  em: https://www.fundacaosaude.com.br/licitacao/detalhe/66/pcontratacao-de-pessoa-juridica-
para-prestacao-de-servicos-de-assessoria-e-consultoria-nbspjuridica-para-a-fersb-de-acordo-com-as-
especificacoes-contidas-no-memorial-numero-0812021nbspp-pnbspp-/ 
Bem como, foi publicada nos diários oficiais de Bauru/SP (dia 25/01/2022, página 9) e Pederneiras/SP (dia 
26/01/22, página 8), disponíveis através dos links: 
https://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pederneiras 
https://www2.bauru.sp.gov.br/juridico/diariooficial.aspx
Vale destacar, que esta instituição respeitou amplamente o princípio da publicidade que se presume que 
qualquer interessado pode ter acesso as licitações públicas e ao respectivo controle, mediante divulgação 
dos atos praticados pelos administradores em todo procedimento de licitação. 
A muito se presume que os diários oficias da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município e 
os sítios eletrônicos centralizados sejam utilizados como veículos oficiais para a divulgação dos atos da 
administração pública. Chegando a serem explicitamente citados na lei 14.133/2011, artigo 15, inc. IV: 
§ 1º - A publicidade a que se refere o caput deste artigo, sem prejuízo da faculdade de divulgação direta aos 
fornecedores, cadastrados ou não, será realizada mediante:
I - publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, 
ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, sem prejuízo da possibilidade de 
publicação de extrato em jornal diário de grande circulação; e
II - divulgação em sítio eletrônico oficial centralizado de divulgação de licitações ou mantido pelo ente 
encarregado do procedimento licitatório na rede mundial de computadores.
Bem como expressamente citado na lei 14.133/21, Art. 176, parágrafo único:
Parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os Municípios a que se refere o caput deste artigo 
deverão:
I - publicar, em diário oficial, as informações que esta Lei exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico 
oficial, admitida a publicação de extrato;
Reitera-se, em respeito à vinculação ao edital convocatório,  que não resta citado de que seria dado a 
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publicidade dos atos deste certame em outro veiculo de comunicação, que não o site oficial ou o diário 
oficial. O presente edital, cita ainda em seus artigos 8.19 e 8.20, que:
8.19 Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação 
de recursos no prazo legal. Interposto recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-
los no mesmo prazo.
8.20 A intimação do resultado final do julgamento e classificação das propostas será feita mediante 
publicação na imprensa oficial e no site da FERSB após transcorridos os tempos de recurso.
Sendo claro em sua colocação que os veículos de divulgação oficial seriam tanto o site oficial da FERSB 
bem como a imprensa oficial.
Cita-se ainda, que a data prometida na primeira sessão para a conclusão das análises da documentação, foi 
uma data prevista e que o seu atraso, sedo ônus apenas para a entidade licitadora, não havia sido questionado 
pelos licitantes antes de terem ciência do resultado final da habilitação.
Sendo assim, decide-se como improcedente o pedido de reabertura do prazo de recursos interposto pelo 
licitante: ANGELO PESSINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
Sem mais, requer que seja dado publicidade a presente decisão. 

Amanda Solana Regonato (Presidente)
Marcela Regina Formagio Gonçalves

Josiane Cristina Balani Villa

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2022
MÉDICO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPO DETERMINADO

HOMOLOGAÇÃO - CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

A Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru, representada neste ato por sua Diretora Geral 
Srta. Eliane Colette da Rocha e seu Diretor Administrativo Financeiro Sr. Ede Carlos Camargo, dá ciência 
da relação de candidatos APROVADOS E CLASSIFICADOS do processo seletivo simplificado 021/2021 
para a função de Médico de Estratégia de Saúde da Família por tempo determinado (por até 180 dias), 
após análise da documentação e entrevista. 

1. HOMOLOGAÇÃO – CLASSIFICAÇÃO FINAL DE APROVADOS
MÉDICO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Nome Currículo Entrevista Resultado Final
1 MARIA ANGÉLICA VERRI MARINELLO 90 279 369
2 LUCAS BECKER MACHADO 70 236 306

2. CANDIDATOS INABILITADOS POR NÃO COMPARECIMENTO NA ENTREVISTA
Nome – Candidato inabilitado por não comparecimento em entrevista

MICHELLY SANTOS CORREA

Bauru, 17 de fevereiro de 2021

Eliane Colette da Rocha
Diretora Geral

Ede Carlos Camargo
Diretor Administrativo Financeiro

Fundação Estatal Regional De Saúde Da Região De Bauru – FERSB
Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP – CEP: 17015-200 - CNPJ: 20.845.437/0001-33

Telefone: (14) 3012-0883 / (14) 3010-8038 / Email: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br
http://www.fundacaosaude.com.br

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 021/2021

CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO

NOME FUNÇÃO

MARIA ANGÉLICA VERRI MARINELLO MÉDICO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA

Tendo-se em vista que se encontram nas relações de aprovados do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
nº 001/2022 para provimento da função de MÉDICO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, esta 
convocação se dá para preenchimento de vaga POR TEMPO DETERMINADO, para atuar nas unidades de 
saúde do município de PEDERNEIRAS/SP, pelo prazo de até 180 dias, podendo ser prorrogado por igual 
período.

Fica por meio deste convocado para vaga POR TEMPO DETERMINADO para atuar na cidade de 
Pederneiras. Salientamos que esta convocação se trata de necessidade transitória desta Fundação.

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

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200
Telefone: 14-3010-8038 / Site: http://www.fundacaosaude.com.br

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2021
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO CLASS.
GISELE CRISTINA DE SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM – 36H 5º

De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 001/2021 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 16.7.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado 
o próximo candidato da listagem.

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14 - 3012 0883/ 14-
3010 8038

EMAIL: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2021 
CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO

NOME FUNÇÃO CLASS.
VANESSA RODRIGUES ALVES PEREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 40H 15º

SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 40H 16º
LUCIANA ROTTA DOS SANTOS GUEDES TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 40H 17º

Tendo-se em vista que se encontra na relação de aprovados do processo seletivo nº 001/2021 para 
provimento da função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM – 40 HORAS, esta convocação se dá para 
preenchimento de vaga por tempo determinado de 90 dias, para atuar no município de PEDERNEIRAS/
SP, podendo o contrato ser prorrogado por igual período.

Salientamos que esta convocação se trata de necessidade transitória desta Fundação, sendo que, mesmo 
que a vaga seja aceita ou recusada, não trará qualquer efeito para a ordem de classificação do PROCESSO 
SELETIVO 001/2021.

O prazo para comparecimento na sede administrativa da Fundação Estatal Regional de Saúde da Região 
de Bauru – FERSB, localizada na Rua Gerson França 9-42, Centro, Bauru/SP - CEP 17015-200, é de 02 
(dois) dias úteis, para que seja aceita ou não, a vaga de trabalho por tempo determinado ora oferecida. O 
não comparecimento no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data desta publicação, 
será considerado desistente dessa função por tempo determinado, continuando na relação de aprovados 
do processo seletivo nº 001/2021.

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14 - 3012 0883/ 14-
3010 8038

EMAIL: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2021
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO CLASS.
DAMARIS GARCIA DE SOUZA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 33º

De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 001/2021 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 16.7.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado 
o próximo candidato da listagem.

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14 - 3012 0883/ 14-
3010 8038

EMAIL: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 003/2019 
CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO

NOME CARGO CLASS.
JHONY KIYOSHI YANABA AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 20º

Tendo-se em vista que se encontra na relação de aprovados do processo seletivo nº 003/2019 para provimento 
da função de AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, esta convocação se dá para preenchimento de vaga por 
TEMPO DETERMINADO para atuar nas unidades de saúde do município de PEDERNEIRAS/SP pelo 
prazo de 90 DIAS. 

Salientamos que esta convocação se trata de necessidade transitória desta Fundação, sendo que, mesmo 
que a vaga seja aceita ou recusada, não trará qualquer efeito para a ordem de classificação do PROCESSO 
SELETIVO 003/2019.
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O prazo para comparecimento na sede administrativa da Fundação Estatal Regional de Saúde da Região 
de Bauru – FERSB, localizada na Rua Gerson França 9-42, Centro, Bauru/SP - CEP 17015-200, é de 02 
(dois) dias úteis, para que seja aceita ou não, a vaga de trabalho por tempo determinado ora oferecida. O 
não comparecimento no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data desta publicação, 
será considerado desistente dessa função por tempo determinado, continuando na relação de aprovados 
do processo seletivo nº 003/2019.

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 Telefone: (14) 3012-0883/(14) 
3010- 8038

email: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
DAE

Departamento de Água e Esgoto
Antônio Marcos Saraiva

Presidente

DIVISÃO ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS

SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL
CONVOCAÇÃO PARA RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DA AJUDA DE CUSTO 

PARA FILHOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - 2022 Estatutários e Celetistas

Considerando a obrigatoriedade do recadastramento anual dos beneficiários da ajuda de custo para filhos 
portadores de deficiência, conforme Lei nº 5227/2004 e Decreto Municipal nº 9928/2004, solicitamos aos 
beneficiários que compareçam à Seção de Promoção Social – Departamento de Água e Esgoto de Bauru – 
DAE para atualização cadastral.
Segue abaixo, as informações necessárias para a realização do recadastramento.

Período do recadastramento: 18/01/2022 a 31/03/2022
Local: DAE/Seção de Promoção Social
End.:Rua Padre João nº 11-25 Centro CEP:17012-020 Bauru-SP
Horário das 8:00hs às 16:00hs
Telefone: (14) 3235-6136
Em 28/02/22 e 01/03/22 – não haverá atendimento - Ponto Facultativo.
Dia 02/03/22 o atendimento será das 12h às 17:30hs.
OBS: O não-comparecimento para o recadastramento no prazo previsto acima, acarretará a 
SUSPENSÃO do benefício.

Documentos necessários: servidores ativos, inativos, pensionistas e representantes legais – 
ESTATUTÁRIOS
1. Atestado médico recente (original) que comprove a incapacidade permanente e definitiva do portador de 
deficiência, com CID (Código Internacional de Doenças).
2. Declaração do órgão previdenciário municipal – FUNPREV, constando que o filho está cadastrado como 
dependente(já se encontra na Seção de Promoção Social/DAE)
3. Declaração do INSS: Declaração de Beneficio – Consta/Nada Consta (original), que informa se consta 
ou não recebimento de benefício, em nome do portador de deficiência.
4. Cópia do RG e CPF do portador de deficiência, se possuir, ou certidão de nascimento.
5. Cópia do RG e CPF do servidor, pensionista ou representante legal.
6. Cópia do Comprovante de Residência Atualizado do servidor, pensionista ou representante legal
7. Em caso do portador de deficiência estiver trabalhando: apresentar declaração da instituição 
intermediadora, se houver (Sorri, Apae e etc.) ou da empresa empregadora.

Documentos necessários: servidores ativos, inativos, pensionistas e representantes legais – 
CELETISTAS
Deverão apresentar todos os documentos acima especificados, exceto a Declaração da FUNPREV (não 
necessária).
Para obter a Declaração do INSS: Declaração de Benefício – Consta/Nada Consta: Deverá ser primeiramente 
solicitado agendamento, em nome do portador de deficiência, pelo telefone 135 e posteriormente, 
comparecer ao INSS - Rua Azarias Leite, nº 1-75, no dia e horário agendado. Se preferir, poderá acessar 
o site: WWW.inss.gov.br Meu INSS e cadastrar-se conforme orientações ou acessar: meu.inss.gov.br 
(pesquisar-agendar/requerimento - novo requerimento - extratos e comprovantes - Declaração de Benefício 
Consta/Nada Consta) e imprimir a declaração.

Para obter a Declaração da Funprev: comparecer com os documentos acima especificados à Rua Rio 
Branco nº 19-31, Tel: 3009-5511, para atendimento que ocorrerá às 2ª, 4ª e 6ª feiras das 8h às 12h e às 3ª e 
5ª feiras das 13h às 17h.
Obs: Em 28/02/22 e 01/03/22 – não haverá atendimento - Ponto Facultativo.
Dia 02/03/22, o atendimento será das 12h às 18:00hs .

Relação dos beneficiários convocados para o recadastramento de 2022:

MATRÍCULA NOMES DOS BENEFICIÁRIOS
103.192 CARLOS ALBERTO BOMBINI
102.708 CATHARINA ROSSI RIOS
102.903 COARACY ANTONIO DOMINGUES
100.138 DANIEL DOS SANTOS SOUZA
103.270 DANIEL XAVIER DO NASCIMENTO
103.478 DIMAS RODRIGUES DA SILVA
103.107 JOÃO FERREIRA DE SOUZA
103.207 JOAQUIM PEREIRA
100.301 JOSÉ DONATO FILHO
103.260 JOSÉ MENDES DE CARVALHO
100.367 JOSÉ PAULO HERRERO DA ROCHA
102.935 JOSIANE MIRANDA OLIVEIRA
102.744 MARIA HELENA SOARES LOPES BELA
101.486 MARIA LUCIA FERREIRA
102.943 MARIA ROSA FRANCO DA SILVA SANTOS
100.504 MERILAND MATHEUS
103.416 NIVALDO SERGIO CAMARA
100.208 PLACIDIO LIMA
103.410 ROBERTO LUCIANO
102.517 SIDNEI FERMINO
100.611 SILVIO FERNANDES VERA
102.125 SINVALDO JOSÉ DE MOURA

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
Lei Municipal nº 6.366, de 17 de junho de 2013

PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR ESCOLARIDADE – PQPE
Requerimento para concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal nº 6.366/2013, Decreto Municipal nº 12.442/2014 e Decreto Municipal 
nº 15.503/2021:

Matrícula E-doc Situação A partir de
101.309 2701/2021 Deferido 29/01/2022
100.013 69/2022 Deferido 10/01/2022
102.715 96/2022 Deferido 11/01/2022
102.259 157/2022 Deferido 24/01/2022
102.589 182/2022 Deferido 27/01/2022
102.132 184/2022 Deferido 27/01/2022
101.424 186/2022 Deferido 28/01/2022
103.138 227/2022 Deferido 02/02/2022
101.324 234/2022 Deferido 02/02/2022
103.142 242/2022 Deferido 02/02/2022
100.220 243/2022 Deferido 02/02/2022
100.914 244/2022 Deferido 02/02/2022
102.137 269/2022 Deferido 03/02/2022
102.836 278/2022 Deferido 04/02/2022
100.565 303/2022 Deferido 07/02/2022

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – PQP
Requerimento para concessão da Progressão por Qualificação Profissional (PQP), regulamentada pela Lei 
Municipal nº 6.366/2013, Decreto Municipal nº 12.442/2014 e Decreto Municipal nº 15.503/2021:

Matrícula E-doc Situação A partir de
102.857 2605/2021 Deferido 06/12/2021
101.704 2726/2021 Deferido 15/01/2022
100.361 2728/2021 Deferido 01/01/2022
100.090 2734/2021 Deferido 23/12/2021
101.402 2749/2021 Deferido 28/12/2021
103.089 67/2022 Deferido 07/01/2022
102.460 102/2022 Deferido 13/01/2022
101.044 107/2022 Deferido 14/01/2022
102.766 144/2022 Deferido 30/01/2022
102.602 145/2022 Deferido 24/01/2022
102.989 153/2022 Deferido 24/01/2022
101.210 168/2022 Deferido 26/01/2022
102.589 181/2022 Deferido 27/01/2022
102.977 215/2022 Deferido 01/02/2022
102.676 216/2022 Deferido 01/02/2022
102.448 246/2022 Deferido 02/02/2022
100.942 289/2022 Deferido 07/02/2022

A Comissão de Desenvolvimento Funcional,
Bauru, 17 de fevereiro de 2022.
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PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR ESCOLARIDADE – PQPE
Requerimento para concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 

regulamentada pela Lei Municipal nº 6.366/2013 e Decreto Municipal nº 12.442/2014:

REQUERIMENTO INDEFERIDO
MATRÍCULA E-DOC MOTIVO/LEGISLAÇÃO

102.717 235/2022 Descumprimento do(s) critério(s) previsto(s) pela legislação vigente (não 
possui 05 anos de efetivo exercício após a última PQPE concedida) 

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO – PQP
Requerimento para concessão da Progressão por Qualificação Profissional (PQP), regulamentada pela Lei 

Municipal nº 6.366/2013 e Decreto Municipal nº 12.442/2014:

REQUERIMENTO(S) INDEFERIDO(S)
MATRÍCULA E-DOC MOTIVO/LEGISLAÇÃO

103.302 94/2022 Descumprimento do(s) critério(s) previsto(s) pela legislação vigente (não 
possui 02 anos de efetivo exercício após aprovação estágio probatório)  

103.146 113/2022 Descumprimento do(s) critério(s) previsto(s) pela legislação vigente (não 
possui 02 anos de efetivo exercício após a última PQP concedida)  

103.078 284/2022
Descumprimento do(s) critério(s) previsto(s) pela legislação vigente (data 
do curso anterior à data do novo ciclo pra progressão e mesmo certificado 

apresentado para PQP concedida em 06/09/2019)   
A Comissão de Desenvolvimento Funcional,

Bauru, 17 de fevereiro de 2022.

CONCURSO PÚBLICO

MARCENEIRO
Edital  Nº 11/2019

HOMOLOGAÇÃO
À vista do relatório apresentado pela Comissão de Concurso Público em 11 de fevereiro de 2022, contendo 
informações sobre sua realização, classificação dos candidatos e resultado final, HOMOLOGO o processo 
para o preenchimento de vaga no cargo de MARCENEIRO.

Bauru, 11 de fevereiro de 2022
ANTONIO MARCOS SARAIVA

PRESIDENTE

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

1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 013/2021
Processo Administrativo nº 5001/2020
Pregão Eletrônico nº 003/2021
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda.
Objeto: Alteração da representação legal do DAE e prorrogação do prazo de vigência contratual.
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 11/02/2022

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 545/2021 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 016/2022 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de curvas e tês em PVC, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 07/03/2022, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 07/03/2022, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 07/03/2022, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Renan Sampaio Oliveira
Pregoeiro Substituto: Luiz Cláudio Ferreira de Oliveira

Processo Administrativo nº 7688/2021 - DAE
Pregão Eletrônico nº 017/2022 - DAE
Objeto: Aquisição de porta ferramentas externo, interno e insertos triangulares, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 08/03/2022, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 08/03/2022, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 08/03/2022, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Gustavo Turini
Pregoeiro Substituto: Dhyego Palácios Bonifácio

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

3802/2020 Luiz Afonso Ferreira Martinez Transferência de Débito
10024/2021 Sonia Mara Machado Fucciolo Análise de Vazamento

PARCIALMENTE DEFERIDOS:
Processo Interessado(s) Assunto

1157/2012 Marcos Antonio Lopes Lemos Solicitação de reparcelamento
2818/2013 Cleusa Aparecida Ramos Solicitação de reparcelamento
9609/2018 Elisangela Rodrigues Rosa Reparcelamento
6711/2021 Fernando Antonio Kauffman Análise de Vazamento/Conta
354/2022 Adriana Galiza da Silva Solicitação de reparcelamento

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. Tal regularização deverá ser feita através do atendimento ao público no POUPATEMPO, sito à Rua 
Inconfidência 4-50, das 09h às 17h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 09h às 13h, sendo necessário 
realizar agendamento prévio através do site (https://www.poupatempo.sp.gov.br/).

Inscrição Processo Ano
5.601.218-48 3194 2008
4.413.515-90 6817 2009
4.851.115-52 8761 2012
4.880.659-71 3802 2020
4.157.500-11 854 2022

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. Os documentos poderão ser enregue através do atendimento 
ao público no POUPATEMPO, sito à Rua Inconfidência 4-50, das 09h às 17h de segunda a sexta-feira e 
aos sábados das 09h às 13h, sendo necessário realizar agendamento prévio através do site (https://www.
poupatempo.sp.gov.br/).
Processo Interessado(s) Documento a ser apresentado

9304/2021 Eduardo 
Stevanato I – Contrato de locação; II – Termo de aditamento

5535/2021 Pedro Romualdo 
de Oliveira

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.

5493/2021 Valdirene 
Chaves Garcia

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.

2541/2021 Pedro Nham

I - Declaração descrevendo a ocorrência do vazamento interno não 
aparente, bem como as providências adotadas para a correção do problema; 
II - Comprovantes originais dos pagamentos ou documento bancário hábil 

das referências 01/2021 e 02/2021, nos valores R$ 413,13 e R$ 312,83 
(caso o comprovante esteja em nome de terceiro anexar junto copia do 

documento pessoal e autorização da restituição).

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Luiz Carlos da Costa Valle
Presidente

SETOR DE NECRÓPOLES E FUNERÁRIA
CONVOCAÇÃO

01 - Convocamos os familiares do Sr(a). ANA ALMEIDA ESTEVES falecido(a), titular do jazigo nº 
806 Ficha: 282, localizado à Rua: 03, Quadra: NOVA, Linha: 02, Direita: 14 do Cemitério Municipal 
CRISTO REI, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). 
CALIXTA APARECIDA DE ARAÚJO MELO.

02 - Convocamos os familiares do Sr(a). ALICE DOS SANTOS falecido(a), titular do jazigo nº 34.380, 
Ficha: 3.964, localizado à Avenida: D, Quadra: 02, Linha: 02, Coluna: 10 do Cemitério Municipal 
SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). ANA 
MARIA SOUZA.

03 - Convocamos os familiares do Sr(a). ARNALDO BATAEIRO falecido(a), titular do jazigo 
nº 6.396, Ficha: 1.609, localizado à Rua: 01, Quadra: 05, Linha: 01, Esquerda: 06 do Cemitério 
Municipal SÃO BENEDITO, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). SIRLEI APARECIDA BATAEIRO DOS RIOS e NATÁLIA BATAEIRO DOS RIOS.

04 - Convocamos os familiares do Sr(a). SEITOKU SHIROMA falecido(a), titular do jazigo nº 30.846, 
Ficha: 2.705, localizado à Avenida: C, Quadra: 01, Linha: 1, Esquerda: 06 do Cemitério Municipal 
SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). IEIZEM 
SHIROMA.
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05 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO falecido(a), titular 
do jazigo nº 12.907, Ficha: 1.414, localizado à Rua: 10, Quadra: 03, Esquerda: 15 do Cemitério 
Municipal REDENTOR, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). JOSIE APARECIDA LAGE CARVALHO.

06 - Convocamos os familiares do Sr(a). EURICO SIMÕES falecido(a), titular do jazigo nº 29.041, 
Ficha: 4.581, localizado à Alameda: 11, Quadra: 02, Direita: 13 do Cemitério Municipal REDENTOR, 
a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). EDUARDO SIMÕES.

07 - Convocamos os familiares do Sr(a). TOKUDY HOMEA falecido(a), titular do jazigo nº 15.941, 
Ficha: 688, localizado à Rua: 03, Quadra: 03, Linha: 03, Esquerda: 11 do Cemitério Municipal 
SAUDADE, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a Sr(a). PATRICIA 
HAMADA MORAES, MONICA DAY OMIA MISHIMA e LUCIA HELENA CARVALHO PIRES 
HAMADA.

08 - Convocamos os familiares do Sr(a). CLARICE DA SILVA CHIAVALONI falecido(a), titular do 
jazigo nº 10.702, Ficha: 821, localizado à Rua: 06, Quadra: 02, Linha: 01, Direita: 11 do Cemitério 
Municipal REDENTOR, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). IVAN CHIAVALONI.

09 - Convocamos os familiares do Sr(a). ONOFRE DE QUEIROZ ADOLFO falecido(a), titular do 
jazigo nº 4.506, Ficha: 1.128, localizado à Rua: 03 Quadra: 05, Linha: 01, Esquerda: 06 do Cemitério 
Municipal SÃO BENEDITO, a se manifestarem quanto a transferência de titularidade do jazigo p/ a 
Sr(a). CLAUDINEI DE QUEIROZ ADOLFO e NEUSA ADOLFO TAVARES.

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, 17 de Fevereiro de 2022. 
Fabiano de Almeida Serpa

Diretor de Manutenção e Modais 

SETOR DE NECRÓPOLES E FUNERÁRIA
CONVOCAÇÃO

01 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
18.241, Ficha: 2.675.

02 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOÃO BURGARELI FILHO, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
17.588, Ficha: 2.517.

03 - Convocamos os familiares do Sr(a). SEVERINA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, a 
comparecer a Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais 
dos sepultados no Jazigo: 28.435, Ficha: 4.486.

04 - Convocamos os familiares do Sr(a). GUSTAVO BRAZOLOTO DE ANDRADE, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 16.931, Ficha: 1.615.

05 - Convocamos os familiares do Sr(a). MARIA DAS DORES COUTINHO, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 16.628, Ficha: 2.279.

06 - Convocamos os familiares do Sr(a). ANTONIO DIAS DE SOUZA, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
14.535, Ficha: 1.935.

07 - Convocamos os familiares do Sr(a). SALVADOR QUINTANILHA, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
10.566, Ficha: 785.

08 - Convocamos os familiares do Sr(a). MAURO APARECIDO NAVARRO, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 34.172, Ficha: 5.297.

09 - Convocamos os familiares do Sr(a). RUI FRANCO DE GODOY, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
31.587, Ficha: 4.945.

10 - Convocamos os familiares do Sr(a). MARIA LUCIA CORREA DE ALBUQUERQUE, a 
comparecer a Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais 
dos sepultados no Jazigo: 32.013, Ficha: 5.033.

11 - Convocamos os familiares do Sr(a). LUCIMARA PEREIRA, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
24.433, Ficha: 3.878.

12 - Convocamos os familiares do Sr(a). MANOEL DE ALMEIDA, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
13.552, Ficha: 1.641.

13 - Convocamos os familiares do Sr(a). ISAÍAS TIMOTEO, a comparecer a Funerária Municipal 
referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 12.948, 
Ficha: 1.429.

14 - Convocamos os familiares do Sr(a). LOUDES FRANCISCA DE SOUZA, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 20.748, Ficha: 3.154.

15 - Convocamos os familiares do Sr(a). DIRCEU SUNIGA, a comparecer a Funerária Municipal 
referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 9.757, 
Ficha: 528.

16 - Convocamos os familiares do Sr(a). ROSA PEREIRA RAMOS KAWABATA, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 27.239, Ficha: 4.285.

17 - Convocamos os familiares do Sr(a). MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA, a comparecer 
a Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 28.943, Ficha: 4.563.

18 - Convocamos os familiares do Sr(a). APARECIDA COSTA ANDRADE, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
9.256, Ficha: 1.004.

19 - Convocamos os familiares do Sr(a). HILDITE MARIA DAS NEVES FREIRE, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 14.049, Ficha: 1.811.

20 - Convocamos os familiares do Sr(a). CLARISDALVA BORGES DA SILVA, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 28.475, Ficha: 4.493.

21 - Convocamos os familiares do Sr(a). CORINA GIMENO RAMOS, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
36.161, Ficha: 4.598.

22 - Convocamos os familiares do Sr(a). EMGYDIO JUSTIANO DOS SANTOS, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 30.249, Ficha: 2.590.

23 - Convocamos os familiares do Sr(a). ORESTE SOARES, a comparecer a Funerária Municipal 
referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 1.276, 
Ficha: 923.

24 - Convocamos os familiares do Sr(a). ADALBERTO MONTEIRO BISPO, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 305, Ficha: 267.

25 - Convocamos os familiares do Sr(a). ADALTO CANDIDO, a comparecer a Funerária Municipal 
referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 4.083, 
Ficha: 1.956.

26 - Convocamos os familiares do Sr(a). FLÁVIO SOARES GALVÃO, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
2.221, Ficha: 1.343.

27 - Convocamos os familiares do Sr(a). OSWALDO DE OLIVEIRA, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
458, Ficha: 372.

28 - Convocamos os familiares do Sr(a). JOÃO COSTA, a comparecer a Funerária Municipal 
referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 225, Ficha: 
199.

29 - Convocamos os familiares do Sr(a). DIRCE CAROLINA DINIZ DE CARVALHO, a comparecer 
a Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 2.030, Ficha: 1.261.

30 - Convocamos os familiares do Sr(a). ZEILA MARIA VASCONCELO PINTO, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 2.368, Ficha: 1.410.

31 - Convocamos os familiares do Sr(a). ELZA NAPOLEÃO ERMACORA, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 2.339, Ficha: 1.399.

32 - Convocamos os familiares do Sr(a). ADELMA PEREIRA DA SILVA, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
218, Ficha: 192.

33 - Convocamos os familiares do Sr(a). LUIZ CARLOS ALVARES RUIZ, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
800, Ficha: 605.

34 - Convocamos os familiares do Sr(a). OROZIMBO ANASTACIO, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
7.140, Ficha: 1.998.

35 - Convocamos os familiares do Sr(a). ANCELMO ANTUNES DE SOUZA, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 7.041, Ficha: 1.945.

36 - Convocamos os familiares do Sr(a). BENEDITO LUIZ JOSÉ, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
13.486, Ficha: 1.615.
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37 - Convocamos os familiares do Sr(a). MARIA HELENA AUGUSTO DA SILVA, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 5.913, Ficha: 2.322.

38 - Convocamos os familiares do Sr(a). MARIA NEIDE DOS SANTOS SILVA, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 5.756, Ficha: 2.294.

39 - Convocamos os familiares do Sr(a). ROBERVAL GABIATI, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
5.755, Ficha: 2.293.

40 - Convocamos os familiares do Sr(a). LUCIA FÁTIMA VONI PINTO, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
5.785, Ficha: 2.302.

41 - Convocamos os familiares do Sr(a). ESMAEL FRANCO DA SILVA, a comparecer a Funerária 
Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 
5.607, Ficha: 2.267.

42 - Convocamos os familiares do Sr(a). WAGNER TENÓRIO DE OLIVEIRA, a comparecer a 
Funerária Municipal referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados 
no Jazigo: 5.690, Ficha: 2.282.

43 - Convocamos os familiares do Sr(a). LUCIANI PEREIRA, a comparecer a Funerária Municipal 
referente ao translado para o ossuário geral dos restos mortais dos sepultados no Jazigo: 5.773, 
Ficha: 2.299.

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 o translado. 

Bauru, 17 de Fevereiro de 2022. 
Luiz Felipe Sciuli de Castro  

Diretor de Manutenção e Modais 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS – PROCESSO Nº 9004/2021
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação para eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de 
translado de corpos, ossos e membros em veículo funerário, que encontra-se detalhadamente descritos e 
especificados no ANEXO I do Edital. Data do recebimento das propostas: até as 09hs do dia 14/03/2022. 
Abertura da Sessão: 14/03/2022 às 09hs. O edital está disponível no site da EMDURB: www.emdurb.
com.br, informações sobre o edital na Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor 
de compras das 8h às 12h e das 13h às 17h, no e-mail: elsaterca@emdurb.com.br, pelo telefone (14) 3233-
9044 ou através do site www.bec.sp.gov.br - Oferta de Compra nº 820902801002022OC00002, onde se 
realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 17 de fevereiro de 2022.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DO 5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 020/2018
Processo nº 7042/2018 – Pregão Presencial nº 009/2018.
Contratante: EMDURB – Contratada: WEB RAST LTDA.
Objeto: A EMDURB e a CONTRATADA de comum acordo, aditam o Contrato em epígrafe, com 
fundamento no artigo 65, § II, “b” c/c, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, a fim de suprimir 15,63% do 
quantitativo total contratado e firmado através do 4º Aditivo Contratual (fls. 1100/1102). Para tanto, haverá 
redução do quantitativo de 384 (trezentos e oitenta e quatro) para 324 (trezentos e vinte quatro) mãos de 
obra, em razão da redução do quantitativo de veículos de 32 (trinta e dois), para 27 (vinte sete), com valor 
unitário e mensal de R$ 29,80 (vinte e nove reais e oitenta centavos), valor unitário anual de R$ 357,60 
(trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) por veículo e valor total mensal de R$ 804,60 
(oitocentos e quatro reais e sessenta centavos). Desta maneira, o valor total anual do contrato passará de R$ 
11.443,20 (onze mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos) para R$ 10.102,20 (Dez mil cento 
e dois reais e vinte centavos), conforme quadros descritivos abaixo: Valor utilizado por 03 (três) meses:

Item Qte Un. Descrição Marca

Valor 
Unitário

por 
veículo

Valor 
Unitário 

MENSAL 
por veículo

Valor Total 
Mensal 

Utilizado 
por (03) três 

meses.

Valor Total

único 384 M.O.

Sistema de 
rastreamento de 
veículos, com 

oferecimento mínimo 
de acompanhamento, 

relatório e gráfico 
de velocidade; RPM 
alto; motor ocioso; 

acompanhamento de 
itinerário; frenagem 
brusca; temperatura.

RST 
Mini

R$ 29,80 
(Vinte 

nove reais 
e oitenta 
centavos)

R$ 29,80 
(Vinte 

nove reais 
e oitenta 
centavos)

R$ 953,60 
(Novecentos 
e cinquenta 
e três reais 
e sessenta 
centavos)

R$ 2.860,80 
(Dois mil 
oitocentos 
e sessenta 

reais e 
oitenta 

centavos)

VALOR TOTAL – 03 (Três) 
meses R$ 2.860,80 (Dois mil oitocentos e sessenta reais e oitenta centavos)

Valores a serem utilizados por 09 (nove) meses, após a supressão:

Item Qte Un. Descrição Marca

Valor 
Unitário

por 
veículo

Valor 
Unitário 

MENSAL 
por veículo

Valor total 
mensal para 

(09) nove 
meses, após 
a supressão

Valor Total

único 324 M.O.

Sistema de 
rastreamento de 
veículos, com 

oferecimento mínimo 
de acompanhamento, 

relatório e gráfico 
de velocidade; RPM 
alto; motor ocioso; 

acompanhamento de 
itinerário; frenagem 
brusca; temperatura.

RST 
Mini

R$ 29,80 
(Vinte 

nove reais 
e oitenta 
centavos)

R$ 29,80 
(Vinte 

nove reais 
e oitenta 
centavos)

R$ 804,60 
(Oitocentos e 
quatro reais 
e sessenta 
centavos)

R$   
7.241,40 
(Sete mil 
duzentos 

e quarenta 
e um reais 
e quarenta 
centavos)

VALOR TOTAL – 09 (Nove) 
meses

R$ 7.241,40 (Sete mil duzentos e quarenta e um reais e quarenta 
centavos)

Assim o valor total a ser suprimido do contrato será de R$ 1.341,00 (Um mil trezentos e quarenta e um 
reais). Fica pactuado entre as partes que as demais cláusulas constantes no Contrato em epígrafe, que não 
foram atingidas por este ou outro aditivo, permanecem em pleno vigor.
Assinatura: 09/02/2022
Bauru, 17 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 001/2022
Processo de Credenciamento nº 144/2022 - Processo nº 6214/2020 – Chamamento Público - Credenciamento 
nº 001/2020.
Consignante: EMDURB – Consignatário: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
Objeto: Constitui objeto do convênio estabelecer os procedimentos a serem observados para 
operacionalização da concessão de empréstimos, com pagamento mediante consignação em folha de 
pagamento, aos empregados da EMDURB, com contrato de trabalho vigente, que optarem pela realização 
da transação junto a Instituição Financeira CONSIGNATÁRIA. As instituições financeiras deverão 
obrigatoriamente realizar suas transações através de solução tecnológica disponível no portal eletrônico 
da empresa especializada para prestação de serviços de implantação e controle de sistema eletrônico de 
margem consignável - para operacionalizar crédito consignado da EMDURB. Conforme estipulado na Lei 
Municipal nº 6.343 de 11 de abril de 2013.
Vigência: 60 meses a contar da sua assinatura.
Assinatura: 04/02/2022.
Bauru, 17 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 065046
Processo nº 1238/22
Contratante: EMDURB
Compromissaria: SUGAI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
Objeto: 01 un. Tomada de força câmbio ALLISON TELC/16L04-A9582740101.
Valor Total: R$ 16.670,00
Condições de Pagamento: a vista.
Assinatura: 09/02/2022
Bauru, 17 de Fevereiro de 2022
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
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- 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

-michelcamargo@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.!!!

CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO – CENSO CADASTRAL E 
PREVIDENCIÁRIO. 

Solicitamos que os servidores inativos abaixo relacionados aniversariantes do mês de dezembro e janeiro 
que não realizaram o recadastramento, entrem em contato com a FUNPREV, pelo número 3009-5507, ou 
realizem o agendamento pelo site da fundação. Informamos que os servidores que não realizarem a Prova 
de vida e o Censo Cadastral Previdenciário, terão seus proventos suspensos.

78041 BENEDITA DE JESUS GARCIA TEODORO
10361 ESTER SILVA
45171 ADILINO SANTOS
8467 ADRIANA ANHESINE
9405 ALCIDES ALVES DA SILVA

12155 ALMIR OLIVA FERREIRA GARCIA
117211 ANA MARIA DO COUTO VENERE
6395 ANGELA MARIA BARBOSA FRANCISCO

109181 ANTONIA DE SOUSA PONTES
107261 ANTONIA MALMONGE BRESSAN

6464 ANTONIO CORREIA PINTO
7395 ANTONIO DONIZETI GASPARETI
9270 ANTONIO GONCALVES VIEIRA
7524 ANTONIO LUCIO GOMES

700079 BENEDITA DOS SANTOS SILVESTRE
14853 CACILDA RODRIGUES ANASTACIO SCHEFFER
11134 CARLOS LUIZ SILVA LEANDRO
6427 CARLOS ROBERTO ANTUNES
11013 CARMEN LIGIA DIAS VALIM
9751 CELIA CONCEICAO LUIZ
11482 CELIA MARIA SOUZA DAS NEVES
6500 CELIA MUCHERONI SOARES
7540 CLEIDE ANDRADE SILVA
7004 CRISTOVAO GONCALVES CORRAL
6091 DAMIAO TRINDADE DA SILVA
8144 DANIEL BENTO
4845 DARLENE CRISTINA ALVES
4746 DENISE MARGARETH CAMPOS

21517 DINORAH VASQUES FOURNIER
12292 DIVA LAUTENSCHLAEGER RODRIGUES
6561 DIVA MATHEUS GUERRER

101391 DORACI FATIMA DE SOUZA MAMEDE

5124 ELIANA APARECIDA LOPES
8460 ELIO FERNANDES DOS SANTOS
11312 FRANCISCO FERREIRA DE LIMA
20797 FUJIKA KASAI FERNANDES SILVA
100122 GERSON SOUZA CAMARGO
10514 GILBERTO SELLERI
5538 GLORIA SUELI FIGUEIREDO
9449 GRAZIELA DE ALMEIDA P PICCINO MARAFIOTTI

700158 HILDA DE SOUZA MATTOS
700966 IKIE HARA MURAMATSU
14238 ILARIO ANCELMO DA SILVA
5805 INES DE OLIVEIRA SILVERIO
11030 IRENE DE SOUZA DOTA
11242 IVONE MARIA BARBOSA
11891 IZABEL NAVARRO NAVARRO
5225 IZILDA APARECIDA ALVES BAPTISTA
24448 JOANA DOS REIS SILVA FERREIRA
4779 JOAO MATIAS DA SILVA
7721 JOAO PAULO PIEROGON RODRIGUES
13818 JOAQUIM BASILIO DA COSTA NETO
7776 JOSE APARECIDO DA SILVA

116361 JOSE CARLOS GARCIA
100947 JOSE DOS SANTOS
8123 JOSE LUIZ PEREIRA FILHO
9711 JOSE VALENTIM
7936 JULIO RODRIGUES NETO
4503 LAIRDE APARECIDA VIOLA DE CARVALHO
10739 LEILA DE FATIMA DORIGO
96601 LUCIA DA SILVA NOVA
4626 LUCIANA MARCIA DEMARQUE
8471 LUIZ CARLOS RAMOS

104411 LURDES ICHIBA CAVALCANTI RODRIGUES
9707 MARCIA MAGOGA
10783 MARCO ANTONIO GUERREIRO
15894 MARIA ELENA CAMPOS
11149 MARIA ESTER AMARAL
7629 MARIA FILOMENA DE JESUS BISMARA
5524 MARIA LUIZA MONTEBUGNOLI SIQUEIRA
23604 MARISA MARIA PEREIRA DE PAIVA
4857 MARTA GREGORIO
16647 MERCEDES ANDRELLO MALOSCI
6020 MILTON LUIZ MARTINS

100149 NELSON PAIXAO
700274 NERCIA CARRARA PEREIRA
79711 NERLI MARIA ALEIXO MUNHOZ
80841 NEUZA DA SILVA
9946 OSCARLINA GONCALVES MONTECOCO

700949 RAQUEL FERNANDES
15320 REGINA APARECIDA ESTEVES RODRIGUES
14232 REGINA FERREIRA SIMONETTI
54591 REGINA MARIA PADOVINE BEZERRA
8665 RENATO DOTA
13365 ROBERTO LUCIANO
12950 RODOLFO HENRIQUE GRAPEIA CASTILHO
8961 ROSA GONCALVES DA CRUZ
8634 ROSALIA PEREIRA DE ALMEIDA FELIPE
4504 SEBASTIAO BARBOSA CARDOSO

321621 SEBASTIAO BUENO DE PAULA
6060 SOLANGE CASIMIRO
13077 SOLANGE MARIA FACIN
700311 TEREZA NEVES HONORIO
11982 VERA LUCIA DOMENEGHETTI SMANIOTTO
20220 VERA LUCIA SILVA III
13357 VICENTE PIO DE CARVALHO

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 102/2022
O Presidente da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – Funprev, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 20 da Lei 4830/2002 e pelo 
artigo 12, inciso II, alínea “a” da Lei 5804/2009:

R E S O L V E:
Incluir, o servidor Fábio Ribas dos Santos para compor a comissão de cálculo atuarial da Funprev, incumbida 
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de acompanhar a execução dos trabalhos do cálculo atuarial ano base 2022 – data base 31/12/2021.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 14 de fevereiro de 2022.

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA FUNPREV

PORTARIA Nº 103/2022
O Presidente da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – Funprev, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 20 da Lei 4830/2002 e pelo 
artigo 12, inciso II, alínea “a” da Lei 5804/2009:

RESOLVE:
ALTERAR a Comissão de Ouvidoria da Funprev, visando criar um canal condutor de opiniões, reclamações 
e denúncias, garantindo o princípio da ética, da eficiência e da transparência em suas relações com os 
servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas, bem como seus respectivos dependentes, a 
partir desta data terá a seguinte composição:
NOME
Edilaine Cristina Ferreira Carvalho
Monica Martyniak Donaire
Tamiris Carolina Cardoso

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 15 de fevereiro de 2022.

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA FUNPREV

PORTARIA Nº 104/2022
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 16 de fevereiro de 2022 a(o) Sr(a). Gilson 
Alberto Lopes, portador(a) do RG nº. 14.XXX.XXX-2 SSP/SP e CPF/MF nº. 074.XXX.XXX-56, PIS/
PASEP nº 1.700.300.435-4, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, lotado(a) junto a Secretaria 
Municipal de Planejamento, cargo efetivo de Técnico em Construção, Civil/Infraestrutura – Desenhista 
Projetista, matrícula funcional nº 12.190, padrão A-33, com proventos Integrais conforme procedimento 
administrativo nº 1273/2021, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145-A incisos I, II 
e III da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006 e artigo 4 § 10 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 15 de fevereiro de 2022.

PORTARIA Nº 105/2022
APOSENTA voluntariamente, sem paridade a partir de 16 de fevereiro de 2022 a(o) Sr(a). Ivone da Silva 
Justino, portador(a) do RG nº. 24.XXX.XXX-8 SSP/SP e CPF/MF nº. 163.XXX.XXX-87, PIS/PASEP nº 
1.010.801.001-2, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, lotado(a) junto a Secretaria Municipal 
de Educação, cargo efetivo de Agente Educacional – Auxiliar de Creche, matrícula funcional nº 30.710, 
padrão B-03, com proventos proporcionais conforme procedimento administrativo nº 2932/2021, uma vez 
atendidas às condições estabelecidas no artigo 92-B incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 e 
5397/2006 e artigo 4 § 10 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 15 de fevereiro de 2022.

PORTARIA Nº 106/2022
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 16 de fevereiro de 2022 a(o) Sr(a). Rosa Maria dos 
Santos, portador(a) do RG nº. 13.XXX.XXX-1 SSP/SP e CPF/MF nº. 047.XXX.XXX-55, PIS/PASEP nº 
108.74538.85.5, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, lotado(a) junto a Secretaria Municipal 
de Educação, cargo efetivo de Agente Educacional – Auxiliar de Creche, matrícula funcional nº 21.990, 
padrão B-19, com proventos Integrais conforme procedimento administrativo nº 2946/2021, uma vez 
atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 e 
5397/2006 e artigo 4 § 10 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 15 de fevereiro de 2022.

PORTARIA Nº 107/2022
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 16 de fevereiro de 2022 a(o) Sr(a). Edina 
Mangaba Bellai, portador(a) do RG nº. 21.XXX.XXX-6 SSP/SP e CPF/MF nº. 117.XXX.XXX-03, PIS/
PASEP nº 12143459817, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, lotado(a) junto a Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças, cargo efetivo de Técnico em Gestão Administrativa e Serviços - 
Técnico de Administração, matrícula funcional nº 24.472, padrão A-19, com proventos Integrais conforme 
procedimento administrativo nº 2990/2021, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145-A 
incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006 e artigo 4 § 10 da Emenda Constitucional nº 
103/2019.
Bauru, 15 de fevereiro de 2022.

PORTARIA Nº 108/2022
CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos a 02 de dezembro de 2021, a(o) Sr.(a) Rosane 
Viviane Egidio Lopes, portador(a) do RG nº. 56.XXX.XXX-9 SSP/SP e CPF/MF nº. 460.XXX.XXX-
06, em decorrência do óbito do(a) Sr(a). Vicente Egidio, portador(a) do RG nº 8.XXX.XXX-3 CPF/MF 
nº. 799.XXX.XXX-34 PIS/PASEP nº. 10414118593, no cargo de Vigia, matrícula funcional nº. 7.720, 
Servidor inativo da Prefeitura Municipal de Bauru, conforme solicitado no procedimento administrativo 
nº. 2993/2021, uma vez atendidas às condições estabelecidas no art. 40 § 7º inciso I da Constituição 
Federal c/c art. 115 e 116 inciso I da Lei Municipal 4830/2002 e 5397/2006 e § 08 do artigo 23 da Emenda 
Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 15 de fevereiro de 2022.

PODER LEGISLATIVO
Marcos Antonio de Souza

Presidente

Atos da Mesa Diretora
ATO DA MESA Nº 181/22

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2264197-
82.2019.8.26.0000 - declara inconstitucional a Lei 
Municipal nº 4.515, de 05 de outubro de 1999.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições, considerando o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº nº 2264197-
82.2019.8.26.0000, requerida perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo Prefeito do 
Município de Bauru contra o Presidente da Câmara Municipal de Bauru, RESOLVE:

Art. 1º   Fica declarada sem eficácia a norma contida na Lei Municipal nº 4.515, de 05 de 
outubro de 1999, que revogou os itens IV e V do Artigo 12 da Lei nº 4.428, de 26 
de julho de 1999, em virtude de decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, aos 1º de julho de 2020, por votação unânime, nos autos do 
processo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº  2264197-82.2019.8.26.0000.

Art. 2º   Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 14 de fevereiro de 2022.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

UBIRATAN CASSIO SANCHES EDSON MIGUEL DE JESUS
1º Secretário  2º Secretário

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

DIEGO MATHEUS CARVALHO KANASHIRO
Diretor de Apoio Legislativo em exercício

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2050, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022

Dá denominação de Praça MILTON RIBEIRO 
SARDIN a uma praça pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o seguinte 
Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominada Praça MILTON RIBEIRO SARDIN a uma praça pública localizada 
no setor 04, quadra 1919, situada entre as Ruas dos Jornalistas, quarteirão 01, 
dos Radialistas, quarteirão 01, e dos Lavradores, quarteirão 02, no loteamento 
denominado Núcleo Residencial Édison Bastos Gasparini, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 15 de fevereiro de 2022.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

UBIRATAN CASSIO SANCHES EDSON MIGUEL DE JESUS
1º Secretário  2º Secretário

Projeto de iniciativa do Vereador
MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

DIEGO MATHEUS CARVALHO KANASHIRO
Diretor de Apoio Legislativo em exercício

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2051, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022

Dá denominação de Estrada Municipal JOSÉ 
ROBERTO PIRES MACHADO a uma estrada 
pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o seguinte 
Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominada Estrada Municipal JOSÉ ROBERTO PIRES MACHADO a estrada 
pública sem denominação oficial, conhecida como Estrada BRU XIX, que tem início 
próximo à Avenida Maria Ranieri e término próximo ao Rio Batalha, nesta cidade de 
Bauru.
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Art. 2º   Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 15 de fevereiro de 2022.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

UBIRATAN CASSIO SANCHES EDSON MIGUEL DE JESUS
1º Secretário  2º Secretário

Projeto de iniciativa do Vereador
MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

DIEGO MATHEUS CARVALHO KANASHIRO
Diretor de Apoio Legislativo em exercício

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2052, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022

Dá denominação de Rua JOSÉ LAERCIO 
BRUNELLI a uma via pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o seguinte 
Decreto Legislativo:

Art. 1º   Fica denominada Rua JOSÉ LAERCIO BRUNELLI, a via pública sem denominação 
oficial, conhecida como Rua Projetada 3, que tem início na Avenida Projetada 02 e 
término na confluência da Avenida Projetada 01 e Rua Projetada 16, localizada no 
loteamento denominado Vargem Limpa II, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º   Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 15 de fevereiro de 2022.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

UBIRATAN CASSIO SANCHES EDSON MIGUEL DE JESUS
1º Secretário  2º Secretário

Projeto de iniciativa do Vereador
MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

DIEGO MATHEUS CARVALHO KANASHIRO
Diretor de Apoio Legislativo em exercício

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2053, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022

Dá denominação de Rua VIRGILIO PARISI a uma 
via pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o seguinte 
Decreto Legislativo:

Art. 1º   Fica denominada Rua VIRGILIO PARISI a via pública sem denominação oficial, 
conhecida como Rua 05, que tem início na Rua 12 e término na Rua 13, no loteamento 
denominado Vila do Sucesso, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º   Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 15 de fevereiro de 2022.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

UBIRATAN CASSIO SANCHES EDSON MIGUEL DE JESUS
1º Secretário  2º Secretário

Projeto de iniciativa do Vereador
MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

DIEGO MATHEUS CARVALHO KANASHIRO
Diretor de Apoio Legislativo em exercício

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2054, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022

Dá denominação de Rua DEOCLIDES JERONIMO 
a uma via pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o seguinte 
Decreto Legislativo:

Art. 1º   Fica denominada Rua DEOCLIDES JERONIMO a via pública sem denominação 
oficial, conhecida como Rua Projetada 17, que tem início na Rua Projetada 04 e 
término na Rua Projetada 10, localizada no loteamento denominado Vargem Limpa 
II, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º   Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 15 de fevereiro de 2022.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

UBIRATAN CASSIO SANCHES EDSON MIGUEL DE JESUS
1º Secretário  2º Secretário

Projeto de iniciativa do Vereador
MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

DIEGO MATHEUS CARVALHO KANASHIRO
Diretor de Apoio Legislativo em exercício

Atos da Diretoria
PROJETO DE LEI

Dispõe sobre a apresentação de CEBAS (Certificado 
de Entidade Beneficente de Assistência Social na 
Área de Saúde) para contratação, participação em 
licitações, instrumentos contratuais e chamamentos 
públicos de pessoas jurídicas de direito privado, 
sem fins lucrativos, reconhecidas como Entidade 
Beneficente de Assistência Social para a prestação de 
serviços na Área de Saúde.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º - As pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas 
como Entidade Beneficente de Assistência Social que apresentarem o CEBAS 
(Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde) 
para a prestação de serviços na Área de Saúde no Município de Bauru, receberão 
pontos a mais em sua classificação geral para contratação, participação em licitações, 
instrumentos contratuais e chamamentos públicos.

Parágrafo Único - a mensuração da pontuação extra pela apresentação do CEBAS, será regulamentado 
pelo executivo municipal na elaboração dos editais licitatórios, instrumentos 
contratuais e chamamentos públicos.

Art. 2º - Nos editais licitatórios, instrumentos contratuais e chamamentos públicos será dada 
publicidade à aplicabilidade desta Lei.

Art. 3º - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Bauru, 14 de fevereiro de 2022.

UBIRATAN CASSIO SANCHES

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O que é o CEBAS?
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde 

(CEBAS) é concedido às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como 
entidades beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços na área de saúde e 
que atendam ao disposto na Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, na Lei nº 12.868, de 15 de outubro 
de 2013, no Decreto nº 7.300, de 14 setembro de 2010, no Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014. https://
www.gov.br/pt-br/servicos/certificar-se-como-entidade-beneficente-de-assistencia-social-em-saude

1 - O Cebas é uma verba que obrigatoriamente precisa ser reservada?

CEBAS não é verba mas sim um Certificado.

2 - De qual tipo de imposto o Cebas é descontado?

Na verdade, o CEBAS dá algumas vantagens entre elas: Imunidade Tributária em: 
Contribuição Previdenciária Patronal, COFINS, PIS, Imposto de Importação (segundo interpretação da 
Receita Federal); Parcelamento de dívidas de tributos federais.

3 - Quando o contrato da OS está negativo, podemos usar a verba Cebas?

CEBAS não é verba, é um Certificado.
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4 - Essa verba deve constar na prestação de contas mensal?

Na contabilidade deve ficar demonstrado o superavit ou déficit. Na prestação de 
contas deve ficar demonstrado através da prestação de contas anual que a entidade atendeu teve o mínimo 
de 60% de atendimentos SUS.

5 - Qual é o passo a passo para poder utilizá-la?

6 - Qual o instrumento jurídico que deve ser firmado?

7 - Os gestores públicos se responsabilizam pela prestação de contas do projeto a ser 
implementado?

Respondendo as perguntas acima, a entidade que detém o CEBAS e que faz a 
administração de um hospital deverá ter junto a Secretaria de Saúde do município um contrato de prestação 
de serviços ao SUS, nesse deverá haver um a plano operativo onde especifica os serviços que deverão ser 
prestados em no mínimo 60%, toda a verba repassada para a prestação dos serviços devera estar pactuada 
neste plano. Havendo sobra de recursos, poderá haverá uma repactuação entre a entidade de Secretaria de 
Saúde para ser utilizada na prestação de serviços e/ou custeio, compras de materiais e/ou medicamentos 
médicos/hospitalares, pagamento de folha de pagamento. A inserção de um novo requisito para a habilitação 
da Organização Social apenas se soma a severos outros itens previstos legalmente, não representando 
uma abrupta diminuição no rol de legitimados à habilitação como Organização Social, sendo certo que o 
objetivo da lei não é restringir o número de entidades de assistência social, mas somente viabilizar o melhor 
e mais amplo atendimento à população. Além disso visa assegurar mais recursos para as áreas de saúde, 
educação e assistência social, fazendo com que recursos destinados a contratos de gestão, firmados entre o 
Poder Público Municipal e Organizações Sociais, deixem de ser destinados ao pagamento de contribuições 
de seguridade social, por força de isenção decorrente do disposto na Lei Federal 12.101/09. Estimamos uma 
economia anual com encargos sociais, que poderiam ser efetivamente aplicados na execução dos objetos 
dos contratos de gestão.

Bauru, 14 de fevereiro de 2022

UBIRATAN CASSIO SANCHES

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Concede o Título de “Cidadão Bauruense” ao Senhor 
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Artigo 18, inciso XIV, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido o Título de “Cidadão Bauruense” ao Senhor NELSON WILIANS 
FRATONI RODRIGUES.

Parágrafo Único - A entrega do referido título poderá ser realizada em Sessão Solene previamente 
convocada, em comum acordo com o homenageado.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 14 de fevereiro de 2022.

MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues é paranaense de Cianorte, vindo de 
uma família de pequenos agricultores. Formado em Direito graças ao talento nato e muita dedicação aos 
estudos, hoje é um dos advogados mais conhecidos e respeitados do Brasil.

Antes de se tornar o CEO do maior escritório de advocacia da América Latina - o 
NWADV, Nelson Wilians Advogados, Nelson construiu uma história de muita luta e dedicação. Começou 
sua carreira ainda muito jovem, na cidade de Bauru, onde cursou Direito na Instituição Toledo de Ensino, 
umas das faculdades mais renomadas do Estado de São Paulo. Estabeleceu-se na região, trabalhando 
durante o dia no departamento de recursos humanos da Santa Casa de Misericórdia, e estudava a noite.

Com dinheiro curto, passou por muitas dificuldades e encarou uma jornada extra de 
trabalho em um posto de combustível aos fins de semana. Dividia-se entre abastecer, cuidar do caixa, lavar 
carros, entre outras tarefas. Passou-se um ano e Nelson, finalmente, estabeleceu-se em Bauru, com novas 
portas de emprego se abrindo. Estabelecendo boas relações nas empresas por onde passava, logo aprendeu 
a importância de mantê-las, sendo indicado por ex-patrões, por exemplo, a novas oportunidades.

Finalmente, ainda em Bauru, começou a assumir incumbências advocatícias, 
moldando-se como um profissional multitarefas. E, depois de passar no exame da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Nelson começou a advogar na cidade. Com boas parcerias, o jovem começou a construir uma 
grande carteira de clientes em Bauru e nas cidades vizinhas.

Em 1999 instalou a matriz do NWADV (Nelson Wilians Advogados) na cidade de 
São Paulo. Em 2003, inaugurou uma sede ampla na Marginal do Rio Pinheiros. O período de 2004 a 
2010 foi marcado pelo crescimento exponencial e contínuo: são abertos escritórios próprios em todas as 
capitais do Brasil. Em 2014, transferiu a Matriz para uma sede moderna, ampla e sofisticada localizada no 
CENU, (Centro Empresarial Nações Unidas), no bairro do Brooklyn. No mesmo ano, o NWADV (Nelson 
Wilians Advogados) é reconhecido pelo crível Anuário Análise Advocacia como a maior banca do Brasil 
nas categorias full service e número de advogados. O escritório hoje conta com 31 filiais próprias em todo 
o território nacional.

O espírito empreendedor faz de Nelson Wilians um expoente no universo jurídico 
nacional. Diariamente, publica posts inspiradores direcionados a jovens estudantes de direito e a advogados 
de todas as vertentes onde ressalta as inumeráveis possibilidades de atuação profissional.

Em 2022 é CEO do maior escritório de advocacia da América Latina, além de Cônsul 
Honorário da Hungria, palestrante e colunista da renomada revista FORBES.

Realizado no âmbito profissional e pessoal, é pai de seis filhos, três deles com a Dra. 
Anne Carolline Wilians, com quem é casado há cinco anos. Anne é idealizadora e presidente do (Instituto 
Nelson Wilians), braço de investimento social do Nelson Wilians Advogados.

Bauru, 14 de fevereiro de 2022.

MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN

EMENTÁRIO DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES 
NA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022

ANTONIO CARLOS DOMINGUES
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 01 das Ruas Arlindo 
Pinto Ferreira, Núcleo Habitacional Mary Dota; 08 da Felício Atala, Jardim Flórida e no final da única 
quadra da Rua dos Encanadores, Núcleo Residencial Edison Bastos Gasparini.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza no interior e no entorno da EMEI Márcia de 
Almeida Biguetti localizada na quadra 01 da Rua Doutor Adaucto de Carvalho; EMEI Magdalena Pereira 
da Silva Martha localizada na quadra 01 da Rua Maria Elísia Nogueira de Oliveira, Núcleo Habitacional 
Mary Dota; EMEII Iara Conceição Vicente localizada na quadra 03 da Rua Zoraide Ribeiro Buso e EMEF 
Alzira Cardoso localizada na quadra 04 da Rua Orozimbo Florêncio Figueiredo, Jardim Chapadão.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, em caráter de urgência, a passagem de máquina motoniveladora em 
toda extensão das Ruas Ryowa Hokama e Carlos Linares Roda, Quinta da Bela Olinda e na quadra 02 da 
Alcides Domingues dos Santos, Parque Giansante.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, em caráter de urgência, a reposição da tampa da boca de lobo 
existente próximo ao posto de saúde na quadra 01 da Rua Arlindo Pinto Ferreira, Núcleo Habitacional 
Mary Dota.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água localizado na quadra 02 da Rua 
Alberto Paulovich, Núcleo Habitacional Mary Dota.

EDMILSON MARINHO DA SILVA JUNIOR
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 01 a 08 da Rua 
Braz Fernandes, Parque Real.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos defronte ao imóvel 01-85 da 
Rua Laudino de Mattos, Parque Real.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 02 da Alameda 
General Alfredo Malan D’Angrogne, Vila Dutra.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 05 da Alameda 
General Alfredo Malan D’Angrogne, Vila Dutra.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza da Praça Waldemar Batista de Souza localizada 
na confluência entre as Alamedas Três Lagoas, General Alfredo Malan D’Angrogne e Corumbá, Vila Dutra.

EDSON MIGUEL DE JESUS
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de iluminação com a colocação de braço de luz 
defronte ao imóvel 24-38 da Rua Rubens Barone Bovoloni, Tangarás.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 05 da Rua José 
Fernando do Amaral, Parque Paulista.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a retirada de árvore caída na esquina entre as Ruas Araucária e Tereza 
Leoni, Núcleo Residencial Perdizes.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza do terreno localizado ao lado do imóvel 04-86 
da Rua Nelson Yoshiura, Vila Maracy.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o estudo de viabilidade para a pintura da sinalização de solo no 
cruzamento entre as Ruas Francisco Rodrigues Borges e Nelson Yoshiura, Vila Maracy.

ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a notificação do proprietário para a capinação e limpeza dos imóveis 
e suas respectivas calçadas localizados aos números 06-57 e 06-67 da Rua dos Comerciários, Núcleo 
Residencial Edison Bastos Gasparini.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão da Avenida 
Antônio Requena Nevado, Vila Alto Paraíso.
Moção de Aplauso ao Senhor Edson Antunes Maciel, o Esso Maciel, pela história de luta, resistência e 
muita coragem, que inspira e reverbera no tempo e no coração de Bauru.

GUILHERME BERRIEL CARDOSO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a manutenção das placas de identificação do nome de rua instaladas 
nos postes da quadra 08 da Rua Doutor José Ranieri, Jardim Cruzeiro do Sul.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 02 a 05 das Ruas 
Olavo Moura, Vila Carolina; 14 da Alfredo Ruiz, Vila Mesquita; 04 da Edson Rodrigues Pitta, Vila Rocha 
e 05 da Doutor Walter Belian, Vila Nova Paulista.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a manutenção do poste de sinalização de trânsito no cruzamento 
da quadra 25 da Rua Joaquim da Silva Martha com a Rua Raposo Tavares, Vila Brunhari.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura das faixas amarelas no cruzamento da quadra 25 da 
Rua Joaquim da Silva Martha com a Rua Raposo Tavares, Vila Brunhari.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água localizado na quadra 01 da Rua 
Wilson Neme, Jardim Gérson França.
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JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza da Praça Kasato Maru, localizada na 
confluência entre as Ruas Paraguai, Alaska e Patagônia, Jardim Terra Branca.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos defronte ao imóvel 01-15 da 
Rua Beiruth, Vila Seabra e na quadra 12 da Rua Brasilino Carvalho, Jardim Marília.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza dos terrenos localizados ao lado dos imóveis 
06-25 das Ruas Marcílio Dias, Vila Seabra e 03-55 da Salathiel Victorino da Silva, Vila Garcia.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a manutenção e reparos do playground, bem como a sua repintura e a 
do portão que dá acesso ao mesmo na EMEII Professora Etelvina de Araújo Almeida, localizada na quadra 
02 da Rua Júlio Simões, Vila Garcia.
Moção de Aplauso à Associação de Moradores e Proprietários do Jardim Estoril II e III (AMPJE) pelos 
relevantes trabalhos realizados em benefício de toda comunidade bauruense.

JULIO CESAR APARECIDO DE SOUSA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza do terreno localizado na esquina entre a quadra 
21 da Avenida Pinheiro Machado e a quadra 10 da Rua Waldemar Guimarães Ferreira, Jardim Prudência.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a desobstrução da boca de lobo existente na quadra 06 da Rua 
Severino Martins da Cunha, Vila Industrial.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a interdição em toda extensão da Avenida Jorge Zaiden aos domingos 
no período da manhã, Jardim Contorno.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 01 da Rua João 
Baptista Garcia Filho, Jardim Contorno e 06 da Alameda Tróia, Parque Santa Edwiges.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a retirada do obstáculo de solo implantado pelos munícipes e a 
realização de estudo para a implantação do mesmo pela Prefeitura Municipal na quadra 01 da Rua Amina 
Hamad Giacovoni, Parque Jaraguá.

MANOEL AFONSO LOSILA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 02 da Rua Charles 
Lindemberg, Parque Jardim Europa e em toda extensão das Ruas Estados Unidos, Jardim Terra Branca/
Jardim Solange; Darwin Jesus Bordin, Jardim Gérson França; José Toloi, Núcleo Habitacional José Regino 
e Rua dos Ferroviários, em especial defronte ao imóvel 03-97, Núcleo Residencial Edison Bastos Gasparini.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico entre os Condomínios Villaggio I e II 
localizados na Avenida Affonso José Aiello, Vila Aviação.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a pintura de faixas de ciclovias em toda a extensão da Avenida 
Affonso José Aiello, Vila Aviação.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de redutores de velocidade em vários pontos da 
Avenida Affonso José Aiello, Vila Aviação e nas quadras 02 da Rua Alberto Paulovich, Núcleo Habitacional 
Mary Dota e 11 da Avenida das Bandeiras, Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o estudo viário para a implantação de mão única de direção 
para a quadra 07 da Rua Saldanha da Gama, Vila Souto.

MARCELO ROBERTO AFONSO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o conserto do buraco formado próximo à guia defronte ao imóvel 01-
05 da Rua Antônio de Campos Fraga Neto, Núcleo Habitacional Edson Francisco da Silva.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza da Praça Vanildo Fiais da Silva localizada na 
confluência entre as Ruas Sargento Celso Moraes Pinto, Gustavo Martins de Oliveira e Sargento José dos 
Santos, Jardim Nova Esperança.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o nivelamento do poço de visita existente na quadra 05 da Rua 
Sebastião Faria da Costa, Jardim Nossa Senhora de Lourdes.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água localizado nas quadras 06 e 07 da 
Rua Wakiti Adachi, Jardim TV.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de esgoto com enorme buraco formado na 
quadra 03 da Rua Maria Elfrida Hjertquist, Jardim Ivone.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza das Praças Ronaldo Benevenuto, localizada na 
confluência entre as Ruas Jayme Bichusky, Cyro Wenceslau e Rodolfina Dias Domingues, Vila São João 
do Ipiranga; Ulysses Mendes na confluência entre Triagem e Emílio Viegas, Vila Conceição; das praças 
localizadas na quadra 04 da Avenida das Bandeiras, Vila Industrial; da situada no cruzamento entre as Ruas 
Ângelo Crepaldi, Severino Dantas de Souza e Coronel Antônio de Ávila Rebouças, Jardim Flórida e no 
entorno da pista de skate existente defronte ao imóvel 01-59 da Rua Ruth Rodrigues Maduro dos Santos, 
Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a poda drástica das árvores localizadas defronte aos imóveis 02-48 
das Ruas Theodoro Gavaldão, Núcleo Habitacional Mary Dota; 06-53 da Azarias Leite, Centro e 07-02 da 
Avenida Alcides Limão Garcia, Núcleo Habitacional Nobuji Nagasawa.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza em toda extensão da Rua Bertholdo do Carmo, 
Quinta da Bela Olinda; nas quadras 02, 04 e 06 da Rua Uruguai, Jardim Terra Branca e defronte ao imóvel 
17-12 da Rua Salvador Filardi, Vila Industrial.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza em todas as áreas verdes no Jardim Niceia.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto na quadra 07 da Rua Uruguai, Jardim Terra 
Branca e defronte ao imóvel 05-278 da Rua Sílvio Turbiani, Quinta da Bela Olinda.

MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 a 04 das Ruas Guido 
Padovani, 01 a 05 da Elvira Biancardi, 01 a 07 da João Paulo I, 01 a 05 da José Marques Filho, Parque 
Santa Cecília e 01 a 06 da Maria José Losnak, Parque São Geraldo.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 das Ruas Edmur de Araújo, 
01 a 06 da Paulo de Castro Marques e 01 da Francisco Soares, Parque Residencial Jardim Araruna; 01 e 02 
da Miguel Foggetti e 01 a 05 da Aricanduva e Araucária, Núcleo Residencial Perdizes.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 das Ruas Dorotheu Moreno 
Munhoz, José Montilha, Kalim Massad e Antônio Bertolini, 01 e 02 da Armelindo Freitas e 01 a 06 da José 
Munhoz, Parque Residencial Jardim Araruna.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 e 02 das Ruas dos 
Estudantes, Dormevil Forastieri, Pedro Scarabotto, Alberto Quércio, Antônio Alves Penteado e Modesto 
Sanchi Moreno, Parque Residencial Jardim Araruna.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 a 06 das Ruas Severino 
Dantas de Souza, 01 da Ângelo Crepaldi e Sílvio Segalla e 01 e 02 da Walter Spotti, Francisco Elias 
D’Annunzziatta e Paulino Dondici, Parque Residencial Jardim Araruna.

SERGIO BRUM
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza em toda extensão do canteiro central da 
Avenida Lúcio Luciano, Parque Bauru/Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de solo na rotatória localizada entre 
as Ruas Jorge Laurindo Ferreira de Paiva, Alziro Zarur e a Avenida Lúcio Luciano, Núcleo Residencial 
Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o retorno da mão dupla de direção em toda extensão da Rua 
Arlindo Coelho, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura de sinalização de solo em toda extensão da Avenida 
Lúcio Luciano, Parque Bauru/Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de solo na rotatória localizada entre 
a Avenida Cruzeiro do Sul e a Rua Jorge Schneyder Filho, Parque Bauru.

UBIRATAN CASSIO SANCHES
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização do serviço de coleta de lixo semanal da lixeira de 
Tibiriçá/Rio Verde do KM 360.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a abertura das quadras 03 e 04 da Rua Rio Brilhante, com as devidas 
benfeitorias, Vila Aimorés.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza da Praça Samuel Brasil Reis localizada na 
confluência entre as Ruas Wenceslau Braz, Olmes Berriel e Luiz Beviláqua, Vila Pacífico II.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 03 da Rua Peru, 
Jardim Terra Branca.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza do Núcleo de Saúde Octávio Rasi - Dr. Edison 
Bastos Gasparini, localizado na quadra 03 da Rua Paulo Leivas Macalão, Núcleo Habitacional Engenheiro 
Octávio Rasi.

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão da Alameda 
Sparta, Parque Santa Edwiges.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos defronte ao imóvel 01-108 da 
Rua Junichi Hanawa, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a passagem de máquina motoniveladora nas quadras 01 das Ruas José 
Gonçalves, Jardim Eldorado e 04 da Elvira Scantimburgo, Quinta da Bela Olinda.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos defronte ao imóvel 07-63 da 
Rua Marechal Deodoro, Parque Hipódromo.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro 
Jardim Solange.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, cópia do processo administrativo ou carga física 
do mesmo referente ao acordo envolvendo a Ação Comunitária e Promoção Social São Francisco de Assis 
(ACOP), Prefeitura Municipal de Bauru e o Ministério Público do Trabalho no ano de 2017.
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