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DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 16.190, DE 14 DE JULHO DE 2.022

P. 14.234/21 Designa membros do Conselho Municipal de Saúde.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 

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

Art. 1º Ficam designados para integrar o Conselho Municipal de Saúde, em substituição aos 
membros representantes da Secretaria Municipal de Saúde, designados pelo Decreto 
Municipal nº 16.040, de 12 de abril de 2.022, a saber:
“I- DOS GESTORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E TRABALHADORES 

DE SAÚDE:
a) Titular: Alana Trabulsi Burgo – (Secretaria Municipal de Saúde); e

Suplente: Josiane Leonice Zanetti de Matos – (Secretaria Municipal de 
Saúde).

b) Titular: Lucila Paula Manso Bacci – (Secretaria Municipal de Saúde); 
e
Suplente: Ezequiel Aparecido dos Santos – (Secretaria Municipal de 

Saúde).
(...).” NR

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 14 de julho de 2.022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ALANA TRABULSI BURGO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
GUSTAVO LOPES PEREIRA

RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETOS DE LEI
Enviados à Câmara Municipal

PROJETO   DE   LEI   Nº   49/22
P. 160.085/21 Autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termos de Fomento, repasse de 
recursos públicos municipais para as Organizações da Sociedade Civil do setor privado que especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar, mediante Termo de Fomento, 

repasses de recursos públicos municipais oriundos, para a Organização da Sociedade 
Civil, abaixo identificada, com recursos alocados no Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa - FUMPI, nos respectivos totais estimados, visando atender as 
seguintes finalidades:

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

VILA VICENTINA – LAR PARA IDOSOS

PROJETOS META SUBVENÇÃO AUXÍLIO TOTAL DOS 
REPASSES

“Implantações do Sistema de 
Proteção Contra Descargas 

Atmosféricas” 50

R$ 136.100,00 R$ 136.100,00

“Mobiliar buscando conforto” R$ 40.325,00 R$ 40.325,00

“Acessibilidade para todos” R$ 8.809,00 R$ 8.809,00

TOTAL 50 R$ 185.234,00 R$ 185.234,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO RENAL CRÔNICO – ABREC

PROJETOS META SUBVENÇÃO AUXÍLIO TOTAL DOS 
REPASSES

“Transporte Inclusivo” 170 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

“Equipar para Qualificar” 50 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00

TOTAL 220 R$138.000,00 R$ 138.000,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
COMUNIDADE BOM PASTOR

PROJETO META SUBVENÇÃO AUXÍLIO TOTAL DOS 
REPASSES

“Operação Segurança” 22 R$ 23.250,00 R$ 50.173,48 R$ 73.423,48
TOTAL 22 R$ 23.250,00 R$ 50.173,48 R$ 73.423,48

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU – APAE

PROJETO META SUBVENÇÃO AUXÍLIO TOTAL DOS 
REPASSE

“Espaço Vida Ativa” 219 R$ 43.835,42 R$ 43.835,42

TOTAL 219 R$ 43.835,42 R$ 43.835,42

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO – I.A.S.C

PROJETO META SUBVENÇÃO AUXÍLIO TOTAL DOS 
REPASSE

“Clique na Terceira Idade” 120 R$ 54.389,85 R$ 54.389,85

TOTAL 120 R$ 54.389,85 R$ 54.389,85

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

FUNDAÇÃO TOLEDO – FUNDATO

PROJETOS META SUBVENÇÃO AUXÍLIO TOTAL DOS 
REPASSE

“Abrindo caminhos para a 
inclusão” 90 R$ 296.558,97 R$ 296.558,97

TOTAL 90 R$ 296.558,97 R$ 296.558,97

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

SORRI BAURU

PROJETO META SUBVENÇÃO AUXÍLIO TOTAL DOS 
REPASSES

“Longe Vida” 300 11.099,82 4.020,00 R$ 15.119,82

TOTAL 300 11.099,82 4.020,00 R$ 15.119,82
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações previstas na Lei 

Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2022.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, ...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
05, julho, 22

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa de Leis, 
o incluso Projeto de Lei, a efetivar, mediante Termo de Fomento, repasse de recursos públicos para as 
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Organizações da Sociedade Civil do setor privado, que atuam na área de Assistência Social, visando a 
cooperação no desenvolvimento de atividades de relevante interesse público.

Tal projeto se faz necessário por força do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que exige, expressamente, 
que qualquer repasse de recursos públicos para o setor privado deve ser autorizado por lei específica, 
assim entendida aquela que identifica o beneficiário, fixa ou estima o valor do repasse e ainda determina a 
finalidade da transferência dos recursos.

Insta esclarecer que a parceria proposta, refere-se a participação das Organizações 
por meio do Edital nº 026/2.022 - Chamamento Público nº 003/2.022 - Processo nº 160.085/2.021 – Objeto: 
SELECIONAR PROPOSTAS DE PROJETOS, VISANDO O FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO 
DE AÇÕES QUE GARANTAM OS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, POR ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL (OSC’S) PARA COMPOR O BANCO DE PROJETOS DO CONSELHO 
MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA (COMUPI), POR MEIO DE TERMO DE FOMENTO, DE ACORDO 
COM AS DIRETRIZES DA LEI FEDERAL Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2.014, ALTERADA PELA 
LEI FEDERAL Nº 13.214, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2.015, E PELO DECRETO FEDERAL Nº 8.726 
DE 27 DE ABRIL DE 2.016.

Ressaltamos, ser de grande importância as parcerias, pois, visam entre outras coisas 
promover o atendimento de qualidade e oportunidades aos usuários da Política Municipal de Direitos da 
Pessoa Idosas.

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

Atenciosas saudações,
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

PROJETO   DE   LEI   Nº   55/22
P. 95.777/22 Autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo de Fomento repasse de 
Recurso Público Estadual para a Organização da Sociedade Civil – OSC do setor privado que especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar, mediante Termo de Fomento, 

repasse de recurso público Estadual alocados no Fundo Municipal da Assistência 
Social – FMAS, oriundos de Emenda Parlamentar “São Paulo Sem Papel”, abaixo 
identificada sob nº 2022.094.34355, destinada à Organização da Sociedade Civil 
– OSC, que componham a rede socioassistencial indireta voltada ao atendimento 
do cidadão em situação de vulnerabilidade social, visando atender as seguintes 
finalidades:

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMENDA PARLAMENTAR
Associação de Pais para integração Social e Escolar da Criança Especial – APIECE

SERVIÇO META PARCELA 
ESTADUAL EP AUXÍLIO

TOTAL DO 
REPASSE

Serviço de Proteção Social Especial para 
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 

Famílias- SEID
140 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00

TOTAL 140 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações previstas na Lei 

Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2.022.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, ...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
15, julho, 22

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa de Leis, o 
incluso Projeto de Lei, que autoriza a efetivar, mediante Termo de Fomento, repasse de Recursos Públicos 
para as Organizações da Sociedade Civil – OSC do setor privado que atuam na área de assistência social, 
visando a cooperação no desenvolvimento de atividades de relevante interesse público.

Tal projeto se faz necessário por força do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que exige, expressamente, 
que qualquer repasse de recursos públicos para o setor privado deve ser autorizado por lei específica, 
assim entendida aquela que identifica o beneficiário, fixa ou estima o valor do repasse e ainda determina a 
finalidade da transferência dos recursos.

Insta esclarecer que a parceria proposta, refere-se ao repasse através de emenda 
Parlamentar Estadual “São Paulo Sem Papel”, destinada à Organização da Sociedade Civil – OSC, 
que componham a rede socioassistencial indireta voltada ao atendimento do cidadão em situação de 
vulnerabilidade social.

Ressaltamos, ser de grande importância as parcerias, pois, visa entre outras coisas 
promover o atendimento de qualidade e oportunidades aos usuários da Política Municipal da Assistência 
Social.

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

Atenciosas saudações,
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

PROJETO   DE   LEI   Nº   56/22
P. 95.745/22 Autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termos de Fomento repasse de 
Recursos Públicos Estaduais para as Organizações da Sociedade Civil – OSC, do setor privado que 
especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar, mediante Termo de Fomento, 

repasse de Recurso Público Estadual alocados no Fundo Municipal da Assistência 
Social – FMAS, oriundos de Emenda Parlamentar “São Paulo Sem Papel”, abaixo 
identificada sob nº 2022.079.36193, destinada à Organização da Sociedade Civil 
– OSC, que componham a rede socioassistencial indireta voltada ao atendimento 
do cidadão em situação de vulnerabilidade social, visando atender as seguintes 
finalidades:

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – EMENDA PARLAMENTAR

Associação Wise Madness

SERVIÇO META PARCELA 
ESTADUAL EP AUXÍLIO TOTAL DO 

REPASSE
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculo criança, 
adolescente

625 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00

TOTAL 625 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações previstas na Lei 

Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2.022.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, ...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
15, julho, 22

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa de Leis, o 
incluso Projeto de Lei, que autoriza a efetivar, mediante Termo de Fomento repasse de Recursos Públicos 
para as Organizações da Sociedade Civil – OSC do setor privado que atuam na área de assistência social, 
visando a cooperação no desenvolvimento de atividades de relevante interesse público.

Tal projeto se faz necessário por força do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que exige, expressamente, 
que qualquer repasse de recursos públicos para o setor privado deve ser autorizado por lei específica, 
assim entendida aquela que identifica o beneficiário, fixa ou estima o valor do repasse e ainda determina a 
finalidade da transferência dos recursos.

Insta esclarecer que a parceria proposta, refere-se ao repasse através de Emenda 
Parlamentar Estadual “São Paulo Sem Papel”, destinada à Organização da Sociedade Civil – OSC, 
que componham a rede socioassistencial indireta voltada ao atendimento do cidadão em situação de 
vulnerabilidade social.

Ressaltamos, ser de grande importância as parcerias, pois, visa entre outras coisas 
promover o atendimento de qualidade e oportunidades aos usuários da Política Municipal da Assistência 
Social.

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

Atenciosas saudações,
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

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
Donizete do Carmo dos Santos 

Secretário
LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

SEDE da Secretaria da Administração
Secretário, Expediente, Compras e Licitações, Administração de Pessoal, Recursos Humanos e Avaliação 

Funcional.
Praça das Cerejeiras, 1-59 – Altos da Cidade – CEP. 17014-900

Atendimento: 8h às 12h – 13h às 18h
Almoxarifado Central e Patrimônio

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

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Progressão por Mérito Profissional (PMP), regulamentada pelas Leis Municipais nº 5.975/2.010 e 
6423/2013, e Decretos Municipais 15.259/2021, 15.398/2021, 15.503/2021 e 15.315/2021.

PROGRESSÕES POR MÉRITO PROFISSIONAL (PMP) - LOTE 49

PORT MATR CONCEITO LOTE RETROATIVO A SITUAÇÃO
1469 17.360 SATISFATÓRIO 49 08/04/2022 DEFERIDO
1470 21.069 SATISFATÓRIO 49 11/01/2022 DEFERIDO
1471 23.259 SATISFATÓRIO 49 01/05/2022 DEFERIDO
1472 23.385 SATISFATÓRIO 49 06/04/2022 DEFERIDO
1473 27.882 SATISFATÓRIO 49 01/02/2022 DEFERIDO
1474 27.981 SATISFATÓRIO 49 01/10/2021 DEFERIDO
1475 27.996 SATISFATÓRIO 49 01/12/2021 DEFERIDO
1476 28.318 SATISFATÓRIO 49 14/02/2022 DEFERIDO
1477 29.592 SATISFATÓRIO 49 01/12/2021 DEFERIDO
1478 29.626 SATISFATÓRIO 49 01/12/2021 DEFERIDO
1479 29.648 SATISFATÓRIO 49 01/11/2021 DEFERIDO
1480 29.754 SATISFATÓRIO 49 01/10/2021 DEFERIDO
1481 29.755 SATISFATÓRIO 49 01/10/2021 DEFERIDO
1482 29.760 SATISFATÓRIO 49 15/10/2021 DEFERIDO
1483 29.761 SATISFATÓRIO 49 10/10/2021 DEFERIDO
1484 29.765 SATISFATÓRIO 49 16/10/2021 DEFERIDO
1485 29.768 SATISFATÓRIO 49 01/10/2021 DEFERIDO
1486 29.769 SATISFATÓRIO 49 20/10/2021 DEFERIDO
1487 29.770 SATISFATÓRIO 49 01/10/2021 DEFERIDO
1488 29.771 SATISFATÓRIO 49 28/10/2021 DEFERIDO
1489 29.780 SATISFATÓRIO 49 01/11/2021 DEFERIDO
1490 29.788 SATISFATÓRIO 49 21/11/2021 DEFERIDO
1491 29.790 SATISFATÓRIO 49 21/05/2022 DEFERIDO
1492 29.799 SATISFATÓRIO 49 01/12/2021 DEFERIDO
1493 29.801 SATISFATÓRIO 49 01/12/2021 DEFERIDO
1494 29.803 SATISFATÓRIO 49 07/12/2021 DEFERIDO
1495 29.805 SATISFATÓRIO 49 05/12/2021 DEFERIDO
1496 29.811 SATISFATÓRIO 49 01/12/2021 DEFERIDO
1497 29.817 SATISFATÓRIO 49 01/12/2021 DEFERIDO
1498 29.819 SATISFATÓRIO 49 23/12/2021 DEFERIDO
1499 29.822 SATISFATÓRIO 49 05/01/2022 DEFERIDO
1500 29.827 SATISFATÓRIO 49 07/01/2022 DEFERIDO
1501 29.828 SATISFATÓRIO 49 06/01/2022 DEFERIDO
1502 29.829 SATISFATÓRIO 49 07/01/2022 DEFERIDO
1503 29.830 SATISFATÓRIO 49 12/01/2022 DEFERIDO
1504 29.836 SATISFATÓRIO 49 13/01/2022 DEFERIDO
1505 29.840 SATISFATÓRIO 49 20/01/2022 DEFERIDO
1506 29.849 SATISFATÓRIO 49 19/01/2022 DEFERIDO

1507 29.850 SATISFATÓRIO 49 21/01/2022 DEFERIDO
1508 29.858 SATISFATÓRIO 49 10/02/2022 DEFERIDO
1509 29.859 SATISFATÓRIO 49 10/02/2022 DEFERIDO
1510 29.867 SATISFATÓRIO 49 12/02/2022 DEFERIDO
1511 29.868 SATISFATÓRIO 49 18/02/2022 DEFERIDO
1512 29.870 SATISFATÓRIO 49 19/02/2022 DEFERIDO
1513 29.872 SATISFATÓRIO 49 20/02/2022 DEFERIDO
1514 29.876 SATISFATÓRIO 49 20/02/2022 DEFERIDO
1515 29.880 SATISFATÓRIO 49 24/02/2022 DEFERIDO
1516 29.886 SATISFATÓRIO 49 01/03/2022 DEFERIDO
1517 29.890 SATISFATÓRIO 49 01/03/2022 DEFERIDO
1518 29.893 SATISFATÓRIO 49 02/03/2022 DEFERIDO
1519 29.894 SATISFATÓRIO 49 01/03/2022 DEFERIDO
1520 29.906 SATISFATÓRIO 49 01/05/2022 DEFERIDO
1521 29.925 SATISFATÓRIO 49 01/04/2022 DEFERIDO
1522 29.929 SATISFATÓRIO 49 06/04/2022 DEFERIDO
1523 29.937 SATISFATÓRIO 49 05/04/2022 DEFERIDO
1524 29.944 SATISFATÓRIO 49 16/04/2022 DEFERIDO
1525 29.945 SATISFATÓRIO 49 09/04/2022 DEFERIDO
1526 29.948 SATISFATÓRIO 49 12/04/2022 DEFERIDO
1527 29.952 SATISFATÓRIO 49 14/04/2022 DEFERIDO
1528 29.969 SATISFATÓRIO 49 03/05/2022 DEFERIDO
1529 29.970 SATISFATÓRIO 49 03/05/2022 DEFERIDO
1530 29.972 SATISFATÓRIO 49 03/05/2022 DEFERIDO
1531 29.973 SATISFATÓRIO 49 03/05/2022 DEFERIDO
1532 29.976 SATISFATÓRIO 49 05/05/2022 DEFERIDO
1533 29.980 SATISFATÓRIO 49 05/05/2022 DEFERIDO
1534 29.984 SATISFATÓRIO 49 06/05/2022 DEFERIDO
1535 29.986 SATISFATÓRIO 49 06/05/2022 DEFERIDO
1536 29.987 SATISFATÓRIO 49 07/05/2022 DEFERIDO
1537 29.990 SATISFATÓRIO 49 10/05/2022 DEFERIDO
1538 29.993 SATISFATÓRIO 49 10/05/2022 DEFERIDO
1539 29.998 SATISFATÓRIO 49 14/05/2022 DEFERIDO
1540 29.999 SATISFATÓRIO 49 12/05/2022 DEFERIDO
1541 30.002 SATISFATÓRIO 49 13/05/2022 DEFERIDO
1542 30.012 SATISFATÓRIO 49 19/05/2022 DEFERIDO
1543 30.015 SATISFATÓRIO 49 25/05/2022 DEFERIDO
1544 30.018 SATISFATÓRIO 49 01/06/2022 DEFERIDO
1545 30.029 SATISFATÓRIO 49 01/06/2022 DEFERIDO
1546 30.034 SATISFATÓRIO 49 07/06/2022 DEFERIDO
1547 30.040 SATISFATÓRIO 49 09/06/2022 DEFERIDO
1548 30.041 SATISFATÓRIO 49 10/06/2022 DEFERIDO
1549 30.046 SATISFATÓRIO 49 11/06/2022 DEFERIDO
1550 30.048 SATISFATÓRIO 49 14/06/2022 DEFERIDO
1551 30.054 SATISFATÓRIO 49 21/06/2022 DEFERIDO
1552 31.013 SATISFATÓRIO 49 22/12/2021 DEFERIDO
1553 32.000 SATISFATÓRIO 49 01/02/2022 DEFERIDO
1554 32.166 SATISFATÓRIO 49 03/10/2021 DEFERIDO
1555 32.180 SATISFATÓRIO 49 10/10/2021 DEFERIDO
1556 32.189 SATISFATÓRIO 49 18/10/2021 DEFERIDO
1557 32.191 SATISFATÓRIO 49 18/10/2021 DEFERIDO
1558 32.195 SATISFATÓRIO 49 25/10/2021 DEFERIDO
1559 32.199 SATISFATÓRIO 49 25/10/2021 DEFERIDO
1560 32.221 SATISFATÓRIO 49 26/11/2021 DEFERIDO
1561 32.224 SATISFATÓRIO 49 01/12/2021 DEFERIDO
1562 32.234 SATISFATÓRIO 49 03/01/2022 DEFERIDO
1563 32.250 SATISFATÓRIO 49 08/02/2022 DEFERIDO
1564 32.259 SATISFATÓRIO 49 22/02/2022 DEFERIDO
1565 32.268 SATISFATÓRIO 49 26/02/2022 DEFERIDO
1566 32.279 SATISFATÓRIO 49 05/03/2022 DEFERIDO
1567 32.282 SATISFATÓRIO 49 07/03/2022 DEFERIDO
1568 32.291 SATISFATÓRIO 49 13/03/2022 DEFERIDO
1569 32.294 SATISFATÓRIO 49 14/03/2022 DEFERIDO
1570 32.297 SATISFATÓRIO 49 18/03/2022 DEFERIDO
1571 32.301 SATISFATÓRIO 49 19/03/2022 DEFERIDO
1572 32.312 SATISFATÓRIO 49 01/04/2022 DEFERIDO
1573 32.317 SATISFATÓRIO 49 01/04/2022 DEFERIDO
1574 32.318 SATISFATÓRIO 49 01/04/2022 DEFERIDO
1575 32.323 SATISFATÓRIO 49 01/04/2022 DEFERIDO
1576 32.357 SATISFATÓRIO 49 17/04/2022 DEFERIDO
1577 32.378 SATISFATÓRIO 49 01/05/2022 DEFERIDO
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1578 32.381 SATISFATÓRIO 49 01/05/2022 DEFERIDO
1579 32.387 SATISFATÓRIO 49 02/05/2022 DEFERIDO
1580 32.389 SATISFATÓRIO 49 03/05/2022 DEFERIDO
1581 32.396 SATISFATÓRIO 49 07/05/2022 DEFERIDO
1582 32.399 SATISFATÓRIO 49 10/05/2022 DEFERIDO
1583 32.409 SATISFATÓRIO 49 16/05/2022 DEFERIDO
1584 32.423 SATISFATÓRIO 49 22/05/2022 DEFERIDO
1585 32.427 SATISFATÓRIO 49 28/05/2022 DEFERIDO
1586 32.434 SATISFATÓRIO 49 04/06/2022 DEFERIDO
1587 32.446 SATISFATÓRIO 49 17/06/2022 DEFERIDO
1588 33.141 SATISFATÓRIO 49 01/04/2022 DEFERIDO
1589 33.170 SATISFATÓRIO 49 01/10/2021 DEFERIDO
1590 33.172 SATISFATÓRIO 49 02/10/2021 DEFERIDO
1591 33.177 SATISFATÓRIO 49 07/10/2021 DEFERIDO
1592 33.184 SATISFATÓRIO 49 14/10/2021 DEFERIDO
1593 33.197 SATISFATÓRIO 49 17/11/2021 DEFERIDO
1594 33.200 SATISFATÓRIO 49 23/11/2021 DEFERIDO
1595 33.205 SATISFATÓRIO 49 01/12/2021 DEFERIDO
1596 33.207 SATISFATÓRIO 49 01/12/2021 DEFERIDO
1597 33.225 SATISFATÓRIO 49 11/01/2022 DEFERIDO
1598 33.228 SATISFATÓRIO 49 20/01/2022 DEFERIDO
1599 33.229 SATISFATÓRIO 49 20/01/2022 DEFERIDO
1600 33.231 SATISFATÓRIO 49 25/01/2022 DEFERIDO
1601 33.238 SATISFATÓRIO 49 04/02/2022 DEFERIDO
1602 33.262 SATISFATÓRIO 49 07/03/2022 DEFERIDO
1603 33.270 SATISFATÓRIO 49 01/04/2022 DEFERIDO
1604 33.284 SATISFATÓRIO 49 05/04/2022 DEFERIDO
1605 33.285 SATISFATÓRIO 49 05/04/2022 DEFERIDO
1606 33.297 SATISFATÓRIO 49 01/05/2022 DEFERIDO
1607 33.298 SATISFATÓRIO 49 02/05/2022 DEFERIDO
1608 33.302 SATISFATÓRIO 49 29/04/2022 DEFERIDO
1609 33.316 SATISFATÓRIO 49 06/06/2022 DEFERIDO
1610 33.318 SATISFATÓRIO 49 19/05/2022 DEFERIDO
1611 33.324 SATISFATÓRIO 49 01/06/2022 DEFERIDO
1612 33.329 SATISFATÓRIO 49 20/05/2022 DEFERIDO
1613 33.334 SATISFATÓRIO 49 08/06/2022 DEFERIDO
1614 33.341 SATISFATÓRIO 49 20/06/2022 DEFERIDO
1615 33.343 SATISFATÓRIO 49 20/06/2022 DEFERIDO
1616 33.344 SATISFATÓRIO 49 21/06/2022 DEFERIDO
1617 33.348 SATISFATÓRIO 49 23/06/2022 DEFERIDO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA DE NOMEAÇÃO

A partir de 01/07/2022, portaria n.º 1676/2022, nomeia, interinamente, MARINA MARTINS LEITE, 
matrícula 33113, RG n.º 30.XXX.XXX-8 e CPF n.º 226.XXX.XXX-90, no Cargo em Comissão de 
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DO TRABALHO, EMPREGO E TURISMO, 
do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E 
RENDA, conforme Processo n.º 106054/2022.

EXONERAÇÃO/POSSE

PORTARIA N.º 1677/2022: 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) IZADORA DE OLIVEIRA LIMA PAULON, portador(a) do 
RG n.º 47XXXXX51 e CPF n.º 396.XXX.XXX-38, matrícula 33644, cargo efetivo de ASSISTENTE DE 
SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, 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 - AUXILIAR DE CRECHE, para o(a) 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, a partir de 21/07/2022.

PORTARIA N.º 1678/2022: 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) MARCIA KATASE SHODA LIMA, portador(a) 
do RG n.º 32XXXXX6X e CPF n.º 299.XXX.XXX-56, matrícula 35920, cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, 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 - SECRETARIO DE ESCOLA, para o(a) 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, a partir de 21/07/2022.

TORNA SEM EFEITO

PORTARIA N.º 1679/2022: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial n.º 3578, a PORTARIA N.º 1231/2022 que nomeou o(a) Sr.(a) LUCAS GIMENES 
BOTELHO, portador(a) do RG n.º 42XXXXX38 e CPF n.º 419.XXX.XXX-43, classificação 26º lugar, no 

cargo efetivo de AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ALMOXARIFE, Edital 
n.º 17/2016, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA.

PORTARIA N.º 1680/2022: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial n.º 3578, a PORTARIA N.º 1637/2022 que nomeou o(a) Sr.(a) LUIZ ANTONIO DE 
SOUZA CARVALHO, portador(a) do RG n.º 49XXXXX88 e CPF n.º 421.XXX.XXX-05, classificação 
34º lugar, no cargo efetivo de AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - 
ALMOXARIFE, Edital n.º 17/2016, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA.

PORTARIA N.º 1681/2022: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial n.º 3578, a PORTARIA N.º 1638/2022 que nomeou o(a) Sr.(a) HALINE CRISTINE 
ALVES MUNHOZ MORALES, portador(a) do RG n.º 29XXXXX98 e CPF n.º 294.XXX.XXX-58, 
classificação 35º lugar, no cargo efetivo de AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 
- ALMOXARIFE, Edital n.º 17/2016, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA.

PORTARIA N.º 1682/2022: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem 
Efeito no Diário Oficial n.º 3578, a PORTARIA N.º 1644/2022 que nomeou o(a) Sr.(a) OSMARINA 
PEREIRA BENEDITO, portador(a) do RG n.º 23XXXXX95 e CPF n.º 148.XXX.XXX-03, classificação 
06º lugar, no cargo efetivo de AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE 
- AJUDANTE GERAL, Edital n.º 09/2022, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA.

PORTARIA N.º 1683/2022: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial n.º 3578, a PORTARIA N.º 1653/2022 que nomeou o(a) Sr.(a) ADRIANO GOMES 
DE MORAES, portador(a) do RG n.º 34XXXXX51 e CPF n.º 326.XXX.XXX-04, classificação 14º 
lugar, no cargo efetivo de AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - 
AJUDANTE GERAL, Edital n.º 09/2022, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA.

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 1684/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ALMOXARIFE, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial n.º 3578 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 
dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) ANA PAULA MARTINS, portador(a) do RG n.º 30XXXXX23 
e CPF n.º 218.XXX.XXX-07, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 36º lugar, no concurso 
público para AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ALMOXARIFE, Edital n.º 
17/2016 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 22/07/2022 às 08h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.

Observação: Nomeação motivada em razão da desistência expressa do(a) 26º classificado(a).

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1685/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ALMOXARIFE, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial n.º 3578 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) MATHEUS AUGUSTO MANELCCI, portador(a) do 
RG n.º 46XXXXX49 e CPF n.º 394.XXX.XXX-74, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 
37º lugar, no concurso público para AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - 
ALMOXARIFE, Edital n.º 17/2016 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 22/07/2022 às 08h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.

Observação: Nomeação motivada em razão da desistência expressa do(a) 34º classificado(a), que foi 
nomeado(a) em virtude do(a) EXONERAÇÃO/POSSE de Elaine Cristina Fernandes Munari, cargo 
efetivo de Agente em Gestão Administrativa e Serviços - Almoxarife, matrícula 32481, publicado(a) no 
Diário Oficial do Município em 09/12/2021.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1686/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ALMOXARIFE, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial n.º 3578 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 
30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) LUCAS SILVEIRA, portador(a) do RG n.º 42XXXXX92 
e CPF n.º 335.XXX.XXX-65, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 38º lugar, no concurso 
público para AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ALMOXARIFE, Edital n.º 
17/2016 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 22/07/2022 às 08h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.

Observação: Nomeação motivada em razão da desistência expressa do(a) 35º classificado(a), que foi 
nomeado(a) em virtude do(a) EXONERAÇÃO/POSSE de Marcos Julian dos Santos, cargo efetivo de 
Agente em Gestão Administrativa e Serviços - Almoxarife, matrícula 34397, publicado(a) no Diário Oficial 
do Município em 44707.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1687/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3578 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) SONIA REGINA ROMERO, 
portador(a) do RG n.º 29XXXXX48 e CPF n.º 214.XXX.XXX-02, em virtude do(a) mesmo(a) haver se 
classificado em 16º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, Edital n.º 09/2022 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 22/07/2022 às 08h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
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Observação: Nomeação motivada em razão da desistência expressa do(a) 06º classificado(a), que foi 
nomeado(a) em virtude do(a) EXONERAÇÃO de Cesar Augusto Gaburi, cargo efetivo de Auxiliar em 
Manutenção, Conservação e Transporte - Ajudante Geral, matrícula 34069, publicado(a) no Diário Oficial 
do Município em 19/03/2022.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1688/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, 
no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3578 após o cumprimento das exigências 
legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) CARLOS ROBERTO 
ANGELICO, portador(a) do RG n.º 15XXXXX35 e CPF n.º 101.XXX.XXX-16, em virtude do(a) 
mesmo(a) haver se classificado em 17º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, Edital n.º 09/2022 para exercer as funções 
do cargo.
Comparecer em 22/07/2022 às 08h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.

Observação: Nomeação motivada em razão da desistência expressa do(a) 14º classificado(a).

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1689/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, 
no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3578 após o cumprimento das exigências 
legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) GUILHERME DA COSTA 
SILVA, portador(a) do RG n.º 50XXXXX63 e CPF n.º 473.XXX.XXX-03, em virtude do(a) mesmo(a) 
haver se classificado em 18º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, Edital n.º 09/2022 para exercer as funções 
do cargo.
Comparecer em 22/07/2022 às 08h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.

Observação: Nomeação motivada pelo(a) APOSENTADORIA de Jose Quirino Andrade, cargo efetivo 
de Auxiliar em Manutenção, Conservação e Transporte - Ajudante Geral, matrícula 22746, publicado(a) no 
Diário Oficial do Município em 10/02/2022.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1690/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3578 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) CRISTIANE SOARES GALVAO, 
portador(a) do RG n.º 28XXXXX85 e CPF n.º 266.XXX.XXX-47, em virtude do(a) mesmo(a) haver se 
classificado em 19º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, Edital n.º 09/2022 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 22/07/2022 às 08h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.

Observação: Nomeação motivada pelo(a) APOSENTADORIA de Moises Felicio Moreira, cargo efetivo 
de Auxiliar em Manutenção, Conservação e Transporte - Ajudante Geral, matrícula 23401, publicado(a) no 
Diário Oficial do Município em 21/07/2021.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1691/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3578 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) FRANCIELLE ESTORINO 
REGINA MOURA, portador(a) do RG n.º 41XXXXX61 e CPF n.º 331.XXX.XXX-00, em virtude do(a) 
mesmo(a) haver se classificado em 20º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, Edital n.º 09/2022 para exercer as funções 
do cargo.
Comparecer em 22/07/2022 às 08h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.

Observação: Nomeação motivada pelo(a) APOSENTADORIA de Jose Maria Aparecido Pereira, 
cargo efetivo de Auxiliar em Manutenção, Conservação e Transporte - Ajudante Geral, matrícula 23296, 
publicado(a) no Diário Oficial do Município em 03/07/2021.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1692/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, 
no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3578 após o cumprimento das exigências 
legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) ANTONIO VALENTIN 
BRASILINO, portador(a) do RG n.º 14XXXXX01 e CPF n.º 495.XXX.XXX-22, em virtude do(a) 
mesmo(a) haver se classificado em 21º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, Edital n.º 09/2022 para exercer as funções 
do cargo.
Comparecer em 22/07/2022 às 08h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1693/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3578 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) DIEGO DA SILVA SANTOS, 
portador(a) do RG n.º 43XXXXX67 e CPF n.º 428.XXX.XXX-21, em virtude do(a) mesmo(a) haver se 
classificado em 22º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, Edital n.º 09/2022 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 22/07/2022 às 08h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1694/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, 
no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3578 após o cumprimento das exigências 
legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) RODRIGO DOS SANTOS 
NASCIMENTO, portador(a) do RG n.º 40XXXXX82 e CPF n.º 310.XXX.XXX-08, em virtude do(a) 
mesmo(a) haver se classificado em 23º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, 

CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, Edital n.º 09/2022 para exercer as funções 
do cargo.
Comparecer em 22/07/2022 às 08h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1695/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, 
no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3578 após o cumprimento das exigências 
legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) RENATO CASTILHO 
GONCALVES, portador(a) do RG n.º 22XXXXX0X e CPF n.º 116.XXX.XXX-88, em virtude do(a) 
mesmo(a) haver se classificado em 24º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, Edital n.º 09/2022 para exercer as funções 
do cargo.
Comparecer em 22/07/2022 às 08h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.

Observação: Nomeação motivada pelo(a) FALECIMENTO de Jose Aparecido Pires, cargo efetivo de 
Auxiliar em Manutenção, Conservação e Transporte - Ajudante Geral, matrícula 29579, publicado(a) no 
Diário Oficial do Município em 26/03/2020.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1696/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, 
no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3578 após o cumprimento das exigências 
legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) HERIKA CRISTINA 
PEREIRA PAULETTO, portador(a) do RG n.º 41XXXXX80 e CPF n.º 341.XXX.XXX-51, em 
virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 25º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, Edital n.º 09/2022 
para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 22/07/2022 às 08h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1697/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3578 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) NATHAN FELIPE LEME DE 
SA, portador(a) do RG n.º 41XXXXX92 e CPF n.º 438.XXX.XXX-82, em virtude do(a) mesmo(a) haver se 
classificado em 26º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, Edital n.º 09/2022 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 22/07/2022 às 08h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1698/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3578 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) FABIO HENRIQUE BARNABE 
ALVES, portador(a) do RG n.º 47XXXXX82 e CPF n.º 402.XXX.XXX-27, em virtude do(a) mesmo(a) 
haver se classificado em 27º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, Edital n.º 09/2022 para exercer as funções 
do cargo.
Comparecer em 22/07/2022 às 08h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1699/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3578 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) MICHEL RENATO TEIXEIRA, 
portador(a) do RG n.º 33XXXXX25 e CPF n.º 304.XXX.XXX-22, em virtude do(a) mesmo(a) haver se 
classificado em 28º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, Edital n.º 09/2022 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 22/07/2022 às 08h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1700/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, 
no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3578 após o cumprimento das exigências 
legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) HUGO PAULO ORTEGA 
CALEGARI, portador(a) do RG n.º 79XXXX84 e CPF n.º 374.XXX.XXX-40, em virtude do(a) mesmo(a) 
haver se classificado em 29º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, Edital n.º 09/2022 para exercer as funções 
do cargo.
Comparecer em 22/07/2022 às 08h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1701/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de AUXILIAR 
EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3578 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) VANESSA FRACALOSSI, portador(a) do 
RG n.º 47XXXXX34 e CPF n.º 390.XXX.XXX-13, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado 
em *269º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, Edital n.º 09/2022 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 22/07/2022 às 08h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.
*Atendendo ao disposto no artigo 19º da Lei n.º 6871/2016.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1702/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, no 
quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3578 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) YURI DOS SANTOS SILVERIO, 
portador(a) do RG n.º 53XXXXX67 e CPF n.º 539.XXX.XXX-89, em virtude do(a) mesmo(a) haver se 



6 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 21 DE JULHO DE 2.022

classificado em 30º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, Edital n.º 09/2022 para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 22/07/2022 às 08h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 1703/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, 
no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3578 após o cumprimento das exigências 
legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) BIANCA CAROLINE 
SILVESTRE BARBOSA, portador(a) do RG n.º 45XXXXX69 e CPF n.º 404.XXX.XXX-38, em 
virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 31º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - AJUDANTE GERAL, Edital n.º 09/2022 
para exercer as funções do cargo.
Comparecer em 22/07/2022 às 08h30min com os documentos do Anexo I no endereço Praça das 
Cerejeiras 1-59, Vl. Noemy, Bauru-SP.

Observação: Nomeação motivada pelo(a) APOSENTADORIA de Carlos Henrique Penha, cargo efetivo 
de Auxiliar em Manutenção, Conservação e Transporte - Ajudante Geral, matrícula 20823, publicado(a) no 
Diário Oficial do Município em 07/09/2019.

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).

CONCURSO PÚBLICO

RESPOSTA AOS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

A Comissão Examinadora do Concurso Público aberto para provimento do cargo efetivo de ESPECIALISTA 
EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – JOVENS 
E ADULTOS informa que os candidatos inscritos sob os números abaixo relacionados tiveram o 
requerimento de isenção de taxa de inscrição deferido de acordo com o preconizado no CAPÍTULO IV 
do Edital 10/2020.
Os candidatos deverão providenciar a impressão do comprovante de inscrição, disponibilizado no site: 
www.bauru.sp.gov.br

INSCRIÇÃO
0034500003
0034500018
0034500019
0034500029
0034500031
0034500037
0034500044
0034500048
0034500053
0034500077
0034500084
0034500099
0034500108
0034500119
0034500134
0034500137
0034500144
0034500163
0034500165
0034500166
0034500174
0034500187

0034500191
0034500193
0034500197
0034500200
0034500203
0034500216
0034500218
0034500260
0034500263
0034500265
0034500271
0034500307
0034500330
0034500344
0034500359
0034500361
0034500367
0034500368
0034500443
0034500485

Bauru/SP, 21 de julho de 2022
Comissão Examinadora

Portaria n.º 73/2020

RESPOSTA AOS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

A Comissão Examinadora do Carreira - Concurso Público aberto para provimento do cargo efetivo de 
AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 
informa que os candidatos inscritos sob os números abaixo relacionados tiveram o requerimento de isenção 
de taxa de inscrição deferido de acordo com o preconizado no CAPÍTULO IV do Edital 11/2022.
Os candidatos deverão providenciar a impressão do comprovante de inscrição, disponibilizado no site: 
www.bauru.sp.gov.br
 

INSCRIÇÃO
 0038700008
0038700009
0038700013
0038700029
0038700033
0038700056
0038700073
0038700079
0038700085
0038700088
0038700142
0038700164
0038700177
0038700190
0038700196
0038700214
0038700226
0038700247
0038700261
0038700265
0038700273
0038700298
0038700299
0038700319
0038700321
0038700366
0038700384
0038700421
0038700430
0038700455
0038700462
0038700463
0038700477
0038700478
0038700491
0038700527
0038700531
0038700537
0038700566
0038700588
0038700604
0038700636
0038700642
0038700646
0038700649
0038700650
0038700666
 0038700669
0038700673
0038700686
0038700698
0038700699
0038700709
0038700725
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0038700730
0038700741
0038700751
0038700761
0038700803
0038700836
0038700877
0038700902
0038700906
0038700915
0038700923
0038700932
0038700933
0038700935
0038700936
0038700937
0038700944
0038700957
0038700984
0038701036
0038701111
0038701113
0038701115
0038701119
0038701152
0038701157
0038701167

 
Bauru/SP, 21 de julho de 2022

 Comissão Examinadora
Portaria n.º 235/2022

RESPOSTA AOS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

A Comissão Examinadora do Carreira - Concurso Público aberto para provimento do cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO – NUTRICIONISTA informa que os 
candidatos inscritos sob os números abaixo relacionados tiveram o requerimento de isenção de taxa de 
inscrição deferido de acordo com o preconizado no CAPÍTULO IV do Edital 12/2022.
Os candidatos deverão providenciar a impressão do comprovante de inscrição, disponibilizado no site: 
www.bauru.sp.gov.br
 

INSCRIÇÃO
 0038800049
0038800108
0038800126
0038800147

  
Bauru/SP, 21 de julho de 2022

 Comissão Examinadora
Portaria n.º 1141/2022

EDITAL Nº 13/2022
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 GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E SERVIÇOS – ASSISTENTE SOCIAL descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo 
Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 
e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal 
de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 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: 
Fernanda dos Santos Varandas, Suzane Gabia Dinis Albranti, Oeni Custódio Marins, Ana Paula Zaniboni 
Barreto, Juliane Rodrigues de Barros e sob a coordenação de Josiane Gomes de Moraes, Mariana Félix 
Bueno Belone e Walquíria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 
1142/2022, 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.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 
nº 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 25 (vinte e cinco) de agosto 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 04 (quatro) de outubro 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 Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Gestão 

Administrativa 
e Serviços – 

ASSISTENTE 
SOCIAL

01

Conclusão da 
Graduação em Serviço 

Social e registro no 
Conselho Regional 
de Serviço Social - 

CRESS/SP

R$ 3.131,28 R$ 625,00 30 horas / 
semanais R$ 75,00

Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas Técnicos 1 da Lei n° 5.975/10 e alterações 
posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 625,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.525/22.

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 04 
(quatro) de agosto de 2022 ate as 16h do dia 15 (quinze) de agosto 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 Gestão 
Administrativa e Serviços – ASSISTENTE SOCIAL, 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$ 75,00 (setenta e cinco 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 15 (quinze) de agosto 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.
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b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
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 04 (quatro) e 05 (cinco) de 
agosto 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
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 09 (nove) de agosto 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 04 (quatro) a 15 (quinze) de agosto 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 .
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 25 (vinte e cinco) de agosto 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 04 (quatro) de agosto às 
16h do dia 02 (dois) de setembro 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 não sendo permitido portar 
nenhum 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 nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário 
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III 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 04 (quatro) a 15 (quinze) de agosto 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 nº 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.



9DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 21 DE JULHO DE 2.022

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 .
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 do 
Setor de Segurança e Medicina do Trabalho do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência 
declarada se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim 
como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos 
dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:
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 nº 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.
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 25 (vinte e cinco) de agosto 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 Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em Gestão 
Administrativa e Serviços – 

ASSISTENTE SOCIAL

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90
Eliminatório

e
Classificatório

03 horas
Língua 

Portuguesa 10

Informática 10
Legislação 10

Análise de 
Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Gestão Administrativa 
e Serviços – ASSISTENTE SOCIAL 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 04 (quatro) de setembro 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 04 (quatro) de 
outubro 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) o candidato deverá obrigatoriamente entregar também o histórico escolar 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;
e) após o término do período de envio dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, 
em qualquer tempo;
f) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no Edital de Convocação a ser 
publicado no dia 04 (quatro) de outubro de 2022 no Diário Oficial de Bauru;
g) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria nº 1142/2022;
h) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Título Comprovantes Quantidade 
Máxima

Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, devidamente registrado, ou Certificado/
Declaração de conclusão de curso de pós-graduação 

em nível de Doutorado, em Serviço Social e/ou 
área correlata ao concurso, acompanhado do 

Histórico Escolar, devidamente reconhecido pelo 
órgão competente (MEC).

01 4,0 
pontos

4,0 
pontos

Mestrado

Diploma, devidamente registrado, ou Certificado/
Declaração de conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Mestrado, em Serviço Social e/ou área 
correlata ao concurso, acompanhado do Histórico 

Escolar, devidamente reconhecido pelo órgão 
competente (MEC).

01 3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização

Certificado registrado por instituição devidamente 
credenciada pelo MEC ou Declaração de 

conclusão de curso de pós-graduação em nível 
de especialização - lato sensu, com carga horária 

mínima de 360 horas/aula, em Serviço Social e/ou 
área correlata ao concurso, emitido por instituição 
reconhecida pelo MEC, acompanhado de histórico 

escolar.

03 1,0
ponto

3,0 
pontos

i) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
j) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
k) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados;
l) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
m) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
n) 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 25 (vinte e cinco) de agosto 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 04 (quatro) de outubro 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 como documento de identificação. 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 facultativo 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 
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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).
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 Gestão Administrativa 
e Serviços – ASSISTENTE SOCIAL 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 Gestão 
Administrativa e Serviços – ASSISTENTE SOCIAL 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 nomeação será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da 
Administração Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) Conforme Lei Municipal nº 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 10 (dez) 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 ;
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 04 (quatro) de outubro 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 Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Informática 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. 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. O candidato que já obteve a pontuação 
na(s) questão(ões) anulada(s), não terá direito a pontuação adicional.
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 nº 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados);
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 nº 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 
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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 nº 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 nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
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 Serviço Social, devidamente registrado no órgão competente – MEC e Registro no 
Conselho Regional de Serviço Social – CRESS/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 essas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médicos do Setor de Segurança e Medicina do Trabalho do 
Município de Bauru;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo enquadrado em motivos impeditivos de retorno ao serviço público 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 residencial/e-mail 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/e-mail 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 estarão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1142/2022.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – ASSISTENTE SOCIAL
Realizar atendimentos ao público; desenvolver projetos que atendam às necessidades da comunidade; criar 
vínculos com outras entidades assistenciais; realizar trabalhos administrativos e burocráticos. Discutir 
com equipe profissional, estabelecendo metas de trabalho e intervenção.  Atender familiares, responsáveis, 
amigos e outras pessoas envolvidas, que possam prestar esclarecimentos sobre o caso. Atender servidores. 
Atender solicitações de diversos órgãos competentes para realizar atendimentos. Fazer convocação dos 
interessados no atendimento. Realizar visitas domiciliares, hospitalares e em quaisquer lugares que se fizer 
necessário. Averiguar da situação encontrada. Levantar histórico sócio econômico, educacional e familiar 
do usuário. Examinar documentos relacionados à problemática do usuário. Orientar o usuário acerca dos 
direitos pertinentes ao problema em questão. Orientar o usuário dos procedimentos necessários para atingir 
seus objetivos. Realizar encaminhamento do usuário para outras entidades, quando julgar necessário. 
Auxiliar na delimitação de punições para os atos infracionais. Fazer acompanhamento da família do menor 
infrator, auxiliando em sua recolocação social. Fazer acompanhamento na escola e no trabalho, informando-
se sobre as condutas dos jovens que são orientados pelo serviço de assistência social. Encaminhar usuários 
para atendimento médico, psicológico ou demais profissionais da saúde, quando necessário. Levantar 
necessidades, através de entrevistas e observação das condições da população a qual atende. Estudar 
projetos já existentes na área do atendimento social. Estruturar projetos de acordo com necessidades da 
comunidade. Solicitar permissão dos órgãos competentes para a realização de projetos. Apresentar o 
projeto para outras entidades assistenciais que estarão vinculadas aos programas. Planejar, desenvolver, 
executar projetos na área, delimitando o público alvo a ser atingido. Realizar pesquisas, atualizar dados 
sobre recursos e condições sócio-econômicas do município e suas entidades. Estudar possibilidades de criar 
vínculos com outras entidades. Trabalhar em equipe multiprofissional com entidades que já desenvolvem 
trabalhos na área. Fazer acompanhamento dos usuários encaminhados para outras entidades. Entrar em 
contato com escolas que os usuários frequentam ou possam vir a frequentar. Fazer encaminhamento dos 
usuários para escolas, quando necessário. Entrar em contato com o Conselho Tutelar para que auxiliem 
nas intervenções com os jovens que cometeram atos infracionais. Realizar relatórios, pareceres e laudos 
periodicamente e/ou quando necessário. Elaborar e atualizar relatórios referentes aos casos atendidos. Fazer 
controle estatístico da prestação de serviços oferecidos à comunidade. Eventualmente auxilia em outras 
atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Fundamentos históricos teóricos metodológicos do Serviço Social.
2. Crise do capital, precarização do trabalho e impactos no Serviço Social.
3. Serviço Social na perspectiva do materialismo histórico dialético.
4. O espaço sócio-ocupacional do Serviço Social e as diferentes estratégias de intervenção profissional.
5. Processos de trabalho e Serviço Social.
6. Estatuto da Criança e Adolescente.
7. Estatuto do Idoso.
8. Estatuto da Pessoa com Deficiência.
9. Políticas Públicas e Serviço Social.
10. Seguridade Social e a Assistência Social como política de Proteção Social no contexto neoliberal.
11. Código de Ética do Assistente Social e Lei de Regulamentação da Profissão.
12. Serviço Social e Seguridade Social.
13. Lei Orgânica da Assistência Social.
14. Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.
15. Assistência Social (SUAS).
16. Normas e orientações básicas acerca dos CRAS e CREAS.
17. Escuta especializada para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.
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LÍNGUA PORTUGUESA
1. Leitura, compreensão, interpretação, gênero e tipologia textual.
2.  Objetivo e meio de circulação de textos diversos, destacando-se os provérbios, charges, notícias, tirinhas, 
cartuns, anúncios, reportagens, contos e fábulas.
3. Acentuação gráfica.
4.  Concordância verbal e nominal.
5. Classes de palavras (substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, 
interjeição e numeral) suas flexões, classificações e emprego.
6. Divisão silábica.
7. Elementos da comunicação e funções da linguagem.
8. Emprego dos sinais de pontuação.
9. Encontro vocálico; consonantal e dígrafo.
10. Figuras de linguagem.
11. Formas e grafia (uso do S e Z, afim e a fim, há ou a).
12.  Frase e oração (período simples e composto).
13. Novo acordo ortográfico, uso do hífen.
14. Pontuação.
15. Regência verbal e nominal.
16. Semântica: sinonímia, antonímia e polissemia; palavras homófonas e parônimas.
17. Sílaba tônica.
18. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto).
19. Uso do sinal indicador de crase.
20. Uso dos “porquês”
21. Uso do verbo, tempos, modos verbais e formas nominais.
22. Utilização dos vocábulos de acordo com a norma -padrão da língua.
23. Vozes Verbais (Ativa e Passiva).
24. Uso do sinal indicador de crase.

Referências: Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP)
Dicionário: Domingos Paschoal Cegalla – Companhia Editora Nacional.

INFORMÁTICA
1. Conceitos e modos de utilização no sistema operacional Windows: Área de trabalho, botão iniciar, 
janelas, acessórios, gerenciamento de arquivo e pastas, cópias de segurança, login e senha, gerenciamento 
de impressão.
2. Conceitos e modos de utilização no aplicativo para edição de textos Microsoft Word/LibreOffice Writer.
3. Conceitos e modos de utilização no aplicativo para edição de planilhas Microsoft Excel/LibreOffice Calc.
4. Conceitos e modos de utilização em ferramentas e aplicativos de navegação na internet, busca e pesquisa.
5. Noções básicas de redes de comunicação de dados: conceitos básicos de Internet e Intranet; softwares, 
equipamentos e acessórios, compartilhamento de recursos.
6. Gerenciamento de e-mails: envio e recebimento, anexos, spam e noções de segurança; configuração dos 
principais clientes de e-mail.
7. Segurança da Informação: conceitos, princípios, problemas, ameaças, ataques, backup e antivírus.

LEGISLAÇÃO
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – (Artigos: 1º ao 11; 29 ao 31; 37 ao 41; art. 
203 ao 204). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm  
2. Lei Orgânica Municipal – (Artigos: 1º ao 4º; 8º ao 16; 27; 28; 31; 34 ao 49; 51; 69; 70; 93 ao 95; 188; 
195). Disponível: https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx
3. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal 
de Bauru – (na íntegra). Disponível em: https://sapl.bauru.sp.leg.br/generico/viewerJS/viewerJS_
index_html?cod_norma=3740#https://sapl.bauru.sp.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/3740_texto_
integral.odt?1656552842.91
4. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos 
no Âmbito da Administração Pública Municipal – (Artigos 1º ao 7º; 16; 17; 18; 19; 22 ao 27; 44; 
45; 49). Disponível em: https://sapl.bauru.sp.leg.br/generico/viewerJS/viewerJS_index_html?cod_
norma=5984#https://sapl.bauru.sp.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/5984_texto_integral.
odt?1656768503.16
5. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru – (na íntegra). Disponível em: https://sapl.bauru.sp.leg.br/generico/viewerJS/viewerJS_
index_html?cod_norma=1635#https://sapl.bauru.sp.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/1635_texto_
integral.odt?1656769463.4
6. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru – (na íntegra). Disponível em: https://
sapl.bauru.sp.leg.br/generico/viewerJS/viewerJS_index_html?cod_norma=3921#https://sapl.bauru.sp.leg.
br/sapl_documentos/norma_juridica/3921_texto_integral.odt?1656769525.54
7. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Transforma o Serviço de Previdência dos 
Municipiários de Bauru – SEPREM – na Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV – (Artigo 1º; 2º; 3º; 4º; 17; 19; 49 ao 61). Disponível em: 
https://sapl.bauru.sp.leg.br/generico/viewerJS/viewerJS_index_html?cod_norma=5012#https://sapl.bauru.
sp.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/5012_texto_integral.odt?1656769568.47  
8. Lei Municipal nº 5.975, de 1º de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salário - PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição 
de jornadas especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, 
sobre a extinção de adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, 
exceto os cargos específicos da área de saúde e de educação - (na íntegra).  Disponível em: https://
www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

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

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

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 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 nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho respeitosamente perante 
Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar pedidos e fundamentos do 
recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
Pede e Espera Deferimento.

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

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
12/07/2022 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
21/07/2022 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
30/07/2022 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
04/08/2022 Abertura das Inscrições
15/08/2022 Encerramento das Inscrições

04 e 05/08/2022 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
09/08/2022 Publicação deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição

04 a 15/08/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

04/08/2022 a 02/09/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

25/08/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

25/08/2022 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
30/08/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
03/09/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
04/09/2022 Previsão da Realização da Prova Objetiva
06/09/2022 Previsão de Divulgação do Gabarito
04/10/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário

04/10/2022 Previsão de Resultado da Prova Objetiva e
1º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

08/10/2022 2º Edital de Convocação para Entrega de Títulos
11/10/2022 3º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

13 e 14/10/2022 Previsão do Período para Entrega de Títulos
19/11/2022 Previsão de Classificação Final
29/11/2022 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 12 de julho de 2022.
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 14/2022
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 - NUTRICIONISTA 
descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico 
Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo 

Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações 
posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde 
(Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores 
Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Maria Angélica Martins Lourenço, Renata Camilla Favarin Froes, Valéria Biondo, Anderson Aparecido 
da Silva, Heloisa Ferrari Lombardi e sob a coordenação de Caio Farinelli Bastos, Giedri Cristina Bispo 
Sanchez, Karina Osti e Mariana Félix Bueno Belone, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 
1143/2022, 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 nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 25 (vinte e cinco) de agosto de 2022.
9. 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 04 (quatro) de outubro de 2022.
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.
13. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
14. 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 Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Saúde – 

NUTRICIONISTA
01

Conclusão da 
Graduação em 

Nutrição e registro no 
Conselho Regional de 

Nutrição -CRN/SP

R$ 3.131,28 R$ 625,00 30 horas / 
semanais R$ 75,00

Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde da Lei n° 5.950/10 e alterações 
posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 625,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.525/22.

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 04 
(quatro) de agosto de 2022 ate as 16h do dia 15 (quinze) de agosto 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 – 
NUTRICIONISTA, 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$ 75,00 (setenta e cinco 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 
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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 15 (quinze) de agosto 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 nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
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 04 (quatro) e 05 (cinco) de 
agosto 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.
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 09 (nove) de agosto 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 04 (quatro) a 15 (quinze) de agosto 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.
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 25 (vinte e cinco) de agosto 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 04 (quatro) de agosto às 
16h do dia 02 (dois) de setembro 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 não sendo permitido portar 
nenhum 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 nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
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que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário 
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III 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 04 (quatro) a 15 (quinze) de agosto 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 nº 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.
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 do 
Setor de Segurança e Medicina do Trabalho do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência 
declarada se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim 
como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos 
dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes disposições:
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 nº 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.
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 25 (vinte e cinco) de agosto 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 Nº 
Questões Peso Caráter Duração da 

Prova

Especialista em Saúde – 
NUTRICIONISTA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90
Eliminatório

e
Classificatório

03 horasLíngua Portuguesa 10
Matemática 10

Legislação SUS 10
Análise de 

Títulos
Apresentação de 

Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – 
NUTRICIONISTA 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 04 (quatro) de setembro 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 04 (quatro) de 
outubro 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) o candidato deverá obrigatoriamente entregar também o histórico escolar 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;
e) após o término do período de envio dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, 
em qualquer tempo;
f) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no Edital de Convocação a ser 
publicado no dia 04 (quatro) de outubro de 2022 no Diário Oficial de Bauru;
g) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria nº 1143/2022;
h) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Título Comprovantes Quantidade 
Máxima

Valor
Unitário

Valor
Máximo

Doutorado

Diploma devidamente registrado ou Certificado/
Declaração de conclusão de curso de pós-graduação 

em nível de Doutorado, em qualquer área, 
acompanhado do histórico escolar devidamente 

reconhecido pelo órgão competente (MEC)

01 4,0
pontos

4,0
pontos

Mestrado

Diploma devidamente registrado ou Certificado/
Declaração de conclusão de curso de pós-graduação 

em nível de Mestrado, em qualquer área, 
acompanhado do histórico escolar devidamente 

reconhecido pelo órgão competente (MEC)

01 3,0
pontos

3,0
pontos

Especialização/
Residência/

Aprimoramento

Certificado registrado por instituição devidamente 
reconhecida por órgão competente 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 área da Nutrição, emitida por 
instituição reconhecida por órgão competente, 

acompanhado de histórico escolar.

03 1,0
ponto

3,0
pontos

i) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
j) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
k) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados;
l) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
m) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
n) 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 25 (vinte e cinco) de agosto 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 04 (quatro) de outubro 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 como documento de identificação. 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 facultativo 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.
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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 Saúde – 
NUTRICIONISTA 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 Saúde – 
NUTRICIONISTA 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 nomeação será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da 
Administração Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) Conforme Lei Municipal nº 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 10 (dez) 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.
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 04 (quatro) de outubro 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 Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS 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. 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. O candidato que já obteve a pontuação 
na (s) questão(s) anulada(s), não terá direito a pontuação adicional.
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 nº 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em 
Termo de Desistência);
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 nº 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;
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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 nº 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 nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
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 Nutrição, devidamente registrado no órgão competente – MEC e Registro no Conselho 
Regional de Nutrição – CRN/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 essas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médicos do Setor de Segurança e Medicina do Trabalho do 
Município de Bauru;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo enquadrado em motivos impeditivos de retorno ao serviço público 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 residencial/e-mail 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/e-mail 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 estarão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1143/2022.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – NUTRICIONISTA
Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e controlar os serviços de alimentação e nutrição/lactário; Planejar 
e supervisionar a execução da adequação de instalações físicas, equipamentos e utensílios, de acordo com 
as inovações tecnológicas; Planejar e supervisionar o dimensionamento, a seleção, a compra e a manutenção 
de equipamentos e utensílios; Identificar pacientes portadores de patologias e deficiências associadas á 
nutrição e/ou portadores de doenças crônicas não transmissíveis para o atendimento nutricional adequado 
visando o planejamento de ações específicas; Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades 
de higienização de ambientes, equipamentos e utensílios; Definir, padronizar, atualizar, organizar e 
supervisionar a execução das diretrizes técnicas e procedimentos operacionais do lactário; planejar, 
implantar, coordenar e supervisionar as atividades de preparo, acondicionamento, esterilização, 
armazenamento, rotulagem, transporte e distribuição de fórmulas; Confeccionar escalas dos servidores 
subordinados; Garantir a qualidade higiênico-sanitária, microbiológica e bromatológica das preparações; 
Elaborar diagnóstico nutricional, com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos; 
Elaborar a prescrição dietética, com base nas diretrizes do diagnóstico nutricional, adequando a evolução 
do estado nutricional; Registrar, em prontuário do paciente, a prescrição dietética e a evolução nutricional; 
Prestar atendimento nutricional individual em ambulatório ou em domicílio; Determinar e dar alta 
nutricional; Promover educação alimentar e nutricional para pacientes, familiares ou responsáveis; 
Estabelecer receituário individualizado de prescrição dietética, para distribuição ao paciente; Estabelecer e 
coordenar a elaboração e a execução de protocolos técnicos do serviço, de acordo com as legislações 
vigentes; Orientar e supervisionar a distribuição e administração de dietas; Interagir com a equipe 
multiprofissional, definindo com esta, sempre que pertinente, os procedimentos complementares à 
prescrição dietética; Encaminhar aos profissionais habilitados, os pacientes sob sua responsabilidade 
profissional, quando identificar que as atividades demandadas para a respectiva assistência fujam às suas 
atribuições técnicas; Solicitar exames laboratoriais necessários à avaliação nutricional, à prescrição 
dietética e à evolução nutricional do paciente; Prescrever suplementos nutricionais bem como alimentos 
para fins especiais, em conformidade com a legislação vigente, quando necessários à complementação da 
dieta; Orientar o paciente, quanto às técnicas higiênicas e dietéticas, relativas ao plano de dieta estabelecido; 
Planejar, avaliar e acompanhar os produtos nutricionais (fórmulas infantis, suplementos, dietas e módulos) 
desde a aquisição até o dispensação, orientando os beneficiários escritos nos programas de alimentação e 
nutrição do município quanto a sua utilização; Incentivar o aleitamento materno; Participar da promoção de 
campanhas de incentivo à doação de leite humano, destacando a importância da amamentação e divulgando 
as atividades do banco de leite humano; Orientar as usuárias do banco de leite humano, quanto à ordenha, 
manipulação, armazenamento e conservação do leite humano; Supervisionar as etapas de processamento, 
pasteurização, controle microbiológico e outras que envolvam a manipulação, garantindo a qualidade 
higiênico-sanitária do leite humano, desde a coleta até a distribuição; Supervisionar o controle quantitativo 
do leite humano coletado e distribuído; Supervisionar o levantamento de dados estatísticos gerados no BLH 
e enviá-los periodicamente ao centro de referência da região; Prestar atendimento nutricional às mães de 
recém-nascidos internados e que estejam necessitando de leite humano; orientar quanto à manutenção e 
estímulo da lactação, as mães afastadas dos filhos por internação destes ou da mãe, bem como aquelas que 
apresentem dificuldade na amamentação; Participar do planejamento e execução de programas de 
treinamento, estágios para alunos de nutrição e educação continuada para profissionais de saúde, desde que 
sejam preservadas as atribuições privativas do nutricionista; Participar de equipes multiprofissionais e 
intersetoriais, criadas por entidades públicas, destinadas a planejar, coordenar, supervisionar, implementar, 
executar e avaliar políticas, programas, projetos, cursos nos diversos níveis, pesquisas ou eventos de 
qualquer natureza, direta ou indiretamente relacionadas com alimentação e nutrição; Participar da 
elaboração e revisão da legislação e códigos próprios desta área; Coordenar e supervisionar a implantação 
e a implementação do sistema de vigilância alimentar a nutricional (SISVAN); Consolidar, analisar e 
avaliar dados de vigilância alimentar e nutricional, coletados em nível local, propondo ações de 
resolutividade, para situações de risco nutricional; Promover ações de educação alimentar e nutricional; 
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; Promover junto com a equipe de articulação no âmbito intrasetorial 
(entre os níveis de atenção), intersetorial e interinstitucional, visando à implementação da política nacional 
de alimentação e nutrição; Coletar, consolidar, analisar e avaliar dados da vigilância alimentar e nutricional, 
propondo ações de resolutividade, para situações de risco nutricional; Identificar grupos populacionais de 
risco nutricional, visando o planejamento de ações específicas; Promover, junto com a equipe, a implantação, 
implementação e o acompanhamento das ações de segurança alimentar e nutricional; Discutir com gestores 
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de saúde, em parceria com coordenadores/supervisores da atenção básica, a efetiva implantação de fluxos 
e mecanismos de referência e contra referência, além de outras medidas necessárias para assegurar o 
desenvolvimento de ações de assistência à saúde e nutrição; Realizar visitas domiciliares identificando 
portadores de patologias e deficiências associadas à nutrição, promovendo o atendimento e acompanhamento 
nutricional adequado. Prestar atendimento nutricional individual, em ambulatório ou em domicilio, 
elaborando diagnóstico nutricional, com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos. 
Treinar e acompanhar o desenvolvimento das ações de vigilância sanitária; Assessorar tecnicamente, os 
profissionais dos serviços de saúde, públicos e privados, no desenvolvimento de ações de vigilância 
sanitária. Supervisionar os serviços de fiscalização e orientar os agentes de Saneamento nos estabelecimentos 
da área de alimentos; Assessorar tecnicamente, a tomada imediata de medidas para contenção de intoxicação 
alimentar; Coordenar e avaliar o cadastramento dos estabelecimentos, sob fiscalização da vigilância 
sanitária; Coordenar e participar de cursos de treinamento e aperfeiçoamento para profissionais da área da 
saúde; Exercer atividades como autoridade sanitária; Desenvolver pesquisa e divulgar estudos em vigilância 
sanitária; Compor equipe técnica de vigilância (epidemiológica, sanitária e ambiental), atuando conforme 
legislações vigentes, emanadas no Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde, Prefeitura Municipal 
de Bauru e outros órgãos afins, de acordo com o nível de delegação de competência ao município e leis do 
sistema único de saúde (SUS); Inspecionar serviços de saúde, de interesse à saúde e atividades relacionadas 
a produtos de interesse à saúde para avaliar e controlar o risco sanitário; Realizar procedimentos 
administrativos referentes às infrações sanitárias; Analisar e emitir pareceres em processos administrativos; 
Participar da análise de projetos de edificações, dentro de sua competência; Orientar o público sobre saúde 
e meio ambiente, promovendo educação sanitária e ambiental, dentro de sua competência; Coordenar 
tecnicamente, conforme legislação vigente, todas as ações relacionadas á área de alimentos, desenvolvidos 
pelo município; Realizar ações de capacitação e matriciamento da rede SUS. Fazer uso dos sistemas 
informatizados de saúde de acordo com a indicação da secretaria municipal de saúde. Colaborar no 
planejamento, elaboração, execução, supervisão e avaliação dos programas de saúde implantados pela 
secretaria municipal de saúde. Prestar assistência dietética e promover educação nutricional a indivíduos ou 
coletividades sadios ou enfermos, em nível hospitalar, ambulatorial e domiciliar, através de ações, 
programas, pesquisas e eventos, direta ou indiretamente relacionados à alimentação e nutrição, visando à 
promoção, manutenção e recuperação da saúde; Realizar ações voltadas à saúde coletiva, dentro de sua área 
de atuação, quando lotado na vigilância sanitária; Elaboração de materiais educativos relacionados a 
alimentação e nutrição destinados a população usuária do SUS; Elaboração de planilhas relacionados aos 
produtos de nutrição e encaminhamento das mesmas para aquisição; Treinamentos com funcionárias do 
setor; Reuniões bimestrais de categoria para discussão de assuntos relacionado a área de atuação. 
Eventualmente, auxiliar em outras atividades relacionadas à área da saúde.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Brasil. Ministério da Saúde – Guia Prático de Preparo de Alimentos para Crianças menores de doze 
meses que não podem ser amamentadas. – 2006. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/
publicacoes/criancas_que_nao_podem_ser_amamentadas.pdf
2. Brasil. Ministério da Saúde – Manual Clínico de Alimentação e Nutrição na Assistência a Adultos 
Infectados pelo HIV – 2006. Disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2006/manual-clinico-de-
alimentacao-e-nutricao-na-assistencia-adultos-infectados-pelo-hiv-2006
3. BRASIL. Ministério da Saúde - Alimentação Saudável para a pessoa Idosa. Brasília, D.F, 2010. Disponível 
em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentacao_saudavel_idosa_profissionais_saude.pdf
4. Taddei . J. A. e col. - Nutrição em Saúde Pública. Editora Rúbio, 2a edição, Rio de Janeiro, 2017.
5. BRASIL. Ministério da Saúde - Dez passos para uma alimentação saudável – Guia alimentar para 
menores de dois anos. Brasília, D.F., 2019. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/
publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf
6. BRASIL. Ministério da Saúde - Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAN – 2012. Disponível 
em: http://189.28.128.100/nutricao/docs/geral/pnan2011.pdf
7. Brasil. Ministério da Saúde – Melhor em casa – A segurança do hospital no conforto do seu lar – Caderno 
Atenção Domiciliar – volume 1 e 2 – 2012 e 2013. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/
publicacoes/geral/cad_vol1.pdf e http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/cad_vol2.pdf
8. BRASIL. Ministério da Saúde - Cadernos de Atenção Básica – Saúde da Criança: Crescimento e 
Desenvolvimento, nº 33, Brasília, DF, 2012. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/
cadernos_ab/caderno_33.pdf
9. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019-2020. Editora Científica. Disponível em: http://www.
saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Diretrizes-Sociedade-Brasileira-de-Diabetes-2019-2020.pdf
10. Barroso et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. Arq Bras Cardiol. V. 116; Pág.516-
658; 2021. Disponível em: https://diretrizes.cardiol.online/tmp/adad56_951a57abb60a4205928d6da79f0d
572d.pdf
11. BRASIL. Ministério da Saúde - Guia alimentar para a população brasileira, 2ª Edição. Brasília, DF, 2014. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
12. BRASIL. Ministério da Saúde - Cadernos de Atenção Básica – Estratégias para o cuidado da pessoa 
com doença crônica, nº 35, Brasília, D.F. 2014. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
estrategias_cuidado_pessoa_doenca_cronica_cab35.pdf
13. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde: Norma Técnica do 
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível 
em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/orientacoes_coleta_analise_dados_antropometricos.pdf
14. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos de saúde: Norma Técnica do Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional –SISVAN. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.76 p. Disponível em: 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/errata_normatecnica_sisvan.pdf
15. Précoma et al. Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia – 2019. Arq Bras Cardiol; V. 113. PÁG.787-891, 2019. Disponível em:  http://publicacoes.
cardiol.br/portal/abc/portugues/2019/v11304/pdf/11304022.pdf
16. Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO). Diretrizes 
Brasileiras de Obesidade – 2016. 4ed. São Paulo,SP, 2016. Disponível em: https://abeso.org.br/wp-content/
uploads/2019/12/Diretrizes-Download-Diretrizes-Brasileiras-de-Obesidade-2016.pdf
17. CUPPARI, L. Nutrição clínica no adulto: 4. ed. São Paulo: Manole, 2018.
18.  VITOLO, MR. Nutrição: da gestação ao envelhecimento: 2. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2014.
19. Resolução CFN 599, de 25 de fevereiro de 2018. Disponível em:  https://www.cfn.org.br/wp-content/
uploads/2018/04/codigo-de-etica.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://dicionario.priberam.org

MATEMÁTICA
1. Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, operações, cálculo 
algébrico, representação geométrica, divisibilidade, números primos, expressões algébricas (operações 
e fatoração). Operações com números inteiros e fracionários. Raiz Quadrada. Máximo Divisor Comum 
(MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC).
2. Funções: definição, tipos de funções, propriedades, representações, aplicações. Equações do 1º e do 2º 
graus.
3. Sistema de medidas para cálculo de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo.
4. Razão, proporção, números e grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem e 
juros simples. Problemas de Matemática Financeira.
5. Sequência e Progressões – progressões aritméticas e geométricas. Aplicações.
6. Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relações fundamentais. Trigonometria no triângulo 
retângulo.
7. Matrizes: conceitos, aplicações e operações. Determinantes e sistemas lineares.
8. Noções de Probabilidade. Análise Combinatória.
9. Estatística: média aritmética simples e ponderada, moda, mediana, tabelas de frequência, medidas de 
dispersão. Análise e interpretação de dados, tabelas e gráficos.
10. Geometria: Cálculos de áreas e perímetros de figuras planas. Volume e área de sólidos geométricos. 
Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras.
11. Resolução de situações-problema.
12. Problemas de raciocínio lógico e dedutivo.

LEGISLAÇÃO SUS
I - SUS: LEGISLAÇÃO, FORMAÇÃO E FUNDAMENTOS DAS POLÍTICAS DE SAÚDE NO 
BRASIL
1. BRASIL, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 
1988. São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Art. 196 a 200. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências. Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria no 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Disponível em: http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html
5. BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm

II - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE. MODELOS DE ATENÇÃO 
E GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE.
1. MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2436/GM de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/
gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – 3. ed. – Brasília: Ministério 
da Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7). Disponível 
em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf
4. BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização 
como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Acolhimento à demanda espontânea. – 1. ed.; 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 56 p.: 
il. – (Cadernos de Atenção Básica; n. 28, V. 1). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
acolhimento_demanda_espontanea_cab28v1.pdf
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 154, de 24 de Janeiro de 2008. Cria os Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família – NASF. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/
prt0154_24_01_2008.html
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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 nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
_________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1.     paraplegia
2.     paraparesia
3.    monoplegia
4. monoparesia
5. tetraplegia
6. tetraparesia
7. triplegia
8. triparesia
9. hemiplegia
10. hemiparesia
11. ostomia
12. amputação ou ausência de membro
13. paralisia cerebral
14. nanismo
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).

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

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

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

Bauru/SP, _____ de __________ de 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 nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho respeitosamente perante 
Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar pedidos e fundamentos do 
recurso).

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

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

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
12/07/2022 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
21/07/2022 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
30/07/2022 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
04/08/2022 Abertura das Inscrições
15/08/2022 Encerramento das Inscrições

04 e 05/08/2022 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
09/08/2022 Publicação deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição

04 a 15/08/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

04/08/2022 a 02/09/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

25/08/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

25/08/2022 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
30/08/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
03/09/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
04/09/2022 Previsão da Realização da Prova Objetiva
06/09/2022 Previsão de Divulgação do Gabarito
04/10/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário

04/10/2022 Previsão de Resultado da Prova Objetiva e
1º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

08/10/2022 2º Edital de Convocação para Entrega de Títulos
11/10/2022 3º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

17 e 18/10/2022 Previsão do Período para Entrega de Títulos
22/11/2022 Previsão de Classificação Final
03/12/2022 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 12 de julho de 2022.
DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS

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 novembro 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.

DAS INSCRIÇÕES
 
O acesso à plataforma de Ensino à Distância (https://egpm.bauru.sp.gov.br/) é 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.
As inscrições para estas e as seguintes capacitações EAD poderão ser realizadas até 15/11/2022 diretamente 
no site https://egpm.bauru.sp.gov.br/.
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Para as inscrições PRESENCIAIS o acesso deverá ser feito pelo site da escola (https://sites.bauru.sp.gov.
br/escoladegoverno/) usando CPF e Matrícula. Atente-se às datas e participe!

O registro para o Web Training deverá ser realizado através do link disponibilizado em nosso site (https://
sites.bauru.sp.gov.br/escoladegoverno/), onde os participantes receberão informações sobre o encontro 
virtual.
 

CONFIRA OS NOVOS CURSOS E CAPACITAÇÕES COM INSCRIÇÕES ABERTAS:
 

WEB TRAINING “SOLUÇÕES PARA MACRODRENAGEM E AMORTECIMENTO DE 
CHEIAS DA MACCAFERRI”

 
Ementa: Neste treinamento serão abordados métodos de chuva/vazão para determinação de vazão de 
projeto para macrodrenagens. Além da verificação hidrológica veremos alguns tipos de canalizações 
em gabiões e parâmetros para dimensionamento de seções hidráulicas de canais, utilizando o software 
MacraStudio®, como ferramenta de apoio para análise e verificação de velocidades médias e tensões de 
arraste do escoamento. Também serão apresentados casos de obras de canalizações. Além da parte de 
canais, abordaremos as principais soluções que a Maccaferri trabalha para detenção de cheias, buscando o 
amortecimento da vazão de pico na bacia hidrográfica, através de casos de obras já implantados.
Data: 09/08/2022 das 10h às 12h
Prazo de inscrição: até as 16h do dia 08/08/2022
Carga horária: 02h
Vagas: 60
Local: Online - Plataforma Teams

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores dos cargos 
efetivos de Engenheiro, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Florestal, Arquiteto, 
Mestre de Obras, Desenhista Projetista, Desenhista Técnico e Fiscal de Posturas  enquadrados na Lei 
n.º 5975/2010-PCCS-ADM.

Palestrante:
Eng. M. Sc. José Roberto Costa
Departamento de Soluções Ambientais / Maccaferri do Brasil
Engenheiro civil graduado pelo Centro Universitário Padre Anchieta - Jundiaí, Mestre em Recursos 
Hídricos, Energéticos e Ambientais pela UNICAMP  e atualmente doutorando em Recursos Hídricos pela 
Unicamp. Atua no Departamento Soluções Ambientais da Maccaferri do Brasil prestando suporte técnico 
a empresa de projetos e consultores.
 

CONHECENDO A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO SERVIDOR: GESTÃO E BENEFÍCIOS 
(REGRAS DE ACESSO)

 
Ementa: Compreensão do direito à previdência social e de seu papel como política pública. Compreensão 
da participação dos servidores na gestão, governança e controles do regime próprio de previdência social. 
Conhecimentos básicos sobre as regras de acesso aos benefícios previdenciários (aposentadorias e pensão).
Data: 10/08/2022 das 09h às 12h
Prazo de inscrição: até as 16h do dia 09/08/2022
Carga horária: 03h
Vagas:50
Local: Auditório do Gabinete no Paço Municipal

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.

Palestrante:
Eduardo Telles de Lima Rala
Advogado. Procurador Jurídico na Funprev Bauru. Especialista em Direito Público. Mestre em Direito. 
Professor Universitário.
 

SIPAT 2022 - CAPACITAÇÃO DOS PRINCIPAIS TEMAS DE PRIMEIROS SOCORROS
 
Ementa: Palestra com objetivo de capacitar os servidores da Prefeitura de Bauru no atendimento aos 
primeiros socorros, uma vez que atuam em ambiente com risco a acidentes.
Tópicos abordados:
- Parada Cardiorrespiratória teórico/pratico;
- Ferimentos e Hemorragias, Causas e Tratamento;
- Desobstrução de Vias Aéreas, Identificação e Cuidados;
- Convulsões, Identificação e Manejo.
Data: 23/08/2022 das 10h às 12h
Prazo de inscrição: até as 16h do dia 22/08/2022
Carga horária: 02h
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete no Paço Municipal

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.

Palestrantes:
Patrícia Iolanda Antunes
Graduação em Enfermagem pela Universidade do Sagrado Coração (2001).  Pós Graduada em Saúde 
do Trabalhador e Ecologia Humana pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (2014) e em 
Atenção Domiciliar pela Universidade Federal de Santa Catarina (2016). Pós Graduanda em Urgência e 
emergência e UTI pela Sociedade Educacional São Marcos/ Pós Graduada em Vigilância Epidemiologica 
e Gestão dos Serviços de Saúde pela Sociedade Educacional São Marcos. Enfermeira chefe de seção e 
intervencionista no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU)
Guilherme Trípoli
Possui graduação em Medicina pela Universidade Cidade de São Paulo (2013). Concluiu a especialização 

em cirurgia cardiovascular no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (UNESP). 
Atualmente é cirurgião cardiovascular do Hospital Estadual de Bauru (HEB), coordenador médico SAMU 
da Prefeitura Municipal de Bauru, além de médico intervencionista - SÃO FRANCISCO RESGATE e 
plantonista do serviço de terapia intensiva em pós operatório em cirurgia cardiovascular do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (UNESP).
Valter Antônio Viol
Motorista Socorrista,  chefe de seção Administrativa/Frota SAMU Bauru.
 

SIPAT 2022 - CORONAVÍRUS (COVID-19) E DOENÇAS VIRAIS
 
Ementa: O Que é o COVID-19; Formas de Transmissão; Sinais e Sintomas; Prevenção e Tratamento.
Doenças virais: Doenças Virais Mais Comuns; Formas de Transmissão; Sinais e Sintomas; Prevenção e 
Tratamento.
Data: 23/08/2022 às 08h
Prazo de inscrição: até as 16h do dia 22/08/2022
Carga horária: 02h
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete no Paço Municipal

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.

Palestrante:
Douglas Henrique da Silva Silva
Graduado em Enfermagem e Filosofia; Pós Graduação em Gestão em Saúde com Ênfase em Administração 
Hospitalar e MBA Executivo em Gestão de Saúde Suplementar; Enfermeiro da Unidade de Medicina 
Preventiva da HAPVIDA.
 
SIPAT 2022 - PREVENÇÃO DO USO INDEVIDO DE ÁLCOOL E DROGAS NO AMBIENTE DE 

TRABALHO
 
Ementa: O uso de drogas pelo trabalhador é um assunto que deve ser abordado pelos empregadores, 
visando o desenvolvimento de estratégias adequadas ao ambiente de trabalho que promovam a melhora da 
qualidade de vida. O uso de drogas lícitas e ilícitas traz riscos à vida das pessoas; no ambiente de trabalho os 
acidentes tornam-se mais prováveis, a produtividade diminui e o desempenho tende a se tornar inconstante. 
Para minimizar o impacto negativo, o caminho é a prevenção, e uma das formas mais importantes de 
prevenir o uso de drogas é a informação. Abordaremos os danos do uso das substâncias, os fatores de risco 
e proteção, os mitos e verdades sobre álcool e drogas, o impacto do consumo no ambiente de trabalho, as 
estratégias de redução de danos e o acesso a tratamento adequado.
Data: 24/08/2022 às 08h
Prazo de inscrição: até as 16h do dia 23/08/2022
Carga horária: 02h
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete no Paço Municipal

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.

Palestrante:
Magna Gabriella Viganó Cavalcanti
Graduação e Mestrado em Psicologia pela UNESP/Bauru. Psicóloga do CAPS AD III i, Presidente do 
Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e outras Drogas - COMAD, e Professora do curso 
de Serviço Social do Centro Universitário de Bauru - CEUB/ITE. Também atua como docente convidada 
em cursos de pós-graduação, ministrando aulas sobre políticas públicas, álcool e drogas e saúde mental.
 

SIPAT 2022 - SAÚDE MENTAL PÓS COVID,  MANIFESTAÇÃO E PREVENÇÃO
 
Ementa: A pandemia do COVID trouxe uma série de experiências que tiveram que necessariamente ser 
vividas. Medo, necessidade de proteção,  também as experiências de fragilidade e força quando procuramos 
e achamos soluções.  Será que nunca isso aconteceu com a humanidade ou é um momento cíclico? Como 
metabolizar e organizar todas estas experiências? Como retomar a vida pós-pandemia? O que vivemos e o 
que aprendemos?
Data: 24/08/2022 às 10h
Prazo de inscrição: até as 16h do dia 23/08/2022
Carga horária: 02h
Vagas:50
Local: Auditório do Gabinete no Paço Municipal

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.

Palestrante:
Adélia Ferraz Daher Miranda
Mestre em Distúrbios da Comunicação pela FOB-USP. Graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina 
de Marília-SP (1993). Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Psiquiatria. Residência 
em Psiquiatria pela Faculdade de Medicina de Marília - (MEC - FUNDAP). Título de Especialista em 
Psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria
 

SIPAT 2022 - COMO TER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NOS DIAS DE HOJE?

Ementa: Revisão de conceitos básicos sobre alimentação e nutrição; Apresentação das recomendações 
do Guia Alimentar para a População Brasileira (2ª edição); Orientação para a escolha dos alimentos e 
planejamento de refeições saudáveis; Problematização dos obstáculos para uma alimentação saudável; 
Mitos e verdades sobre alimentação saudável.
A palestra pretende orientar os servidores sobre como ter uma alimentação saudável nos dias atuais e 
colocá-la em prática no seu dia-a-dia, melhorando a sua qualidade de vida e de seus familiares.
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- Apresentar conceitos básicos sobre alimentação e nutrição
- Auxiliar na escolha de alimentos e planejamento de refeições saudáveis
- Desmistificar dúvidas sobre alimentação saudável
Data: 25/08/2022 às 08h
Prazo de inscrição: até as 16h do dia 24/08/2022
Carga horária: 02h
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete no Paço Municipal

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.

Palestrantes:
Angérica Cristiane Marques Vicente
Nutricionista formada pela FIB (Faculdades Integradas de Bauru) - 2018. Pós-Graduanda em Fitoterapia 
pela Facop (Faculdade do Centro Oeste Paulista) - 2021/2022. Técnica em Nutrição da Prefeitura Municipal 
de Bauru. Funcionária Pública desde 2016.
Patricia Arlete Simas
Servidora Municipal - Técnica em Nutrição do Depto. de Alimentação Escolar -  Secretaria da Educação, 
há 11 anos.
Formada em Técnico em Nutrição e Dietética, pelo SENAC Bauru. Nutricionista formada pela Universidade 
do Sagrado Coração (hoje Unisagrado)-Bauru. Especialista em Nutrição Clínica, formada pela Unisagrado 
- Bauru. Nutricionistas da Prefeitura Municipal de Bauru.
 

SIPAT 2022 - PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO E RESIDENCIAIS
 
Ementa: Acidentes em altura - NR 35
Necessidade de uso de EPI
Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo: 02/2019 - Conceitos básicos de 
segurança contra incêndio
16/2019 - Gerenciamento de riscos de incêndio
21/2019 - Sistema de proteção por extintores de incêndio.
Data: 25/08/2022 das 14h às 16h
Prazo de inscrição: até as 16h do dia 24/08/2022
Carga horária: 02h
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete no Paço Municipal

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.

Palestrante:
Cabo Alexis Perin
Corpo de Bombeiros.
Bombeiro há 14 anos, Tecnólogo em Segurança Pública e Superior em Direito.
 
SIPAT 2022 - PRINCÍPIOS BÁSICOS NA CONDUÇÃO SEGURA E ECONÔMICA APLICADAS 

NO VEÍCULO
 
Ementa: Segurança e economia são temas essenciais para o setor de transporte, pois tratam aspectos 
fundamentais para a promoção de bons resultados e para o melhor desempenho do profissional, 
especialmente no que diz respeito à sua contribuição para um trânsito mais seguro e humanizado.
Data: 25/08/2022 às 10h
Prazo de inscrição: até às 16h do dia 24/08/2022
Carga horária: 02h
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete no Paço Municipal

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.

Palestrante:
Mario Rossi Neto
Licenciado em Pedagogia, Tecnólogo em Web Design e pós graduado em MBA em Gestão do Conhecimento 
e Administração; Instrutor de cursos especializados na formação e atualização de motoristas, credenciado 
no DETRAN/SP sob número 55.790; Instrutor Smart Driver (motorista inteligente - eficiência energética 
na condução veicular); Experiência de 12 anos em aulas teóricas e práticas na área.
 
CONFIRA AS DEMAIS CAPACITAÇÕES COM INSCRIÇÕES ABERTAS: 

Capacitação Palestrante(s) Carga 
Horária

Progressão por 
Qualificação 
Profissional

(PQP)
*NOVO:

Web Training “Soluções para 
Macrodrenagem e Amortecimento de 

Cheias da Maccaferri”

Eng. M. Sc. José Roberto Costa 02h Sim9

*NOVO:
Conhecendo a Previdência Própria do 

Servidor: Gestão e Benefícios (Regras de 
Acesso) (PRESENCIAL)

Eduardo Telles de Lima Rala 02h Sim8

*NOVO:
SIPAT 2022 - Capacitação dos 

Principais Temas de Primeiros Socorros 
(PRESENCIAL)

Patrícia Iolanda Antunes Valter 
Antônio Viol Guilherme Trípoli 02h Sim1

*NOVO:
SIPAT 2022 - Coronavírus (Covid-19) e 

Doenças Virais (PRESENCIAL)
Douglas Henrique da Silva Silva 02h Sim8

*NOVO:
SIPAT 2022 - Prevenção do Uso Indevido 

de Álcool e Drogas no Ambiente de 
Trabalho (PRESENCIAL)

Magna Gabriella Viganó 
Cavalcanti 02h Sim1

*NOVO:
SIPAT 2022 - Saúde Mental Pós 

Covid, Manifestação e Prevenção 
(PRESENCIAL)

Adélia Ferraz Daher Miranda 02h Sim1

*NOVO:
SIPAT 2022 - Como Ter Uma 

Alimentação Saudável Nos Dias de Hoje? 
(PRESENCIAL)

Angérica Cristiane Marques 
Vicente e

Patricia Arlete Simas 02h Sim1

*NOVO:
SIPAT 2022 - Prevenção de 

Acidentes de Trabalho e Residenciais 
(PRESENCIAL)

Cabo Alexis Perin 02h Sim1

*NOVO:
SIPAT 2022 - Princípios Básicos na 

Condução Segura e Econômica Aplicadas 
no Veículo (PRESENCIAL)

Mario Rossi Neto 02h Sim1

Soft Skills: Ser Técnico é um Princípio, 
Ser Bem Relacionado é Fundamental Peterson de Santis Silva 02h Sim1

Como Crescer em Tempos Difíceis Allan Sato 02h Não
Combate ao Câncer de Próstata Dr. Roberto Marins de Carvalho 02h Sim1

Câncer de Mama: Cuidado e Proteção Dr. William Davila Delgallo 02h Sim1

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
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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 5975/2010-PCCS-ADM.

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 5975/2010-PCCS-ADM.

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 
5975/2010-PCCS-ADM.

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 5975/2010-PCCS-ADM.

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 5975/2010-PCCS-ADM.

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 5975/2010-PCCS-ADM.

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 5975/2010-PCCS-ADM.

8As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos 
enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-ADM.

9As 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 dos cargos efetivos de 
Engenheiro, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Florestal, Arquiteto, Mestre de Obras, 
Desenhista Projetista, Desenhista Técnico e Fiscal de Posturas  enquadrados na Lei n.º 5975/2010-PCCS-
ADM.

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

O Secretário Municipal de Administrações Regionais – SEAR, no uso de suas atribuições, conforme Lei 
Municipal nº 7.104/2018, Decreto Municipal nº 14.172/2019, Decreto Municipal nº 14.143/2019 e 
Edital de Notificação nº 01/2019, NOTIFICA Vossas Senhorias da existência de auto(s) de infração 
lavrado(s) em seu nome, por fiscais municipais, com a imposição de multa. Em caso de discordância, é 
possível a apresentação de recurso contra o auto de infração e a multa, no prazo de 15 (quinze) dias 
desta notificação (art. 4º, do Decreto Municipal nº 14.172/2019). Em caso de concordância ou ausência 
de manifestação no prazo referido, o autuado fica desde já notificado para realizar o seu pagamento, a ser 
feito na rede bancária. O notificado poderá ter acesso ao processo administrativo referente à notificação 
e apresentar o recurso no Poupatempo, Protocolo Geral da Prefeitura.

IMÓVEL 
SETOR 

QUADRA 
LOTE

PROPRIETÁRIO 
CPF/CNPJ

ENDEREÇO, 
DIA E HORA DA 
CONSTATAÇÃO

Se encontra 
com vegetação 
ultrapassando 

0,50m 
(cinquenta 

centímetros), 
art. 2°, LM 
7.104/2018

Se encontra 
com a 

vegetação 
da calçada 

ultrapassando 
0,30m, art. 

2°, LM 
7.104/2018

Se encontra 
servindo 

como 
depósito 
de lixo, 

entulhos e 
materiais 

inservíveis, 
art. 2°, LM 
7.104/2018

FISCAL 
RESPONSÁVEL 

MATRÍCULA

   
20013001

Joao Antonio 
Santana 448.XXX.

XXX-34

Rua Sorocabana 
11-85

04/07/2022, 
09h40min

X X RFB29591

   
31637645

M S M 
Empreendimentos  e 
Incorporações  Ltda

 01.XXX.
XXX/0001-70

Rua  Narcisio Jose 
Craveiro 1-0
01/07/2022, 
10h50min

X CRPP32424

   
20298018

 Mario Leme da 
Silva Junior

 538.XXX.XXX-72

Rua Moyses Leme 
da Silva 0-0
18/05/2022, 
14h04min

X X RFB29591

   
20449016

 Bruno Eduardo 
Octaviani

 316.XXX.XXX-90

Rua Barra Bonita. 
0-0

02/06/2022, 
15h40min

X RFB29591

NOTIFICAÇÃO – A Prefeitura Municipal de Bauru, em conformidade com a Lei Municipal nº 7.104, 
de 10 de agosto de 2018, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 14.172, de 18 de fevereiro de 2019, 
NOTIFICA os proprietários dos imóveis relacionados para que, NO PRAZO DE 15 DIAS A PARTIR 
DESTA DATA, promovam a limpeza dos imóveis, de acordo com o que foi constatado durante a 
fiscalização, conforme apontado na tabela anexa. Esta NOTIFICAÇÃO, através do Diário Oficial de 
Bauru, é decorrente da IMPOSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL, prevista no § 2º, art. 4º 
da referida lei. Após o atendimento às solicitações, os proprietários, compromissários ou possuidores, a 
qualquer título, deverão comprovar a limpeza do local. Para tanto, deverão dirigir-se ao POUPATEMPO, 
PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA, apresentando as fotos do local já limpo. ATENÇÃO, caso 
não regularize a situação no prazo legal de 15 (quinze) dias, será autuado e ser-lhe-á imposta multa, 
ficando o município, nos termos do disposto no artigo 7º desta lei, autorizado a proceder à limpeza.

IMÓVEL 
SETOR 

QUADRA 
LOTE

PROPRIETÁRIO 
CPF/CNPJ

ENDEREÇO, 
DIA E HORA DA 
CONSTATAÇÃO

Se encontra 
com vegetação 
ultrapassando 

0,50m 
(cinquenta 

centímetros), 
art. 2°, LM 
7.104/2018

Se encontra 
com a 

vegetação 
da calçada 

ultrapassando 
0,30m, art. 

2°, LM 
7.104/2018

Se encontra 
servindo 

como 
depósito 
de lixo, 

entulhos e 
materiais 

inservíveis, 
art. 2°, LM 
7.104/2018

FISCAL 
RESPONSÁVEL 

MATRICULA

41181011 Gentil Saito Galdino
708.XXX.XXX-87

Alameda Sparta 
0-0

02/06/2022, 
10h00min

X EB27844

40849015

G P Construções e 
Obras Ltda

44.XXX.XXX/0001-
65

Rua Ary Cardia 
1-0

17/05/2022, 
11h00min

X X ECCLP28838

50551014 Joao Carlos Mucio
061.XXX.XXX-70

Rua Calixto Saddo 
Cury 11-41
23/05/2022, 
10h30min

X RFS22961

30931006
Osni Antonio 

Caracho
708.XXX.XXX-34

Rua Joaquim 
Lourenço Batista 

Ceus 0-0
24/05/2022, 
12h55min

X CRPP32424

43479073 Dinarte Batisteti
796.XXX.XXX-53

Rua Joaquim 
Gonçalves Soriano 

4-0
13/05/2022, 
08h40min

X ECCLP28838

43479039 Dinarte Batisteti
796.XXX.XXX-53

Rua Joaquim 
Gonçalves Soriano 

4-0
13/05/2022, 
08h40min

X ECCLP28838

50208029 Antonio Luiz Mucio
708.XXX.XXX-34

Rua Bermardino 
de Campos 7-0

23/05/2022, 
12h00min

X X X RFS22961
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41825012
Rosangela Brugnari 

Diegoli
056.XXX.XXX-70

Avenida Moussa 
Nakhl Tobias 0-0

12/05/2022, 
08h40min

X RFB29591

40869010
Marcia Maria 

Andrade Batista
170.XXX.XXX-29

Avenida Darcy 
Cesar Improta 0-0

27/05/2022, 
10h20min

X X ECCLP28838

42347001
Espolio de Roselli 
Lucia de Oliveira

124.XXX.XXX-18

Rua Fujio Yoshida 
0-0 Jd Helena
25/05/2022, 
09h10min

X X ECCLP28838

43182012 Gerson Franco 
342.XXX.XXX-87

Rua Zacarias 
Martins 0-0 Jd 

Marilia
05/05/2022, 
10h00min

X ECCLP28838

41272001
Espolio de Julia 
Pereira de Souza

111.XXX.XXX-99

Rua Pedro Alvares 
Mansera 0-0 

Parque Jaraguá
11/05/2022, 
10h00min

X EB27844

30697013
Diogo Martins 

Pasquarelli
309.XXX.XXX-45

Rua Alberico 
Pasquarelli 0-0 Pq 

Paulista
17/05/2022, 
11h00min

X X X CRPP32424

30407020

Espolio de Edmondo 
Nakhal Tanach 

Tobias
012.XXX.XXX-72

Rua Octacilio de 
Andrade Tourinho 

0-0
16/05/2022, 
09h10min

X X CRPP32424

41214011 Daniela Kiyomi kage
316.XXX.XXX-19

Rua Luciene 
Avallone 0-0
05/05/2022, 
10h00min

X EB27844

40052015
Eulalia Sebastiana da 

Silva Machado
029.XXX.XXX-89

Rua Heitor Maia 
3-0 Vila Sta. Luzia

27/04/2022, 
09h10min

X ECCLP28838

30379005
Edson Carlos Ramos 

Tayar
407.XXX.XXX-15

Rua Luiz Bagnol 
2-0

19/05/2022, 
10h50min

X X X CRPP32424

41816007 Pedro de Carvalho
447.XXX.XXX-97

Rua Anna Pezzan 
Barreira 0-0
06/05/2022, 
15h10min

X RFB29591

30660010
Nelson Olimpio da 

Silva
603.XXX.XXX-20

Rua Gutemberg de 
Campos 0-0
17/05/2022, 
08h00min

X CRPP32424

50285008

Espolio de Maria 
Regina Rodrigues 

Machado
167.XXX.XXX-20

Rua Jose Bastos 
2-64

02/06/2022, 
08h00min

X RFS22961

40297021 Luiz Carlos Cabestre
015.XXX.XXX-28

Rua Marcilio Dias 
6-23 Vila Seabra

10/05/2022, 
10h00min

X EB27844

50087012
Olga Maria Pieron 

Fernandes
141.XXX.XXX-00

Rua Prof. Antonio 
Guedes de 

Azevedo 22-0
02/05/2022, 
10h00min

X X X RFS22961

50535018 Shigueo Yanaba
798.XXX.XXX-72

Rua Newton Prado 
2-8

30/05/2022, 
08h00min

X X X RFS22961

20284004
Marcell Breschi 
Mendes Gomes

315.XXX.XXX-04

Rua Alfredo 
Fontao 8-0 
06/06/2022, 
08h11min

X X RFB29591

30748003 Edvaldo de Oliveira 
096.XXX.XXX-65

Rua Sergio 
Malheiros 0-0
10/05/2022, 
10h00min

X CRPP32424

50065018
Sueli Aparecida 

Ponce
036.XXX.XXX-08

Rua Salvador 
Filardi 25-0
04/06/2022, 
09h40min

X X X RFS22961

50059017 Marcos Kilinsky
000.XXX.XXX-00

Rua Sta. Maria 0-0
04/06/2022, 
08h00min

X X RFS22961

43222007

Imobiliaria e 
Construtora Bauru 

S/A
47.XXX.XXX/0001-

58

Rua Mariano 
Hernandes 0-0

30/05/2022, 
10h10min

X X RFB29591

51287025
Joao Aparecido de 

Matos
793.XXX.XXX-20

Rua Primo 
Pegoraro 9-0
04/06/2022, 
09h56min

X RFS22961

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

Secretária
NOMEAÇÃO Nº 22/2022

Por este instrumento fica nomeado o Conselheiro Tutelar Suplente ODAIR BATISTA, para substituir 
o Conselheiro Tutelar Titular Casemiro de Abreu Neto, no período de licença médica, por 05 dias, de 
18/07/2022 à 22/07/2022.

Bauru, 19 de julho de 2022.
ANA CRISTINA DE CARVALHO SALES TOLEDO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.855/22 - PROCESSO Nº 117.170/19 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
BAURU - CONTRATADA: VENDOR - INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 
RECARGA E MANUTENÇÃO EIRELI - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua 
proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 117.170/19, a fornecer ao CONTRATANTE, 
02 (DUAS) FRAGMENTADORAS DE PAPEL, conforme especificações constantes nos Anexos I e III do 
Edital nº 180/22.
LOTE 01 – FRAGMENTADORA DE PAPEL
EMPRESA: VENDOR - INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 
RECARGA E MANUTENÇÃO EIRELI

ITEM QTD. UNID. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/
MODELO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

1 2 Un.

Fragmentadora: modelo para escritório; 
com cesto; base com ou sem rodízios para 
locomoção; com capacidade p/ fragmentar 

manualmente no mínimo 06 fls. A4(75G/M2), 
fragmentar também CD/DVD; corte papel 
mínimo nível segurança P3; acionamento 

por tecla/chave liga e desliga; funcionamento 
contínuo mínimo de 10 minutos; voltagem 
127V; acompanha manual em português; 

com prazo mínimo de garantia de 12 meses, a 
partir da data de entrega do produto.

Aurora 
AS890C R$ 620,00 R$ 

1.240,00

VALOR TOTAL R$ 
1.240,00

- PRAZO: 12 meses – VALOR: R$ 1.240,00 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 46/22. - 
PROPONENTES: 12 - ASSINATURA: 29/06/2022.

TERMO FOMENTO Nº 2.561/22 - PROCESSO Nº 6.393/22 - ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICA: 
MUNICÍPIO - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CENTRO ESPÍRITA AMOR 
E CARIDADE - CEAC - OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos 
financeiros, por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), destinados ao 
desenvolvimento do “Projeto Sanitários Acessíveis: Inclusão e Prevenção”, conforme proposta apresentada 
e selecionada por meio do Chamamento Público CMDCA n.200/2021, o qual teve a finalidade de selecionar 
proposta de projetos para composição do Banco de Projetos para a vigência 2021-22, conforme diretrizes 
dos Padrões Normativos do Órgão Gestor da Política Municipal de Assistência Social (SEBES), bem como 
de acordo com o Plano de Trabalho constante as fls. 04 à 20 do Processo nº 6.393/22. - VALOR TOTAL: 
R$ 66.392,40- PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022 - ASSINATURA: 12/01/22.

TERMO FOMENTO Nº 2.612/22 - PROCESSO Nº 150.242/21 - ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICA: 
MUNICÍPIO - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Vila Vicentina Lar para Idosos 
- OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento dos “Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Idosos”, conforme apresentado 
e aprovado para a Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Conselho Municipal da Assistência Social  
e de acordo com o Plano de Trabalho encartado nos autos do processo administrativo nº 150.242/21 - 
VALOR TOTAL: R$ 80.000,00 - PRAZO: 01/07/2022 a 31/12/2022 - ASSINATURA: 28/06/22.

1º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 2.561/22 - PROCESSO Nº 6.393/22- ÓRGÃO/
ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
(OSC): CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - CEAC - OBJETO: As partes resolvem alterar 
a Cláusula Quarta item 4.1 do Termo de Colaboração nº 2.561/2022 e de acordo com o art. 1° da Lei 
autorizadora, reajustando o valor do repasse Municipal, passando a ter a seguinte redação: CLÁUSULA 
QUARTA– do Financiamento 4.1. O Município / Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SEBES), 
através do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) destinará o valor total de R$ 66.392,40 (sessenta 
e seis mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) Programa de Trabalho 08.243.0009.2.050 
para o financiamento dos Serviços, Programas ou Projetos Socioassistencial, em conta aberta em Banco 
Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos recebidos, comprovados em 
extratos bancários, a ser pago em parcelas conforme cronograma de desembolso, até o 5º (quinto) dia do 
mês, 185 vagas. -  ASSINATURA: 22/06/22.

Secretaria de Cultura
Tatiana Pereira dos Santos

Secretária
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PORTARIA SMC Nº 87/2022
A Secretária Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições e atendendo ao item 10 do Edital nº 262/2022 
- CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 016/2022 - Apoio à realização de festivais culturais da cidade de Bauru, 
comunica a relação das inscrições indeferidas e deferidas para apreciação da Comissão Julgadora, com 
respectivo número de inscrição, proponente e responsável técnico (somente para pessoas jurídicas). 
Ainda de acordo com o item 11 do referido Edital, os proponentes cuja inscrição foi indeferida, têm até o 
dia 27 de julho para protocolar sua defesa na sede da Secretaria Municipal de Cultura – Avenida Nações 
Unidas, 8-9, nos dias úteis desse período, das 9h às 17h.  
O resultado do recurso será publicado no Diário Oficial do Município.

INSCRIÇÕES DEFERIDAS PARA AVALIAÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA

PROJETO PROPONENTE
RESPONSÁVEL 

TÉCNICO 
(somente para PJ)

1. Projeto Dubla Bauru Vitor Leça Fernandes
4. Festival Ginga Expressiva 2022 João Felipe Oliveira

5. Festival Intermunicipal de Danças 
Populares 

G.R.C. Estação Primeiro de 
Agosto

Roberta Araújo Porcino 
de Melo

6. Boneco Gira Boneco – Festival 
Internacional de Teatro de Bonecos M.C. Basso Produções Mariza Basso

7. 13 Dias pela Paz Ana Carolina da Costa 
Moraes

8. Spring Festival Bauru  Gustavo Henrique Cotrim de 
Souza 

9. FACE – Festival de Artes Cênicas de 
Bauru 

Sociedade Amigos da Cultura 
(SAC)

Andressa Carolini 
Francelino

10. Mostra ATUCAEC de Teatro em Casa Manoel Batista Fernandes

11. 2.ª Semana de Teatro Infantil Associação de Teatro de 
Bauru e Região Márcio Luiz Pimentel

12. Semana Municipal da Cultura Indígena 
4.ª edição

Associação Renascer em 
apoio à Cultura Indígena – 

ARACI
Mariza Campo Basso

13. Festival Cirkorama Casa do Circo Produções 
Artísticas Ltda. ME Tatiana Robles Santiago

14. Compositores em Essência   Cesar Augusto Macacari 
Morales

15. Estação Vinil_Mix Aubre da Silva Idesti (DJ 
Ding)

16. 2.ª Feira das Helenas - Mulheres Unidas 
na Arte, Luta e Cultura Rebecca Rodrigues Farina

17. Ponto de Encontro – Sarau Mapeando 
Afetos 

Ana Amélia Andreotti 
Evaristo

18. Festival Zika VS Zika Gustavo Luís Fernandes
19. FestinBau - Festival de Teatro 

Independente de Bauru 
Talita de Carvalho Alves 

Neves
20. Festival Fuzuê edição Tropikali na pista Tiago de Oliveira Rosa

21. Festival MPB: Música pra Pular 
Brasileira

Instituto Acesso Popular de 
Educação, Cultura e Politica Carlos Renato Moreira

22. Red Skywalker Sessions Danilo Lordelo Neves (Jah 
Nilo) 

23. Festival Música para Todos ABDA Filarmônica Rosa Maria Tolon Marin
24. Festival Coletivo Samba Paulo Eduardo Tonon Garcia

25. Flamenco - a origem Priscila Francine Lopes
26. SONORA Festival Bauru Vitória Rodrigues Cação

27. Vale B - Laboratórios Insurgentes  Joyce Helen dos Santos 
Rodrigues

28. Mente Leve Vida Leve Jacqueline Rosa Baracat 
Uemura

30. Festival Tardes Radioativas Gilvá Francisco da Silva 
Junior

31. Arquétipos Mariana Piccirilli de Oliveira

32. São Pole Festival de Danças Aéreas Cadance Produções Ltda. Carla Cristina dos Santos 
Barbosa Ramalho

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 
PROJETO PROPONENTE MOTIVO DO INDEFERIMENTO

2. Bauru Cine 
Festival 

Márcia das Dores de Deus 
Passos Sobral

Descumprimento do item 7.1 do Edital (Duplicidade de 
inscrição do mesmo projeto). Mesma proposta inscrita sob 

n.º 03. A Secretaria Municipal de Cultura considerou a 
última inscrição recebida, ou seja, aquela identificada sob 

n.º 03.

3. Bauru Cine 
Festival 

Márcia das Dores de Deus 
Passos Sobral

Inconsistência dos dados, conforme item 10 do Edital. 
O proponente, pessoa física, preencheu as informações 
solicitadas, com o nome e dados de outra pessoa (Paulo 

Roberto Sobral Gonçalves).

29. Faces do 
Feminino 

Mariana Piccirilli de 
Oliveira

Descumprimento do item 7.2 do Edital. (Mesmo 
proponente MEI, inscreveu mais de um projeto). A 

Secretaria Municipal de Cultura considerou a última 
inscrição recebida, ou seja, aquela identificada sob n.º 31.

Bauru, 21 de julho de 2022
TATIANA PEREIRA DOS SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria da Educação
Maria do Carmo Monteiro Kobayashi

Secretária

EXTRATOS
TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS Nº 2.604/22- PROCESSO Nº 172.019/21– 
DOADOR: MUNICÍPIO DE BAURU - DONATÁRIA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL 
JOÃO PAULO II. - OBJETO: O DOADOR confere à DONATÁRIA, os bens abaixo descritos:

BENS CLASSIFICADOS COMO ANTIECONÔMICOS
PAT. DESCRIÇÃO VALOR

94.060 CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL – MESA E 04 CADEIRAS R$ 18,00
94.061 CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL – MESA E 04 CADEIRAS R$ 18,00
94.064 CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL – MESA E 04 CADEIRAS R$ 18,00

TOTAL R$ 54,00 
 – ASSINATURA: 13/06/22.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everton de Araujo Basílio
Secretário

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

PROCESSOS DEFERIDOS
22.917/2020 Claudio Silvério Spinelli; 95.393/2022 MCJM Administração Patrimonial Ltda; 82.069/2020 
Valdir da Silva Melro; 37.405/2022 Alcides Fernandes; 82.832/2020 Priscilla Soares Pinto; 88.423/2022 
Bispado de Bauru – Cúria Diocesana; 83.453/2020 Jerônimo Pompeu de Souza; 142.764/2019 Elídio Rosa 
Filho; 20.419/2022 Congregação Cristã no Brasil; 20.420/2022 Congregação Cristã no Brasil; 20.421/2022 
Congregação Cristã no Brasil; 20.422/2022 Congregação Cristã no Brasil.

PROCESSOS INDEFERIDOS
47.995/2022 Roberto de Lima Barbosa; 44.805/2022 Ligia de Abreu Martins; 79.966/2022 Erondina 
da Silva; 79.000/2022 Vania Coutinho Lopau; 84.844/2022 CPS Participações Eireli; 54.752/2022 Bru 
Vitta Residencial 68 Spe Ltda; 54.735/2022 Bru Vitta Residencial 68 Spe Ltda; 54.758/2022 Bru Vitta 
Residencial 68 Spe Ltda; 20.416/2022 Congregação Cristã no Brasil.

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DIRETORA: JUSCELINE CAMILA DA SILVA

PROCESSO FORNECEDOR DOCUMENTO VALOR
49493/2019 CM PINGO AR CONDICIONADO 7121 R$         922,80
49493/2019 CM PINGO AR CONDICIONADO 7700 R$         922,80
49493/2019 CM PINGO AR CONDICIONADO 8380 R$         922,80

120392/2021
EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE 
BAURU

10758 R$      39.990,04

13190/2022 FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE - 
REGIÃO DE BAURU JUNHO R$    1.380.237,75

108579/2019 HIDROAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
ME 213 R$     190.387,54

162816/2019 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 6088185 R$    3.901.424,06
162816/2019 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 6084940 R$         186,00

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

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

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

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

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

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

COMUNICADO 

Comunicamos ao Senhor Mauro Ribeiro Gomes que após análise do Processo Recurso 37658/2021, 
referente ao Auto de Infração 0139-B, a Junta de Impugnação Fiscal em sua centésima sexta reunião 
realizada no dia 22/02/22, conforme lei 4362/99, julgou o recurso do Auto de Infração e decidiu pelo seu 
deferimento, visto que foi constatado o plantio de uma muda da espécie Oiti.

Secretaria de Obras
Leandro dias Joaquim 

Secretário

NOTIFICAÇÃO
FICA A EMPRESA ZARA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, CNPJ N° 

34.383.852/0001-27, NOTIFICADA DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 122.132/21 QUE APLICOU À EMPRESA AS SANÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, CONTRATO N° 
10.462/21, NOS ARTS. 86 E 87 DA LEI FEDERAL N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1.993, CULMINANDO 
COM A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA DE MORA NO MONTANTE DE 10% (DEZ 
POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO R$ 23.652,00 (VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS 
E CINQUENTA E DOIS REAIS), OBRIGAÇÃO DE REPARAR O MUNICÍPIO EM RAZÃO DO 
FURTO OCORRIDO NO LOCAL DA VIGILÂNCIA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL NO 
IMPORTE DE R$ 24.868,78 (VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS 
E SETENTA E OITO CENTAVOS) E DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM 
LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO POR 02 (DOIS) ANOS. 
NÃO HAVENDO CRÉDITOS DISPONÍVEIS A FAVOR DA EMPRESA, O VALOR DEVERÁ SER 
RECOLHIDO AOS COFRES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA 
E FINANÇAS, NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DESTA. NÃO 
HAVENDO O PAGAMENTO, O VALOR SERÁ COBRADO JUDICIALMENTE.

BAURU, 14 DE JULHO DE 2.022.
LEANDRO DIAS JOAQUIM 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

PORTARIA S.O Nº 010/22
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 o servidor abaixo relacionado 
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
Luis Felipe Ribeiro Pinto 35.642 05996526823 AB

REGISTRE-SE E CUMPRE-SE
Bauru, SP, 19 de julho de 2022.
LEANDRO DIAS JOAQUIM

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.866/22 - PROCESSO Nº 112.239/21 – (SISDOC N° 85.081/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: FENGTOM FERNANDES ENGENHARIA, 
TOPOGRAFIA, OBRAS E MÁQUINAS LTDA - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer para 
o CONTRATANTE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, SENDO: LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO/
PLANIALTIMÉTRICO E LEVANTAMENTO PERIMÉTRICO, melhor descritos nos Anexos I e III do 
Edital nº 501/21 e nos termos de sua proposta anexa ao Processo Administrativo nº 112.239/21.
LOTE 02 – SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E PERIMÉTRICO

Item Descrição mínima Qtd. Unidade V. Unit. 
R$ V.Total

01
Implantação de marcos Georeferenciados para 
Levantamento Planialtimétrico e Perimétrico 

Cadastral 9.02.04.0013.0
05 Unid. R$ 5,00 R$ 25,00

02 Levantamento Planialtimétrico de áreas acima de 
100.001 m² 9.02.04.0027.0 675.000 M R$ 0,09 R$ 60.750,00

Total R$ 60.775,00
 - PRAZO: 12 meses – VALOR: R$ 60.775,00 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 384/21. - 
PROPONENTES: 05 - ASSINATURA: 04/07/2022, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal 
nº 8.666/93.

Secretaria de Saúde
Alana Trabulsi Burgo

Secretária
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS

PUBLICAÇÃO DE 15-07-2022 A 20-07-2022

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
43097/2022 NAKADAKARI & URBANO COMÉRCIO DE AÇAÍ LTDA
43079/2022 NAKADAKARI & URBANO COMÉRCIO DE AÇAÍ LTDA
72921/2022 ATACADÃO S.A
886/2022 R L SILVA RIGO ALIMENTOS

21778/2022 JAD ZOGHEIB & CIA LTDA
22335/2022 PANIFICADORA VIA PÃES LTDA

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE

104326/2022 OLIVEIRA E CAMPOS REGINÓPOLIS SUPERMERCADO 
LTDA 45 16430/F-1
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104308/2022 OLIVEIRA E CAMPOS REGINÓPOLIS SUPERMERCADO 
LTDA 45 16526/F-1

102441/2022 GUSTARE REFEIÇÕES LTDA 180 16578/F-1
102446/2022 GUSTARE REFEIÇÕES LTDA 60 16572/F-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
98022/2022 ANA CAROLINA P. TAMBASCHIA SAGRILO 120 16573/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
39289/2022 GUSTARE REFEIÇÕES LTDA 16741/F-1
39308/2022 GUSTARE REFEIÇÕES LTDA 16740/F-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
74333/2022 RESTAURANTE CAMÉLIAS LTDA 08751/F-1
74345/2022 RESTAURANTE CAMÉLIAS LTDA 08750/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
26644/2022 PELLAH ALIMENTOS LTDA 08712/F-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL – SEÇÃO DE AÇÕES DE MEIO AMBIENTE

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
72714/2020 BIAZI PLAZA HOTEL LTDA
83398/2020 TERRA BRASILIS RESIDENCIAL IPANEMA
30877/2022 INDUSTRIAS TUDOR SP BATERIAS LTDA

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 34643/2012

RAZÃO 
SOCIAL INDUSTRIAS TUDOR SP BATERIAS LTDA

CNPJ 96.195.615/0001-90
INTERESSADO JOSÉ DA SILVA QUARESMA

CPF 015.326.968-50
CRQ 04264076 UF: SP

A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE BAURU DEFERIU A(S) 
SEGUINTE(S) AUTORIZAÇÃO(ÕES) DE USO DA ÁGUA DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA 
COLETIVA – SAC :
Deferido(s) em 12/07/2022
N° DE CADASTRO: 0221
PROTOCOLO: 172386/2021
DATA DO PROTOCOLO: 12/11/2021             DATA DO DEFERIMENTO: 12/07/2022
RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA – SESI
CNPJ: 03.779.133/0013-30
LOGRADOURO: RUA RUBENS ARRUDA Nº 8-50
BAIRRO: VILA SANTA IZABEL
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: THAIS ROMULO OLIVEIRA
CPF: 082.471.846-13
CRQ IV: 4367726 UF: SP
Responsável(is) do(s) respectivo(s) estabelecimento(s) acima assume(m) cumprir a legislação vigente 
e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente 
pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento da autorização 
emitida por esta Divisão de Vigilância Ambiental

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

PUBLICAÇÃO DE: 19/07/2022 a 20/07/2022.

ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL:
PROCESSO 5059/2012

INTERESSADO SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A
NOME (DE) CASSIA MASCARO

CPF 257.351.028-00
NOME (PARA) PAULO CESAR DIAS GONCALVES

CPF 037.716.646-40

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 55822/2012

INTERESSADO PEDRO LUIZ RENOFIO NETO - EIRELI
REQUERENTE MICHEL DI SANTI ZIOTTI

CPF 264.972.928-70
CRF/SP 59323

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 55822/2012

INTERESSADO PEDRO LUIZ RENOFIO NETO - EIRELI
REQUERENTE ANGELITA GOMES BORGES GONÇALVES

CPF 827.094.086-00
CRF/SP 92295

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 55822/2012

INTERESSADO PEDRO LUIZ RENOFIO NETO - EIRELI
REQUERENTE LARISSA GUARNIERI DE JESUS

CPF 473.549.748-03
CRF/SP 101227

ASSUNÇÃO  DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 55822/2012

INTERESSADO PEDRO LUIZ RENOFIO NETO - EIRELI
REQUERENTE ANGELITA GOMES BORGES GONÇALVES

CPF 827.094.086-00
CRF/SP 92295

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 11449/2006

INTERESSADO BOTICA PVA - FARMACIA E DROGARIA LTDA
REQUERENTE MARISA MADALENA XAVIER

CPF 190.960.308-26
CRF/SP 39577

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 11449/2006

INTERESSADO BOTICA PVA - FARMACIA E DROGARIA LTDA
REQUERENTE CARLA YURI KATO DE ALMEIDA

CPF 280.883.138-21
CRF/SP 28360

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 15867/2007

INTERESSADO C. MODOLO DROGARIA
REQUERENTE LAUNIZA OLIVEIRA DE SOUZA

CPF 301.558.188-05
CRF/SP 18053

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 83614/2018

INTERESSADO FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A.
REQUERENTE DIEGO DA SILVA NEVES

CPF 423.814.858-48
CRF/SP 107827

EXTRATOS
CONTRATO Nº 10.841/22 - PROCESSO Nº 65.305/21 – (Sisdoc n° 86.724/22) – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: METALÚRGICA UNICORTE EIRELI ME - OBJETO: 
O objeto do presente contrato é AQUISIÇÃO ANUAL ESTIMADA DE MÓVEIS DE AÇO PARA 
ESCRITÓRIO para serem utilizados nas unidades de saúde do Munícipio, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos no Anexo I do Edital de Licitação nº 491/21 e na proposta final, os quais 
integram este instrumento, independente de transcrição. - PRAZO: 12 meses – VALOR: R$ 8.320,75 - 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 432/21. - PROPONENTES: 09 - ASSINATURA: 14/06/2022, 
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9.848/20 - PROCESSO Nº 30.589/21 – Ap. nº 41.148/20 
(capa) - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: EXPRESSO DE PRATA 
LTDA – OBJETO: Em razão da necessidade na continuidade de aquisição de passagens intermunicipais 
visando o tratamento de pacientes fora do Município, conforme justificativas constantes no Processo 
Administrativo nº 41.148/20, as partes resolvem prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, 
razão pela qual o item 2.1 da Cláusula Segunda passa a ter a seguinte redação: “2.1. O prazo de vigência do 
contrato será de 36 (trinta e seis) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser renovado por sucessivos 
períodos, nos termos do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993; caso haja interesse entre 
as partes.” 2. Considerando a prorrogação contratual discriminada na Cláusula Primeira e a tabela de preços 
definida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, 
através da Portaria ARTESP nº 69, de 01 de setembro de 2.021, será acrescido o valor de R$ 441.269,50 
(quatrocentos e quarenta e um mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), alterando o preço 
contratado de R$ 701.425,20 (setecentos e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), 
para R$ 1.142.694,70 (um milhão, cento e quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta 
centavos), razão pela qual o item 4.1 da Cláusula Quarta do contrato original passa a ter a seguinte redação: 
“4.1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelo fornecimento descrito na Cláusula Primeira, o 
valor total de R$ 1.142.694,70 (um milhão, cento e quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais 
e setenta centavos), que será suportado pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da Secretária 
Municipal de Saúde.” ASSINATURA: 26/05/22.
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Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 
(COMUPI) – GESTÃO 2021 / 2023. ----------------------------------
1) Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, com início as 14h45, na sala de reuniões da Casa 
dos Conselhos, sito a rua Dr. Antônio Prudente nº 1-148, foi realizada a décima terceira reunião ordinária 
do presente colegiado, cuja lista de participantes se encontra anexa a presente ata. Iniciando a reunião, a 
Sra. Presidente Dalva Maria da Silva deu boas vindas a todos, agradecendo a participação dos Conselheiros 
e Convidados . EXPEDIENTE: A) Aprovação da ata da 12ª Reunião Ordinária - a deliberação se deu 
por meio de cédulas e foi aprovada pela maioria dos presentes e será enviada para publicação no Diário 
Oficial do Município (DOM). B) Ofícios Recebidos – 1) - Oficio de nº 06/2022 de 30 de março de 2022, 
do Conselho Municipal de Esportes, solicitando membros titulares e suplentes desse Conselho para 
representar esse Colegiado no Conselho citado, 2) VV/ADM0021/2022 de 22 de fevereiro de 2022, da Vila 
Vicentina, envio de documentos para complemento de da inscrição; C) Ofícios Enviados: 1) Oficio de nº 
042/2022 de 02 de Abril de 2022, para a Secretaria Municipal do Bem Estar-Social (SEBES), a Sra. 
Secretária Ana Cristina de Carvalho Sales Toledo, solicitando reunião intersetorial com os Órgãos oficiados 
pela Promotoria, sendo Secretaria Municipal de Saúde: Coordenadoria Municipal da Vigilância Sanitária/
Coordenadoria Municipal de Saúde Mental, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência – (COMUDE), 
para discussão ref. Ao Procedimento Administrativo de acompanhamento (PAA) Nº 0715.001184/2022 , a 
ser realizada em 11/04/2022; 2) Oficio de nº 043/2022 de 02 de abril de 2022, para a Secretaria Municipal 
de Saúde, a Sra. Alana Trabulsi Burgo, referente a reunião intersetorial a ser realizada em 11 de abril de 
2022, na Secretaria do Bem Estar-Social (SEBES); 3) Oficio de nº 044/2022 de 02 de abril de 2022, para 
Secretaria do Bem Estar-Social (SEBES), a Sra. secretária Ana Cristina de Carvalho Sales Toledo, 
solicitando vistas ao processo encaminhado á Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos (SNJ), onde 
consta pareceres distintos dos Procuradores Municipais, no que se refere a temática de substituição de 
membros da sociedade civil desse colegiado, conforme informado pela Assessoria aos Conselhos de 
Direitos; 4) Oficio de nº 045/2022 de abril de 2022, para o Conselho Municipal de Esportes, ao Sr. 
Presidente Vanderlei Mazzuchini Junior, indicando como membro titular a Sra. Dalva Maria da Silva, e 
como membro suplente Sra. Venetia Aparecida de Lima Vieira, ambas membros da Sociedade Civil, 
referendadas pelo pleno; D) Email’s Recebidos: 1) Em 14/03 – Michelle Ferreira/SEBES – Divulgação - 
Curso: ENAP, MROSC: Execução, Monitoramento e Avaliação; 2) em 15/03 – Ministério Público/SP – 
Modelo de cronograma de visitas às ILPIS; 3) em 15/03 – Michelle Ferreira/ SEBES – Vários informativos 
referentes ao chamamento público; 4) em - Convite para realizar uma palestra para os alunos do curso: 
Cuidador de Idoso, no dia 29/03/2022, às 09h00min. SENAC BAURU; 5) Em 21/03 – Cris Rossi/SEBES 
- Solicita o envio dos nomes dos conselheiros para a formação da Comissão do Pleito Eleitoral do COMUPI; 
6) Em 24/03 – Cris Rossi/SEBES – Informa os nomes eleitos da comissão colegiada eleita em reunião de 
22/03; 7) Em24/03 – Resposta da Conselheira Christine Habib sobre o e-mail enviado em relação as faltas 
nas reuniões ordinárias do COMUPI; 8) Em 25/03 – Resposta do COMUDE por não poder participar da 
reunião do dia 22/03; 9) Em 25/03 – Resposta do COMUDE em relação a convocação da reunião para 
discussão do OFICIO PID-052/22 DO 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DR. GUSTAVO ZORZELA; 10) Em 
25/03 – Resposta da Vigilância Sanitária em relação a convocação da reunião para discussão do OFICIO 
PID-052/22 DO 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DR. GUSTAVO ZORZELA; 11) Em 29/03 – Michelle 
Ferreira/SEBES – Informativo sobre EDITAL ABERTO- PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
- PAS 2022; 12) Em 29/03 – Michelle Ferreira – Divulgação sobre o evento – O dia de doar . O primeiro 
encontro da série será realizado no dia 5 de abril (terça-feira), às 18h, com transmissão pelo canal 
do Youtube do Dia de Doar; 13) Em30/03 – Michelle Ferreira/SEBES – Divulgação - Programa Instituto 
Malwee Acelera, em parceria com a Phomenta, capacitará 10 organizações da sociedade civil com foco na 
infância. Inscrições vão até o dia 4 de abril; 14) Em 31/03 – Michelle Ferreira/SEBES - Solicita a publicação 
da Resolução 28 do COMUPI; 15) Em 31/03 - João Duarte - Chefe de Seção de Esportes Competitivos, 
envia ofício solicitando nomeação, visto que, Antônio Cezar Wolf Bueno não poderá reconduzir um novo 
mandato; 16) Em 31/03 - Michelle Ferreira/SEBES – Divulga Programa Ideiaz – Powered by InovAtiva. 
Inscrições a partir de: 18/03/2022 até 10/04/2022; 17) Em 31/03 - Michelle Ferreira/SEBES – Divulga 2º 
Edital de Seleção de Projetos Aprovados em Leis de Incentivos Fiscais da Taesa. Inscrições a partir de 
29/03/2022 até 30/04/2022; 18) Em 04/04 - Secretaria Municipal de Saúde de Bauru – E-mail sobre 
Reunião Intersetorial recebido, protocolado pelo e-processo n° 50399/2022 e encaminhado à Sra. Secretária 
Alana Trabulsi Burgo; 19) Em 04/04 – Vigilância sanitária – E-mail sobre Reunião Intersetorial recebido; 
20) Em 04/04 - Michelle Ferreira/SEBES – Divulga Assessoramento em Assistência Social Instituto de 
Desenvolvimento Humanitário- IDEHM. Inscrições a partir de :01/04/2022 15:30 até 30/04/2022; 21) Em 
31/03 – Michelle Ferreira/SEBES – Divulga Edital de Colaboração que tenha por objeto a Execução de 
Projetos de Prevenção ao Uso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, em consonância com as diretrizes da 
nova Política Nacional Sobre Drogas – PNAD; 22) Em 04/04 – Conselheira Fernanda Carpi – Escalas do 
cronograma de visitas em ILPIS e escalas para comissão de visitas para fins de inscrições no COMUPI; 23) 
Em 04/04 – SEBES e-mail referente Substituições de membros da Sociedade Civil; 24) Em 04/04 - Michelle 
Ferreira/SEBES – Divulga: O Instituto Consulado da Mulher, ação social da Consul, está com inscrições 
abertas para a terceira edição do #EmpreendeNoZap, um curso gratuito de gestão de negócios para 
mulheres, as inscrições vão até o dia 13 de abril; 25) Em 04/04 - Michelle Ferreira/SEBES – Divulga: o 
Prêmio Melhores ONGs, promovido pela agência O Mundo Que Queremos e pelo Instituto Doar, está com 
inscrições abertas para a edição 2022 até o dia 29 de abril; 26) Em 07/04 - Michelle Ferreira/SEBES – 
Divulga Edital de Consultoria 2022 - Recrutamento de ONGs e Negócios de Impacto Socioambiental; 27) 
Em 08/04 – Cris Rossi/SEBES – Divulga: Conselho Municipal de Esportes recebe inscrições para o biênio 
2022/2023 – e destaca que: 1 representante da Terceira Idade, será indicado pelo Comupi,- 1 representante 
do segmento de pessoas portadoras de necessidades especiais, será indicado pelo COMUDE; 28) Instituições 
que solicitaram documentação do COMUPI para fins de inscrição: OSC AFRA – Associação Filhos do 
Reino em Ação; 25/02 , prontamente atendidos; E) – Email’s Enviados: 1) Para Secretaria do Bem Estar-
Social (SEBES), c/c a Assessoria Técnica aos Conselhos de Direito, envio do Oficio 044/2022; 2) Para a 
Secretaria Municipal da Saúde, Sra. Alana Trabulsi Burgo, comunicando Reunião intersetorial na Secretaria 
do Bem Estar-Social (SEBES) em 11/04/2022; 3) aos conselheiros convocação e pauta da 13ª reunião 
ordinário desse colegiado, em 12/04/2022; 4) Aos conselheiros ata da 12ª reunião ordinária e cédula de 
votação , para leitura e aprovação; 5) Para a Assessoria Técnica aos Conselhos de Direito – SEBES, 

solicitação de publicação da 11ª ata da reunião ordinária desse colegiado, em 05/05/2022; 6) Para a 
Assessoria Técnica aos Conselhos de Direito – SEBES em 07 de maio de 2022, convocação e pauta da 3ª 
Reunião Extraordinária para publicação no Diário Oficial do Município (DOM); 7) para o Abrigo Paiva – 
ABC, para a Sra. Eunice Aparecida Campos, solicitando se os mesmo tem parceria com a ABREC no 
atendimento renal crônico e tivemos como retorno que não possuem; 8) Em 07/07/2022, para todos os 
Conselheiros convocação e Pauta da 3ª Reunião Extraordinária desse Colegiado que se realizará em 11 de 
maio de 2022, na Casa dos Conselhos, as 9hrs; 9) Para a Assessoria Técnica aos Conselhos de Direito – 
SEBES, solicitação de Republicação da 10 ª Ata de Reunião Ordinária, publicação da 11ª e 12ª Ata de 
Reunião Ordinária no Diário Oficial do Município (DOM), em 07/05/2022; 10) Para o Conselho Municipal 
de Pessoas com Deficiências (COMUDE) , oficio de nº 046/2022 resposta a promotoria, para apreciação, 
conforme sugestão em reunião intersetorial em 07/05/2022; 11) Para a conselheira Fernanda Pires Carpi, 
oficio de nº 046/2022 a Paschoalotto para considerações em 07/05/2022; 12) Resposta de agradecimento e 
recebimento a Sra. Lazara Maria Gomes Gazeta, para a campanha Imposto de Renda do Bem – Fundo 
Estadual do Idoso – (FEI/SP) em 09/05/2022; 13) Para a Sra. Luciana Volpon, oficial de promotoria, em 
cumprimento a determinação do 2º Promotor de Justiça de Bauru, Dr. Gustavo Zorzella Vaz, enviamos o 
Oficio de nº 046/2022 em resposta ao OF- P JID-052/22 de 11 de março de 2022 em 11 de maio de 2022; 
D) Ordem do Dia: 1º) A Sra. Presidente Dalva Maria da Silva, fez a leitura do Oficio recebido do Conselho 
Municipal de Esporte de nº 06/2022 de 30 de março de 2022, para indicar membros do Colegiado para 
fazerem parte do mesmo, foi indicado a Sra. Dalva Maria da Silva, atual conselheira titular do referido 
conselho e a Sra. Venetia Aparecida de Lima Vieira, como suplente, sendo deliberado pelo pleno; 2) - 
Apresentação dos serviços prestados pela EMDURB, pela Conselheira Sra. Jessica Romano, representante 
da mesma: PASSE TRANSVAN - O Passe Transvan trata-se de uma carteirinha de uso individual e 
intransferív4 el para qualquer idade, ao qual possibilita o acesso ao Sistema de Vans, serviço de transporte 
alternativo prestado em regime especial por meio de vans, que tem por finalidade atender especificamente 
pessoas com deficiências físicas motoras severas e/ou com deficiências múltiplas com severa restrição de 
mobilidade, temporária ou definitiva e que dependam exclusivamente de cadeira de rodas para se locomover. 
Para concessão do Passe Transvan, o usuário deverá comparecer Secretaria do Bem Estar-Social – (SEBES), 
localizada no Poupatempo, munido de: RG ou Certidão de Nascimento (original); CPF (original); 1 Foto 
3x4 atual; Comprovante de Residência (original e atual), sendo aceitos: contas de água, luz, telefone e etc. 
Atestado Médico (original) que ficara4 retido na Secretaria do Bem Estar-Social (SEBES), contendo: Laudo 
comprovando a existência da deficiência; Deve ter a indicação do Código Internacional de Doenças – 
(CID); Devidamente assinado por profissional/médico da área competente; Após apresentar os documentos 
acima, será agendada a perícia médica a ser realizada na Secretaria do Bem Estar-Social - (SEBES) na Rua 
Alfredo Maia, quadra 01 s/n° - Vila Falcão. Somente a partir da perí4cia médica, haverá a análise com 
relação ao deferimento ou indeferimento do benefício. Havendo o deferimento do benefício, a EMDURB 
fará4 a confecção da carteirinha e enviará à Secretaria do Bem Estar-Social ( SEBES) do Poupatempo, que 
entrará4 em contato com usuário para retirá-la. Após tais procedimentos, o usuário estará apto para utilizar o 
Sistema de Vans, sendo o agendamento de horário realizado somente através de contato telefônico (4009-
1744) junto à& Central de Apoio ao Usuário (CAU). Os agendamentos são feitos semanalmente, sempre na 
semana anterior á utilização do serviço, conforme a disponibilidade de vagas – em dois dias: Quintas-feiras: 
agendamentos voltados para fins médicos; Sextas-feiras: agendamentos voltados para fins de trabalho, 
educação, cultura, lazer e outros. O atendimento dos usuários é realizado de segunda a sexta-feira, das 08h 
á s 14h, a partir das 14h ás 16h, disponível para sanar dúvidas e outros atendimentos. PASSE CIDADÃO 
IDOSO ESPECIAL: O Passe Cidadão Idoso é4 um cartão eletrônico, de uso individual e intransferível, ao 
qual possibilita o acesso ao Sistema de Transporte Coletivo Municipal de Bauru gratuitamente, oferecido a 
usuários entre 60 á 64 anos, cuja análise para concessão ou renovação deste benefí4cio é realizada pela 
Secretaria do Bem Estar-Social (SEBES). Conforme o Decreto Municipal 13.449, de 29 de junho de 2017 
(folhas 03 e 04), este benefí4cio contempla pessoas idosas com renda mensal individual igual ou inferior a 
dois salários-mí4nimos vigentes no Estado de São Paulo, não podendo ser beneficiário de outras categorias 
de gratuidade ou desconto no Sistema de Transporte Coletivo Municipal. Para concessão do Passe Cidadão 
Idoso, o usuá4rio deverá4 entrar em contato telefônico com a Central de Atendimento do Usuário - (CAU) da 
Secretaria do Bem Estar-Social - (SEBES) para agendamento de entrevista, através dos telefones 3223-
2849 ou 99161-0967. A entrevista acontecerá na Central de Atendimento do Usuario (CAU) da Secretaria 
do Bem Estar – Social (SEBES), localizada na Praça das Cerejeiras nº 1-28 (em frente à Prefeitura), onde 
haverá o preenchimento do Cadastro Único e obtenção do número do NIS, sendo necessária a apresentação 
dos documentos solicitados. Havendo o deferimento do benefí4cio pela Secretaria do Bem Estar-Social 
(SEBES), após quinze dias do envio da ficha de cadastro da Secretaria do Bem Estar-Social (SEBES) à 
EMDURB, o usuário deverá comparecer á& TRANSURB (Rua Ezequiel Ramos, 6-77), munido de 
documento pessoal que o identifique, onde será4 fotografado e terá4 a emissão de seu Passe Cidadão Idoso. O 
usuário será isento de taxa de emissão do primeiro cartão e o benefício do Passe Cidadão Idoso concede a 
carga automática mensal do cartão, não cumulativa de 30 créditos, a validade do referido cartão é anual; 
CREDENCIAL E ROTATIVO IDOSO: Desde 28/09/2014, os idosos podem fazer uso das vagas especiais 
de idoso (a partir de 60 anos) de forma gratuita, em atendimento a Lei 6496/2014 (folha 05). O usuário que 
já possui a credencial, pode imprimir o talão gratuito para idoso disponibilizado na página da EMDURB. 
No site, também é 4 possível visualizar a localização das vagas de vias públicas já existentes (folha 06). O 
preenchimento dos campos do cartão devem ser realizados pelo usuário corretamente, concedendo a ele o 
direito de permanecer duas horas no espaço devidamente sinalizado para tal uso. Passado esse perí4odo, 
obrigatoriamente devera4 fazer a rotatividade, caso contra4 rio estara4 passível de autuação. O cartão de 
gratuidade só terá validade se usado junto com a credencial de idoso em uma vaga especial e caso o usuário 
estacione em uma vaga comum, ou seja, de estacionamento rotativo que não seja de idoso fica obrigatória 
a compra do cartão de estacionamento rotativo tradicional. Para credencial inicial, segunda via ou 
renovação, o pedido deve ser realizado no Setor de Expediente da EMDURB munido de cópias dos 
documentos RG, CPF ou CNH e comprovante de residência, bem como a declaração de solicitação (folhas 
07 á 09 – retirada na EMDURB ou pelo site https://www.emdurb.com.br/formularios) preenchida. O valor 
da credencial é de R$ 10,65. OBS: Quanto ás vagas de estacionamento especial idoso é possível solicitar 
análise de inserção ou remanejo através do e-mail (sistemaviario@emdurb.com.br) ou pessoalmente no 
Setor de Expediente da EMDURB através de abertura de Processo. Terminada a apresentação o conselheiro 
Dr. Pedro Luis Pereira, pediu o uso da palavra e questiou a conselheira sobre a conceção ser de outra 
cidade (Exp; Pederneiras) e o condutor do veículo querer usar a vaga destinada a pessoa Idosa, é possivel 
e é permitido imprimir o cartão de gratuidade para o uso da vaga. A conselheira confirmou a pergunta 
feita, sendo permitido o uso da gratuidade. A Sra. Presidente perguntou a respeito do Funeral Social, e esta 
respondeu que é de responsabilidade da TRANSURB, a conselheira Jaqueline Scarabotto, representante da 
Saúde, prestando serviços no Pronto Atendimento Central, esclareceu o procedimento: É feito a avaliação 
sócio economica, pelo CRAS ou serviço social do hospital,(pronto Atendimento), tambem como pelas 
Intituições de Longa Permanência – ILP’s, onde se aciona a funerária municipal, se tiver jazido é utilizado, 
se não possui jazido é utilizado o jazido municipal, sendo feito o funeral assistêncial do idoso; 2) A Vice 
Presidente Sra. Fernanda Pires Carpi, explanou sobre o Cronograma de visitas de fiscalização às casas de 
repouso, e distribuiu o cronograma a todos os conselheiros presentes, para os ajustes necessários. Informou 
da Capacitação para Visitas de Fiscalização a ser realizada em 27/04/2022 na Casa dos Conselhos as 
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14hs, pela conselheira Sra. Nilza Talon representante da UNISAGRADO e os Conselheiros Nathalia 
Salvadeo e Luiz Baldon, representantes e fiscalizadores pela Vigilância Sanitária. Tambem colocou sobre 
o montante de casas de repouso a serem visitadas, 43 unidades conforme relatorio recebido da Vigilancia 
Sanitária de Bauru. Salientou tambem o envio do Calendário de Visitas ao 2º Promotor de Justiça, Dr. 
Gustavo Zorzella Vaz, para o ano de 2022; 3) A Sra. Presidente expos ao conselheiros a respeito de 
substituição de membros do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, onde segundo processo juridico, se 
encontra junto a Assessoria Técnica aos Conselhos de Direito, os promotores publicos da prefeitura tem 
opniões divergentes, e o ultimo solicitou, Pleito Eleitoral para subistituição de conselheiros, a Sra. 
Presidente informou que foi a Assessoria Técnica aos Conselhos de Direito e discordou do posicionamento, 
pois o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, foi composto no seu biênio 2021/2023 por Pleito Eleitoral, 
seguindo o Regimento Interno, conforme o disposto no art.7º da Lei Municipal nº 6488, de 07 de janeiro de 
2014, e que conforme Decreto nº 15.389 de 20 de Abril de 2021, foi nomeado os integrantes do Conselho 
Municipal da Pessoa Idosa para o bienio citado. O pleno tambem por unanimidade concordou com a Sra. 
Presidente, e ficou se de enviar uma nota técnica justificando, a não efetuação de Pleito Eleitoral para 
substituição de Conselheiros; 4) A Sra. Presidente informou aos Conselheiros a respeito da devolutiva para 
o 2º Promotor de Justiça Dr. Gustavo Zorzella Vaz, do Oficio: OF- P JID-052/22 PAA – PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO Nº 0715.0001184/2022, onde convocou reunião 
intersetorial junto a Secretaria do Bem Estar-Social (SEBES) / Proteção Social Especial a Secretaria 
Municipal de Saúde: Coordenadoria Municipal da Vigilância Sanitária / Coordenadoria Municipal de 
Saúde Mental e Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (COMUDE) que será realizada em 11 de 
abril de 2022 as 14h 30rs na sala 15, na Secretaria do Bem Estar –Social (SEBES); 5) A Sra. Presidente 
discursou a respeito do Edital de Chamamento Publico do COMUPI, em andamento, considerando as 
demais etapas subsequentes, 7) Outros Assuntos; 1) – A Sra. Presidente fez menção a Roda de Conversas, 
convite feito pela Sra. Rose Gonçalves, do SENAC junto o Curso de Cuidadores de Idosos, onde foi 
gratificante, falou-se sobre as diretrizes e objetivos do Conselho, juntamente com a Conselheira Luciana 
Fazio explanando a respeitos dos serviços prestados pelos CRAS e a Vice Presidente Fernanda Pires Carpi, 
completando a roda de conversas expondo sobre os serviços prestados pelo CREAS; 2) A Sra. Presidente 
informou ao pleno sobre o e-mail recebido em xxx da Sra. Maria Helena Bragança Albanesi, membro 
participante, tendo a participação na 2ª Reunião Extraordinária, realizada em ambiente virtual em 
16/09/2021, onde solicita, correção da mesma e republicação com alteração de seu posicionamento, foi 
feita a leitura do anexo ao e-mail ao pleno, e este deliberou a não retificação e republicação da ata em 
questão. Em não havendo mais questões para deliberações, a Sra. Presidente Dalva Maria da Silva, 
agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião as 16h30. Eu Venetia Aparecida de Lima 
Vieira__________________________, primeira secretária lavro a presente ata, devidamente assinada pela 
Senhora Presidente Dalva Maria da Silva                        ____________________. Anexo: Cédulas de Deliberações e lista 
de presença.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 
(COMUPI) – GESTÃO 2021 / 2023. ----------------------------------
1) Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, com início as 14h45, na sala de reuniões 
da Casa dos Conselhos, sito a rua Dr. Antônio Prudente nº 1-148, foi realizada a décima quarta reunião 
ordinária do presente colegiado, cuja lista de participantes se encontra anexa a presente ata. Iniciando a 
reunião, a Sra. Presidente Dalva Maria da Silva deu boas vindas a todos, agradecendo a participação dos 
Conselheiros e Convidados . EXPEDIENTE: A) Aprovação da ata da 13ª Reunião Ordinária - a 
deliberação se deu por meio de cédulas e foi aprovada pela maioria dos presentes e será enviada para 
publicação no Diário Oficial do Município (DOM). e aprovação da ata 3ª Reunião Extraordinária realizada 
em 11/05/2022. (por cédulas em 12/05/2022) B) Ofícios Recebidos – 1) - Oficio de nº PJID-089/22045/2022 
de 10 de maio de 2022, do 2º Promotor de Justiça Noticia fato: AIF nº 38.0715.0002074/2022-5 do Promotor 
Gustavo Zorzella Vaz, relato de denuncia da VISA, referente os estabelecimentos Residênciais Geriátricos 
(Unidade I e II), para visitas de fiscalização, dentro do prazo de 30 dias; 2) - Em 05 de maio de 2022, 
encaminhamento da Secretaria Municipal da Saúde, do fato acorrido de negativa do SAMU para transporte 
de paciente de Instituição de Longa Permanência para Hospital Particular, para conhecimento do Conselho; 
3) - Oficio nº 68566/2022 da Sra. Natalia Peres Gonçalves Pavani, Diretora da Divisão de Vigilância 
Sanitária e do Sr. Ezequiel Aparecido dos Santos, Diretor do Departamento de Saúde Coletiva, sobre a 
visita realizada, nos residenciais, referente a denuncia recebida, onde evidenciou irregularidades e tomadas 
os procedimentos administrativos cabíveis; sendo formalizado também o Boletim de Ocorrência junto a 
Policia Civil para investigação Criminal, solicitando ao Conselho e a SEBES visitas em conjunto para 
identificação de maus tratos; C) Ofícios Enviados: 1) Oficio de nº 045/2022 de 26 de Abril de 2022, para 
a Secretaria Municipal de Esportes, indicando membros para o Conselho; 2) Oficio de nº 046/2022 de 03 
de maio de 2022, “NOTA TECNICA” para o 2º Promotor de Justiça Gustavo Zorzella Vaz, referente 
resposta do acompanhamento dos menores de 60 anos acolhidos em Instituições de Longas Permanências 
e Casa de Repouso; 3) Oficio de nº 047/2022 de 26 de abril de 2022, para a empresa Paschoalotto Serviços 
Financeiros, para a senhora Tais Couto, para parceria na realização do evento de 15/06/2022; 4) Oficio de 
nº 048/2022 de 12 de maio de 2022, para a Secretaria da Cultura, para a Sra. Tatiana Santos, solicitando a 
reserva do Teatro Municipal para o dia 15 de junho de 2022 e os serviços da servidora Sra. Suzana como 
cerimonialista; 5) – Oficio 049/2022 de 19 de maio de 2022, para o 2º Promotor de Justiça Dr. Gustavo 
Zorzella Vaz, em resposta ao Oficio PJID-089/2022 referente a denuncia da casa de repouso, onde foi 
realizada a visita e anexado o laudo da mesma; D) Email’s Recebidos: 1) Em 12/04 – Michelle Ferreira/
SEBES – Divulgação – Edital de Consultoria 2022 Recrutamento de ONGs; 2) Em 13/04 – Michelle 
Ferreira/ SEBES – Edital Ciclo de Leitura promovido pelo Itau Social; 3) Em 13/04 a Sra. Maria Helena 
Bragança Albanesi, enviou a ata da Reunião Plenária para a Eleição dos Conselheiros biênio 2021/2023; 4) 
Em 14/04 – Cris Rossi/SEBES – Envia a ata da Reunião Plenária do COMUPI; 5) Em 25/04 – Cris Rossi/
SEBES – Convite – Série Dialogando 2022: Emergências e Calamidades no SUAS; 6) Em 25/04 – Michelle 
Ferreira – Vários editais de captação de recursos; 7) Em 28/04/2022 – Cris Rossi/SEBES, manifestação 
para o Ministério Publico; 8) Em 02/05 – Michelle Ferreira/SEBES – Edital para equipagem, onde consta 
a classificação do COMUPI, nesse chamamento publico; 9) Em 02/05 – Cris Rossi/SEBES convite da 
audiência pública a se realizar em 11/05/2022 “Gravidez na Adolescência”; 10) Em 03/05 - Cris Rossi/
SEBES enviou nota técnica do Departamento de Proteção Especial para conhecimento; 11) Em 04/05 – 
Luciana Fazio/Divisão de Planejamento e Vigilância Sócioassistencial envia Resolução 029/2022 do 
COMUPI – Chamamento Publico; 12) Em 09/05 – Lazara Maria Gomes Gazetta/Drads Bauru – Campanha 
Imposto de Renda do Bem – Fundo Estadual do Idoso – FEI/SP; 13) Em 07/05 – Rosely Ines Moreira – 
Organização Paiva, informa que não tem convenio com ABREC; 14) Em 10/05 – Sra. Ariani Queiroz Sá 
– COMUDE, resposta ao Procedimento Administrativo de Acompanhamento nº 0715.00011884/2022; 15) 
Em 11/05 – Convite de Inauguração do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Idosos, de 
Daniela Vidal, da Inteiração Ação e Inclusão; 16) Em 12/05 – Conselheira Christine Habib, arte do banner 
para evento de 15/05/2022; 17) Em 16/05 - Convocação da Prefeita Municipal para reunião dos presidentes 
de conselhos para escolha do membro para compor o Conselho Gestor de Parcerias Públicos Privadas, 
PPPs, a ser realizada em 25/05/2022 ás 18hrs30, no salão nobre da prefeitura; 18) Em 16/05 - Conselheira 

e Vice presidente Sra. Fernanda Pires, roteiro de visitas; 19) Em 17/05 – Grupo Foruns Centro Dia, convite 
Seminário Presencial ” Pelo Direito de Envelhecer com Direitos” em São Paulo; 20) Em 18/05 da 
Conselheira Sra. Natalia Salvadeo, oficio sobre possível denuncia na casa de repouso de maus tratos; 21) 
Em 24/05– Michelle Ferreira/SEBES – vários Editais para captação de Recursos; 22) Em 25/05 de Ana 
Cristina de Carvalho Sales Toledo, cópia da confirmação de manifestação de interesse para a futura 
celebração de Termo de Doação com Encargos, referente o Edital nº 7-H/2022PROCESSO Nº 
00135.206400/2022-15 do COMUPI; 23) Em 25/05 – Michelle Ferreira/SEBES divulga a homologação do 
resultado final do Edital de Chamamentos Publico SNDPI nº 07/2022 na forma do Edital SNDPI nº 
7-F/2022 encaminhado para publicação em 17/05/2022; E) – Email’s Enviados: 1) Para Secretaria do Bem 
Estar-Social (SEBES), c/c a Assessoria Técnica aos Conselhos de Direito, solicitação de publicação da 11ª 
ata em 05/05; 2) Para a Assessoria Técnica aos Conselhos de Direito – SEBES, solicitação de publicação 
da pauta da 3ª reunião extraordinária desse colegiado, em 07/05/2022; 3) Para os Conselheiros e convidados 
a Convocação e pauta da 3ª reunião extraordinária a ser realizada em 11 de maio de 2022, que se realizara 
na casa dos Conselhos as 9hrs, em 07/05/2022; 7) Para a Assessoria Técnica aos Conselhos de Direito – 
SEBES, solicitação de Republicação da 10 ª Ata de Reunião Ordinária, publicação da 11ª e 12ª Ata de 
Reunião Ordinária no Diário Oficial do Município (DOM), em 07/05/2022; 10) Para o Conselho Municipal 
de Pessoas com Deficiências (COMUDE) , oficio de nº 046/2022 resposta a promotoria, para apreciação, 
conforme sugestão em reunião intersetorial em 07/05/2022; 11) Para a conselheira Fernanda Pires Carpi, 
oficio de nº 046/2022 a Paschoalotto Serviços Financeiros para considerações em 07/05/2022; 12) Resposta 
de agradecimento e recebimento a Sra. Lazara Maria Gomes Gazeta, para a campanha Imposto de Renda 
do Bem – Fundo Estadual do Idoso – (FEI/SP) em 09/05/2022; 13) Para a Sra. Luciana Volpon, oficial de 
promotoria, em cumprimento a determinação do 2º Promotor de Justiça de Bauru, Dr. Gustavo Zorzella 
Vaz, enviamos o Oficio de nº 046/2022 em resposta ao OF- P JID-052/22 de 11 de março de 2022 em 
11/05/2022; 14) Para os conselheiros a ata e cédula de votação da 3ª Reunião Extraordinária para 
considerações e votação, em 12/05/2022, para posterior publicação no Diário Oficial do Município; 15) 
Para Secretaria Municipal de Cultura, Oficio 048/2022 de 11/05/2022 para reserva do Teatro Municipal em 
14/05/2022; 16) Para a Comissão de Eventos do Conselho, data de reunião para organização do evento de 
15/06/2022, em 14/05/5022; 17) Para a Conselheira Christine Habib, convocação para a reunião de eventos, 
para justificativa junto a USP em 14/05/2022; 18) Em 18/05/2022 para o Ministério Publico, Oficio nº 
049/2022, resposta a visita de fiscalização a casa de repouso; 19) Para Secretaria do Bem Estar-Social 
(SEBES), c/c a Assessoria Técnica aos Conselhos de Direito, solicitação de publicação no Diário Oficial do 
Município, da convocação e pauta da 14ª Reunião Ordinária, em 18/05/2022; 20) Para os conselheiros a ata 
e cédula de votação da 13ª Reunião Ordinária para votação, em 18/05/2022; 21) Para a Sra. Natalia Peres 
Gonçalves Pavani, Diretora de Divisão Vigilância Sanitária e Sr. Ezequiel Aparecido dos Santos, Diretor do 
Departamento de Saúde Coletiva, o relatório de visita feita ao residencial geriátrico, referente a denuncia 
recebida, em 25/05/2022; D) Ordem do Dia: 1º) A Sra. Presidente fez a leitura do Oficio 049/2022 de 19 
de maio de 2022, em resposta ao Oficio PJID – 089/2022 de 10/05/2022 do 2º Promotor de Justiça Gustavo 
Zorzella Vaz, onde também anexou o relatório informativo da Sra. Fernanda Santos Pires Carpi, 
representante do Creas e vice presidente desse Conselho, que se trata de denuncia em Instituição de Longa 
Permanência. A Sra. presidente, solicitou a Conselheira Sra. Fernanda que relatasse ao colegiado a visita 
feita em conjunto com a equipe da Vigilância Sanitária. Esta relatou que a Instituição estava com os 
alimentos na dispensa, com frutas e verduras e os idosos estavam bem cuidados, mas constatou que ocorre 
muita rotatividade de funcionários e que ocorre falta de organização na administração da instituição. No 
que tange ao outro estabeleci mento, a visita foi feita na hora do almoço, e as refeições são enviadas pela 
matriz e houve atraso na entrega, sendo servida naquela data, no horário das 13hrs30; 2) - Apresentação dos 
serviços prestados pela Vila Vicentina Abrigo para Velhos. A Conselheira Sra. Tamiris de Oliveira Alves, 
psicóloga da entidade fez o relato dos moradores da Vila, são 50 idosos e o Centro dia conta com 30 idosos, 
sendo o horário de atendimento das 7hrs30 às 18hrs, os profissionais da equipe multiprofissional é composta; 
Equipe Técnica do Centro Dia - composta por Assistente Social, Psicóloga, Terapeuta Ocupacional, 
Educador Social e Cuidadores e a Equipe Técnica Abrigo é composta por Assistente Social, Psicólogo, 
Educador Social, Enfermeiro, Técnicos de Enfermagem e Cuidadores. Contando então com duas equipes, 
como descrito acima, assim os atendimentos são prestados de acordo com suas especificidades. A pessoa 
idosa passa pelo atendimento junto ao CRAS ou pelo CREAS, onde é feito a triagem, para obter a vaga para 
o acolhimento, sendo sempre casos de idosos sem vínculos e sem família, sendo que a renda do idoso, 
repassada é de 70% para a Instituição para a ajuda do custeio. A Conselheira Sra. Fernanda Pires Carpi, 
pediu a palavra e colocou que quando do atendimento leva-se muito em conta o convívio e o fortalecimento 
de vinculo com a família, e que em ultimo caso é que se abriga. Mas tem casos em que o idoso não gosta 
de seguir rotinas (ex. morador de rua, ou pessoa que mora sozinha, mas que já necessita de ajuda, devido 
ao avanço da idade). A Sra. Tamiris também explanou que no Centro Dia, o atendimento, juntamente com 
os familiares se organizam para trazer e buscar os idosos e cerca de três ou quatro idosas que são cadeirantes 
conseguiram até junto a Emdurb o transporte adaptado. O serviço médico aos acolhidos é voluntário, mas 
muito assíduo, quando do ingresso na Instituição é feito consulta médica, e também se for necessário, se 
encaminha para fazer os exames necessários no SUS. A conselheira Sra. Christine Habib, solicitou a palavra 
e observou das dificuldades de se cuidar da pessoa idosa, sendo o custo muito alto com cuidadores e plano 
de saúde e que gostaria que houvesse um “programa para envelhecer”, assim como se tem consórcios, etc.. 
Também a conselheira Sra. Luciana Aparecida Fázio Dias, pediu a palavra e salientou que poderia ter uma 
Creche para a pessoa idosa, em que se leva de manhã e pega á tarde, em casa de repouso. Dentre do exposto 
a Sra. Tamiris também colocou de se priorizar o aumento das vagas para o Centro Dia; 2) Certificação das 
Casas de repouso e Organização da Sociedade Civil (OSC): M.A. Fontes Residencial para Senhoras – Casa 
da Vovó; Talita Caetano Casa de Repouso – Recanto Primavera; Casa de Repouso Geriátrico Avante Ltda.; 
Clinica Geriátrica Bem Me Quer; Residencial Sênior Terça da Serra; Inteiração Ação e Inclusão; 3) 
Cronograma de visitas de fiscalização das casas de repouso, a conselheira Sra. Nilza Maria Talon Carlos, 
pediu o uso da palavra e reviu o formulário de “Roteiro de Visitas às Instituições de Longa Permanência”, 
fez comentários e deu depoimento de visitas feitas anteriormente em outra gestão e a importância do Sigilo 
do conselheiro em sua visita, comentou de como abordar o “morador” da casa de repouso, ver as 
acomodações, a alimentação, objetos pessoais, limpeza, as barras de segurança nos banheiros, higiene na 
cozinha e nos banheiros, a lavanderia, medicação individual e coletiva, solicitar aleatoriamente o prontuário 
de um morador, o plano regular de trabalho. A importância das atividades dos idosos durante o dia, a rotina 
dos banhos e higiene pessoal ( corte de cabelo, barba, limpeza das unhas, etc.) Salientou também que 
quando há denuncias de ocorrências em casa de repousos e estas são encaminhadas ao Ministérios Público, 
não houve retorno ao Conselho em outra gestão, e se tem conhecimento tempo depois que a casa de repouso 
fechou, a Sra. Presidente ponderou que o Conselho faz a visita de certificação, e que os Conselheiros que 
fazem a visitas ficam atentos, a todos os itens e quesitos necessários para funcionamento e organização da 
casa, para que o idoso possa morar e viver bem 4) Organização do Evento do dia 15 de junho de 2022 “ Dia 
Mundial de Conscientização da não Violência a Pessoa Idosa”, Junho Violeta, a Comissão de eventos, esta 
com quase toda a programação concluído para o dia 15/06/2022 no evento que teremos no Teatro Municipal 
ás 14hrs, também teremos no dia 21/06/2022 a Capacitação para Cuidadores – Palestra Cuidando com 
Amor do Amor de Alguém, as 14hrs com a palestrante Keila Schiavo, enfermeira especialista em 
gerontologia, será hibrida, e com divulgação para todas as Casas de Repouso e Passeata /Caminhada saindo 
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da Praça Machado de Melo, subindo o Calçadão da Rua Batista de Carvalho e com término na Praça Rui 
Barbosa, com eventos culturais, no dia 25/06/2022 as 9hrs. O Conselho deliberou na 3ª Reunião 
Extraordinária de 11/05/2022 a verba para custeo de 3 (três) Autdoor, 01 (um) banner e 50 (cinquenta) 
camisetas para os conselheiros, para ser utilizado nos eventos do mês “JUNHO VIOLETA”; 7) Outros 
Assuntos; 1) – A Sra. Presidente fez menção a inauguração do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vinculo de Idosos, da Interação Ação e Inclusão, que será oferecido na Casa do Cursilho de 3ª e 5ª no 
período da manhã, foram a inauguração a Sra. Presidente a Vice presidente Sra. Fernanda Pires e a Secretária 
Sra. Venetia Vieira 2) A Sra. Presidente informou ao pleno sobre o Edital de Chamamento Publico nº 
7-G/2022 Processo nº 00135.206400/2022-15 em que o Conselho Municipal da Pessoa Idosa foi 
contemplado com 01 carro, 03 computadores, 01 impressora, 01 TV, caixa de som e 01 projetor, o pleno 
recebeu a noticia com muita alegria. Em não havendo mais questões para deliberações, a Sra. Presidente 
Dalva Maria da Silva, agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião as 16h30. Eu Venetia Aparecida 
de Lima Vieira__________________________, primeira secretária lavro a presente ata, devidamente 
assinada pela Senhora Presidente Dalva Maria da Silva                        ____________________. Anexo: Cédulas de 
Deliberações e lista de presença.

AVISOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 268//2022 - PROCESSO Nº 175.762/2021 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – FORNECEDOR: RODRIGO TONELOTTO – Interessado: Secretarias 
da Administração, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Educação, Negócios Jurídicos, Bem Estar Social, 
Saúde, Meio Ambiente, Obras, Planejamento, Agricultura, Finanças, Esporte e Lazer, Gabinete do Prefeito 
e Departamento de Água e Esgoto – DAE, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 
145/2022 e Processo Administrativo nº 175.762/2021, mediante emissão de Notas de Empenho, conforme 
termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados.
LOTE 01 – LACRES, MOLHA DEDOS E ORGANIZADORES – AMPLA PARTICIPAÇÃO.

Item Qtde. 
Estimada Und. Especificações Mínimas Marca Valor 

Un. R$

1 920 Pacote

Lacre de seguranca (enforca gato) com no 
minimo 20cm de rabixo, com dupla trava, 

numerado, confeccionado em polietileno ou 
polipropileno ou nylon. (pacote com 100 

unidades).

TYKHEPLAS 23,90

2 1.070 Unidade Molha dedo atóxico e antimancha, 12g, de 
primeira qualidade. RADEX 3,76

3 330 Unidade Organizador de mesa duplo: porta lápis e clips 
em poliestireno. De primeira qualidade. WALEU 16,46

4 399 Pacote
Organizador de escritório para armazenar 

documentos, com no mínimo, 02 bandejas em 
acrílico ou poliestireno, de primeira qualidade.

WALEU 46,97

PRAZO: 01 ano – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 593/2021 – ASSINATURA: 
11/07/2022 – VALIDADE: 10/07/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 269/2022 - PROCESSO Nº 175.762/2021 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – FORNECEDOR: MAXITEC – SERVIÇOS DE INFOMÁTICA LTDA 
– Interessado: Secretarias da Administração, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Educação, Negócios 
Jurídicos, Bem Estar Social, Saúde, Meio Ambiente, Obras, Planejamento, Agricultura, Finanças, Esporte e 
Lazer, Gabinete do Prefeito e Departamento de Água e Esgoto – DAE, cujas especificações estão indicadas 
no anexo I do Edital nº 145/2022 e Processo Administrativo nº 175.762/2021, mediante emissão de Notas 
de Empenho, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços 
abaixo consignados.
LOTE 05 – COTA RESERVADA

Qtde. 
Estim. Un. Especificações Mínimas Marca Valor Un. 

R$
14.045 Resma Papel sulfite a4 branco (210mm x 297mm), 75gr/m2. 

Embalagem com 500 folhas. De primeira qualidade.
Chamex 
Solution 18,97

PRAZO: 01 ano – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 593/2021 – ASSINATURA: 
11/07/2022 – VALIDADE: 10/07/2023.

ERRATA NA PUBLICAÇÃO DO DIA 19/07/2022.
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 325/2022 - Processo n.º 61.767/2022 
– Modalidade: Concorrência Pública nº 013/2022 - Regime de Empreitada Por Preço Global - Tipo 
Menor Preço Global – Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE 2.114,33 M² DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA, 692,16 METROS DE GUIAS E SARJETAS 
EXTRUSADAS, 04 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 641,15 M² DE CALÇADA NO PARQUE 
PRIMAVERA,  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 A EMENDA PARLAMENTAR N. 
25340001/2021 NA MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA.
ONDE SE LÊ:  até o horário da sessão, que será às 09h30 do dia 28/08/2022
LEIA-SE: até o horário da sessão, que será às 09h30 do dia 23/08/2022
Bauru, 20/07/2022 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

ERRATA NA PUBLICAÇÃO DO DIA 14/07/2022.
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – Edital nº 364/2022 - Chamamento Público nº 022/2022 - 
Processo nº 75.427/2022 – Objeto: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA EXPOSITORES 
DA FESTA LITERÁRIA 2022.
ONDE SE LÊ: “– Interessada: Secretaria Municipal de Cultura. Os interessados deverão entregar na 
Biblioteca Municipal “Rodrigues de Abreu” - Secretaria Municipal de Cultura, até às 17h00 (dezessete) 
do dia 19 (dezenove) de agosto de 2022, o envelope a que se refere o item 06 deste Edital. O edital de 
Chamamento poderá ser adquirido junto à Biblioteca Municipal “Rodrigues de Abreu” sito a avenida 
Nações Unidas 8-9 Centro, nesta cidade de Bauru/SP – CEP: 17010-130 durante o período de 14 (quatorze) 
de julho de 2022 à 19 (dezenove) de agosto de 2022, das 8h às 12h e das 13h ás 17h ou pelo site www.bauru.
sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente.”

LEIA-SE: “Secretaria Municipal de Cultura. Os interessados deverão entregar na Biblioteca Municipal 
“Rodrigues de Abreu” - Secretaria Municipal de Cultura, até às 17h00 (dezessete) do dia 20 (dezenove) 
de agosto de 2022, o envelope a que se refere o item 06 deste Edital. O edital de Chamamento poderá 
ser adquirido junto à Biblioteca Municipal “Rodrigues de Abreu” sito a avenida Nações Unidas 8-9 
Centro, nesta cidade de Bauru/SP – CEP: 17010-130 durante o período de 20 (vinte) de julho de 2022 à 19 
(dezenove) de agosto de 2022, das 8h às 12h e das 13h ás 17h ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da 
primeira publicação do presente.”
Bauru, 20/07/2022 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 271/2022 – Processo nº 15.468/2022 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 140/2022 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 
8.534 (OITO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO) PACOTES DE CHÁ MATE ATRAVÉS 
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessado: Diversas Secretarias Municipais, Gabinete 
e Funprev. Data do Recebimento das propostas: até às 09h do dia 08/08/2022. Abertura da Sessão: 
dia 08/08/2022 às 09h. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na 
Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 
08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1077 ou através de download gratuito no site www.bauru.
sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br – Oferta de Compra 820900801002022OC00351, onde se 
realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 20/07/2022 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 248/2022 – Processo nº 143.514/2021 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 070/2022 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO - OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESTAÇÃO REPETIDORA DE RÁDIO 
BIDIRECIONAL DIGITAL/ANALÓGICO EM VHF E 01(UM) ESTAÇÃO FIXA DE RÁDIO 
BIDIRECIONAL DIGITAL/ANALÓGICO COM FORNCIMENTO DE MATERIAL, LICENÇA E 
INSTALAÇÃO – CONFORME ANEXOS I (TERMO DE REFERÊCIA) E ANEXO III (MODELO 
DE PROPOSTA). Interessada: Corpo de Bombeiros. Data do Recebimento das propostas: até às 
09:30h do dia 05/08/2022. Abertura da Sessão: 05/08/2022 às 09:30h. Informações e edital na Secretaria 
da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 
10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1145  ou 
(14) 3235-1113 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.
bec.sp.gov.br – OC nº 820900801002022OC00352 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os 
licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 20/07/2022 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 327/2022 – Processo nº 53.562/2022 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 191/2022 - do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (AGRUPAMENTO 
DE ITENS) – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE 2 
(DUAS) UNIDADES DE MESAS CIRÚRGICAS PANTOGRÁFICAS, 2 (DUAS) UNIDADES DE 
CARRINHOS DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, 1 (UMA) UNIDADE DE ARMÁRIO VITRINE 
PARA MEDICAMENTOS, 2 (DUAS) UNIDADES DE ARMÁRIO VITRINE DE PAREDE PARA 
MEDICAMENTOS, 6 (SEIS) UNIDADES DE BANCO GIRATÓRIO TIPO MOCHO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO I DO EDITAL - Interessada: Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 
Data do Recebimento das propostas: até as 9h do dia 04/08/2022. Abertura da Sessão: 04/08/2022 às 
9h. Informações e edital na Secretaria de Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 
1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h 
às 17h e fones (14) 3235-1113 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br ou através do 
site www.bec.sp.gov.br - Oferta de Compra: 820900801002022OC00353, onde se realizará a sessão de 
pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 20/07/2022 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 322/2022 - Processo nº 40.078/2022 - 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 205/2022, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE ME E EPP - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE NORMAS REGULAMENTADORAS NR 10, 
NR 12, NR 33 E NR 35, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I e III DO 
EDITAL 322/2022 - Interessada: Secretaria Municipal de Obras. Data do Recebimento das propostas: 
até às 09h30min do dia 04/08/2022. Abertura da Sessão: 04/08/2022 às 09h30min. Informações e edital 
na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º 
andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-
1113  ou (14) 3235-1337 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site 
www.bec.sp.gov.br - Oferta de Compra: 820900801002022OC00350 onde se realizará a sessão de pregão 
eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 20/07/2022 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - Edital nº 309/2022 – 
Processo nº 53.577/2019 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 085/2022 – do tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE – AMPLA PARTICIPAÇÃO - MODO DE DISPUTA ABERTO - OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE 2 (DUAS) CAIXAS DE SOM COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80W – MELHOR DESCRITA 
NO ANEXO II DO EDITAL – Interessada: Secretaria de Cultura. Notificamos aos interessados no 
processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havida foi devidamente Adjudicado 
pela Pregoeira em 13/07/2022 e Homologado pelo Secretário da Administração em 15/07/2022, conforme 
abaixo:
LOTE 01 – AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAIXAS DE SOM COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80W – 
AMPLA PARTICIPAÇÃO
EMPRESA: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA – CNPJ: 38.084.603/0001--91

ITEM QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/
MODELO

PREÇO
UNIT 

R$

PREÇO
TOTAL 

R$

01 02

Caixa de som com potência mínima de 80W, Bluetooth, 
entrada p2, função TWS, bivolt, Alto-falante de 6.5”, 
bateria interna  1200mah recarregável via cabo usb 

(incluso), entrada auxiliar para microfone, entrada USB, 
leitor de cartão, frequência de resposta 35Hz-19KHz, 
garantia de pelo menos 6 meses com entrega inclusa.

LENOXX
CA 60

R$ 
300,00

R$ 
600,00

Valor Total do Lote: R$ 600,00 (seiscentos reais).
Bauru, 20/07/2022 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.
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NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - Edital nº 281/2022 
– Processo nº 111.639/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 215/2022 – do tipo MENOR PREÇO 
POR LOTE – DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME/EPP - OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE 41 (QUARENTA E UM) RELÓGIO DE PONTO/CONTROLE DE ACESSO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS I E III DO EDITAL. Interessada: 
Diversas secretarias municipais e Gabinete da Prefeita. Notificamos aos interessados no processo licitatório 
epigrafado, que o julgamento e a classificação havida foi devidamente Adjudicado pela pregoeira em 
15/07/2022 e Homologado em 18/07/2022 pelo Sr. Secretário da Administração, conforme abaixo:
LOTE 01 – COTA PRINCIPAL
EMPRESA: TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E 
ACESSO LTDA – CNPJ: 77.800.407/0001-28.

ITEM UND. QTDE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/ 
MODELO

VALOR
UN. R$

VALOR
TOTAL 

R$

01 UND. 31
Ponto De Acesso/ controle de acesso, 
conforme especificação do Anexo I do 

Edital nº 281/22

HENRY 
PRIMME SF

R$ 
1.570.70

R$ 
48.691,70

LOTE 02 – COTA RESERVADA
EMPRESA: TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E 
ACESSO LTDA – CNPJ: 77.800.407/0001-28.

ITEM UND. QTDE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/ 
MODELO

VALOR
UN. R$

VALOR
TOTAL 

R$

01 UND. 10
Ponto De Acesso/ controle de acesso, 
conforme especificação do Anexo I do 

Edital nº 281/22

HENRY 
PRIMME SF

R$ 
1.570.70

R$ 
15.707,00

Valor total dos lotes: R$ 64.398,70 (sessenta e quatro mil trezentos e noventa e oito reais e setenta 
centavos).
Bauru, 20/07/2022 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 258/20222 - Processo nº 
59.897/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 165/2022 - Objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS 
DE LED, MELHORES DESCRITOS NO ANEXO II DO EDITAL - Interessado: Secretaria Municipal 
do Bem-Estar Social. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e 
a classificação havida foram devidamente Adjudicado em 12/07/2022 pela Pregoeira e Homologada pelo 
Secretário da Administração em 14/07/2022 a empresa abaixo:
LOTE 01 – LÂMPADAS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP.

EMPRESA:  I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI

Item Unid. Qtd. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA MARCA/ 
PROCEDENCIA

P. 
UNITÁRIO

P. 
TOTAL

01 Un. 100

LÂMPADAS LED BULBO, ALTA 
POTÊNCIA, 30W, E27, COR DA 
LUZ: BRANCO FRIO, 6500K, 

BIVOLT

VANY / IMPORTADA 
REGISTRO 

NO  INMETRO 
000756/2021

R$ 20,40 R$ 
2.040,00

Bauru, 20/07/2022 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 227/2022 – Processo nº 
19.075/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 159/2022 – AMPLA PARTICIPAÇÃO - OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
PARA O FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SOFTWARE 
AS A SERVICE-SAAS) DE GESTÃO DE DADOS DO CADASTRO TERRITORIAL 
MULTIFINALITÁRIO (WEB, MOBILE E SERVER) POR PRAZO DETERMINADO. O SERVIÇO 
DEVERÁ CONTEMPLAR ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS MUNICIPAL, IMPLANTAÇÃO, 
PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CARGA DE DADOS GEORREFERENCIADOS, 
TREINAMENTO, INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, CENTRAL DE ATENDIMENTO AO 
USUÁRIO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA) 
PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE BAURU – SP NO TERMO 
DE REFERÊNCIA - Interessados: Secretaria de Economia e Finanças, Secretaria Municipal de 
Planejamento e Secretaria Municipal de Educação. Notificamos aos interessados no processo licitatório 
epigrafado que o julgamento e a classificação havida foram devidamente Adjudicada em 06/07/2022 pela 
Pregoeira e Homologada pela Prefeita Municipal em 18/07/2022 a empresa abaixo:
LOTE 01 – FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE – AMPLA PARTICIPAÇÃO

EMPRESA: GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS UNID. QTD. VALOR 
UNIT.

VALOR 
TOTAL

4. ESTUDOS INICIAIS PRELIMINARES

4.1.
Levantamento, Análise, Diagnóstico, 

Digitalização e Organização do Banco de Dados 
do Cadastro Técnico Municipal

Serviço 1 R$ 
164.913,30

R$ 
164.913,30

5. LOCAÇÃO DE SISTEMA SAAS DE GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO 
TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO EM AMBIENTE MOBILE, WEB E SERVER

5.1.

Fornecimento de locação de software como 
serviço (software as a service-saas) de gestão 

de dados do cadastro territorial multifinalitário 
georreferenciado (web, mobile e server) 

por prazo determinado, com infraestrutura 
tecnológica, central de atendimento ao usuário, 

serviço help-desk, suporte técnico e manutenção 
continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva)

Mês 22 R$ 
87.727,13

R$ 
1.929.996,86

6.

IMPLANTAÇÃO, MODELAGEM, TRANSFORMAÇÃO, CONVERSÃO, 
PARAMETRIZAÇÃO, CARGA DE DADOS GEORREFERENCIADOS, 

CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DO SISTEMA SAAS PARA GESTÃO DO 
CADASTRO TÉCNICO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO

6.1. Implantação da aplicação Unid. 1 R$ 
69.126,33 R$ 69.126,33

6.2. Integração entre sistemas (sistema tributário) Unid. 1 R$ 
39.531,46 R$ 39.531,46

6.3. Integração com o sistema de licenciamento e 
aprovação de projetos Unid. 1 R$ 

40.297,45 R$ 40.297,45

6.4. Parametrização de certidões Unid. 9 R$ 
17.751,80

R$ 
159.766,20

6.5. Parametrização de notificações Unid. 1 R$ 
18.900,80 R$ 18.900,80

6.6. Configuração das aplicações mobile Unid. 10 R$ 
20.945,01

R$ 
209.450,10

7. LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIGITAL (10CM) E ORBITAL (30CM)

7.1. Mobilizações e Plano de Trabalho Executivo Serviço 1 R$ 
99.919,14 R$ 99.919,14

7.2.
Levantamento aerofotogramétrico digital da área 
urbana do município com resolução de 10 cm na 

escala cartográfica de 1:1.000
Km² 200 R$ 

3.800,16
R$ 

760.032,00

7.3.

Levantamento por imageamento orbital da área 
rural do município com resolução espacial de 30 
cm na escala 1:10.000, para atualização de banco 

de dados municipal

Km² 474 R$ 567,90 R$ 
269.184,60

8. ATUALIZAÇÃO DO BASE DE DADOS DO MAPA DIGITAL URBANO (MDU) 
GEORREFERENCIADO

8.1. Mapeamento Móvel Terrestre 360o, Urbano, para 
obtenção de imagens panorâmicas (streetview) Km linear 1.800 R$ 838,76 R$ 

1.509.768,00

8.2.

Mapeamento Cartográfico (type: point feature): 
indivíduos arbóreos em eixos de logradouro em 
perímetro urbanizado, iluminação pública em 
eixos de logradouro em perímetro urbanizado, 

semáforos, unidades educacionais públicas, 
Unidades de Saúde Pública e próprios 

municipais.

Serviço 1 R$ 
595.557,22

R$ 
595.557,22

8.3.
Geocodificação dos servidores da educação e 

alunos da rede pública de ensino, e espacialização 
das rotas do transporte escolar.

Serviço 1 R$ 
133.835,47

R$ 
133.835,47

8.4.
Detecção das alterações urbanas (novas 

construções, aumento e supressão de área de área 
construída) em escala visual 1:1.000

Unidade 
Imobiliária 230.000 R$ 2,63 R$ 

604.900,00

8.5. Geração de Notificações aos contribuintes 
identificados na detecção de alteração urbana Serviço 1 R$ 

95.431,72 R$ 95.431,72

8.6. Central de atendimento ao contribuinte Mês 6 R$ 
108.674,83

R$ 
652.048,98

9. TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (PRESENCIAL E EAD)

9.1. Capacitação de Administradores do Servidor de 
Dados Geográficos Unid. 2 R$ 

14.924,04 R$ 29.848,08

9.2.
Capacitação de Usuários nas Funcionalidades 
Básicas e Avançadas do Sistema de Cadastro 

Técnico Multifinalitário
Unid. 5 R$ 

14.924,04 R$ 74.620,20

9.3. Capacitação de Usuários para Uso do Aplicativo 
Móvel de Campo Unid. 3 R$ 

14.087,36 R$ 42.262,08

VALOR TOTAL R$ 7.499.389,99
Bauru, 20/07/2022 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital n.º 302/2022 - Processo nº 8.506/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 243/2022 – Tipo: 
Menor Preço por Lote - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE GESTÃO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR, ABRAGENDO O GERENCIAMENTO, MEDIÇÃO E OTIMIZAÇÃO 
DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE PARA CADASTRAMENTO DE TODOS OS 
DADOS LEVANTADOS E QUE PERMITA ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÕES DAS ROTAS, 
LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO, UPGRADE E TREINAMENTO, DEVIDAMENTE 
ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DE CONTRATO – Interessada: Secretaria 
Municipal da Educação. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento 
e a classificação havidos foram devidamente Adjudicado em 12/07/2022 e Homologado em 18/07/2022 
pela Sra. Prefeita Municipal da seguinte forma:
LOTE 01 – GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – AMPLA PARTICIPAÇÃO:
CST DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME– CNPJ: 12.719.004/0001-03

It Qte Unid. Descrição
Valor Unitário 

Mensal -1 
veículo

Valor Unitário 
Mensal – 101 

veículos

Valor Total 
para 24 meses

1 1 VB

Terminal de monitoramento 
veicular 

(incluso os cabos, antenas, firmware 
e instalação): melhor descrito no 

Anexo I do edital nº 302/2022

R$ 150,00 R$ 15.150,00 R$ 363.600,00

2 1 VB Data Center: melhor descrito no 
Anexo I do edital nº 302/2022 Valor Único e Fixo R$ 16.400,00

VALOR GLOBAL PARA 24 MESES (ITEM 1 + ITEM 2) R$ 380.000,00
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 380.000,00 (TREZENTOS E OITENTA MIL REAIS). Bauru, 
20/07/2022 – Davison de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital n.º 
245/2022 - Processo nº 30.243/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 194/2022 – Tipo: Menor Preço 
por Lote com cota reservada, por Sistema de Registro de Preços - Objeto: QUISIÇÃO DE CADERNO 
DE PROVAS PARA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA 
DOCENTES, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS. – Interessada: Secretaria Municipal da Educação. Notificamos 
aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram 
devidamente Homologados em 20/07/2022 pela Sra. Secretária Municipal da Educação da seguinte forma:
LOTE 01-CADERNOS 9, 10, 11, 22 PÁGINAS- COTA AMPLA
EMPRESA: JOCEAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA – CNPJ: 46.565.602/0001-97
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IT
QTDE
EST. 

ANUAL
UN. DESCRIÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO MARCA VALOR 

UNITÁRIO
VALOR 
TOTAL

01 9.000 Un

Cadernos de “Provas para Avaliação 
Educacional” – 9 páginas, formato A4 (210 x 
297 mm.), papel alcalino 75 g/m2k, impressão 

digital colorida (tonner P/B), acabamento: 
grampeado e intercalado automaticamente, 

arte final será fornecida após a contratação da 
empresa.

JOCEAN R$0,79 R$7.110,00

02 9.000 Un

Cadernos de “Provas para Avaliação 
Educacional” – 10 páginas, formato A4 (210 x 
297 mm.), papel alcalino 75 g/m2k, impressão 

digital colorida (tonner P/B), acabamento: 
grampeado e intercalado automaticamente, 

arte final será fornecida após a contratação da 
empresa.

JOCEAN R$0,79 R$7.110,00

03 9.000 Un

Cadernos de “Provas para Avaliação 
Educacional” – 11 páginas, formato A4 (210 x 
297 mm.), papel alcalino 75 g/m2k, impressão 

digital colorida (tonner P/B), acabamento: 
grampeado e intercalado automaticamente, 

arte final será fornecida após a contratação da 
empresa.

JOCEAN R$0,79 R$7.110,00

04 1.500 Un

Cadernos de “Provas para Avaliação 
Educacional” – 22 páginas, formato A4 (210 x 
297 mm.), papel alcalino 75 g/m2k, impressão 

digital colorida (tonner P/B), acabamento: 
grampeado e intercalado automaticamente, 

arte final será fornecida após a contratação da 
empresa.

JOCEAN R$2,15 R$3.225,00

VALOR TOTAL DO LOTE 1: R$24.555,00 (VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E 
CINQUENTA E CINCO REAIS)

LOTE 02 – CADERNO 12 PÁGINAS- COTA RESERVADA
EMPRESA: JOCEAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA – CNPJ: 46.565.602/0001-97

IT
QTDE 
EST 

ANUAL
UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO MARCA VALOR 

UNITÁRIO
VALOR 
TOTAL

01 9.000 Un

Cadernos de “Provas para Avaliação 
Educacional” – 12 páginas, formato A4 

(210 x 297 mm.), papel alcalino 75 g/m2k, 
impressão digital colorida (tonner P/B), 
acabamento: grampeado e intercalado 

automaticamente, arte final será fornecida 
após a contratação da empresa.

JOCEAN R$0,82 R$7.380,00

VALOR TOTAL DO LOTE 2: R$ 7.380,00 (SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS)
Bauru, 20/07/2022 – Davison de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – SME.

AVISO DE ERRATA: NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE 14/07/2022*
ONDE SE LÊ:
LOTE 01 –LEGUMES – AMPLA PARTICIPAÇÃO
EMPRESA: MM BRASIL ALIMENTOS LTDA/EPP – CNPJ: 15.577.225/0001-82

It Qte Un. Descrição do produto Marca Vl. 
Unit.

Valor da 
Entrega 

(Por 
Kg)

Vl. Total

6 8.850 Kg

Brócolis Tipo Ninja: O produto deverá estar 
de acordo com a NTA 13 (Decreto 12.486 

de 20/10/78) a qual estabelece Classificação 
EXTRA: ótima qualidade, apresentar peso por 
unidade maior que 500g, com pedúnculo curto 

de coloração Verde Brilhante, botões florais 
pequenos de coloração verde media. O lote 
deverá apresentar homogeneidade visual de 

tamanho e coloração. Não apresentar os defeitos 
como murcho e passado. Deverá atender os 
padrões microbiológicos da RDC n° 12, de 
02/01/01 da Anvisa, Instrução Normativa 

Conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 9, 
de 12/11/02, e do CEAGESP, Decreto nº6268 
de 22/11/07-MA e Lei nº9972 de 25/05/00 – 

ANVISA.
No momento da entrega, deverão ser retiradas 

as folhas excedentes.

CEAGESP R$ 
12,20 R$0,20 R$ 

107.970,00

15 8.710 Kg

Vagem macarrão ou manteiga: O produto 
deverá estar de acordo com a NTA 14 (Decreto 

12.486 de 20/10/78) a qual estabelece 
Classificação primeira: ser de boa qualidade, 

compactos e firmes, suficientemente 
desenvolvida, tenra, sem broto, livre de umidade 
externa, com coloração verde e sabor típico da 
espécie, sem defeitos e lesões de origem física 
ou mecânica, (rachaduras, perfurações e cortes) 
que alterem sua conformação e aparência, sem 

material terroso ou sujidade, livre de substâncias 
tóxicas ou nocivas. Deverá atender os padrões 
microbiológicos da RDC n° 12, de 02/01/01 da 
Anvisa, Instrução Normativa Conjunta SARC/
ANVISA/INMETRO nº 9, de 12/11/02, e do 

CEAGESP, Decreto nº6268 de 22/11/07-MA e 
Lei nº9972 de 25/05/00 – ANVISA.

CEAGESP R$ 
13,50 R$0,20 R$ 

117.585,00

LEIA-SE:
LOTE 01 –LEGUMES – AMPLA PARTICIPAÇÃO
EMPRESA: MM BRASIL ALIMENTOS LTDA/EPP – CNPJ: 15.577.225/0001-82

It Qte Un. Descrição do produto Marca Vl. 
Unit.

Valor da 
Entrega 

(Por 
Kg)

Vl. Total

6 8.850 Kg

Brócolis Tipo Ninja: O produto deverá estar 
de acordo com a NTA 13 (Decreto 12.486 

de 20/10/78) a qual estabelece Classificação 
EXTRA: ótima qualidade, apresentar peso por 
unidade maior que 500g, com pedúnculo curto 

de coloração Verde Brilhante, botões florais 
pequenos de coloração verde media. O lote 
deverá apresentar homogeneidade visual de 

tamanho e coloração. Não apresentar os defeitos 
como murcho e passado. Deverá atender os 
padrões microbiológicos da RDC n° 12, de 
02/01/01 da Anvisa, Instrução Normativa 

Conjunta SARC/ANVISA/INMETRO nº 9, 
de 12/11/02, e do CEAGESP, Decreto nº6268 
de 22/11/07-MA e Lei nº9972 de 25/05/00 – 

ANVISA.
No momento da entrega, deverão ser retiradas 

as folhas excedentes.

CEAGESP R$ 
12,00 R$0,20 R$ 

107.970,00

15 8.710 Kg

Vagem macarrão ou manteiga: O produto 
deverá estar de acordo com a NTA 14 (Decreto 

12.486 de 20/10/78) a qual estabelece 
Classificação primeira: ser de boa qualidade, 

compactos e firmes, suficientemente 
desenvolvida, tenra, sem broto, livre de umidade 
externa, com coloração verde e sabor típico da 
espécie, sem defeitos e lesões de origem física 
ou mecânica, (rachaduras, perfurações e cortes) 
que alterem sua conformação e aparência, sem 

material terroso ou sujidade, livre de substâncias 
tóxicas ou nocivas. Deverá atender os padrões 
microbiológicos da RDC n° 12, de 02/01/01 da 
Anvisa, Instrução Normativa Conjunta SARC/
ANVISA/INMETRO nº 9, de 12/11/02, e do 

CEAGESP, Decreto nº6268 de 22/11/07-MA e 
Lei nº9972 de 25/05/00 – ANVISA.

CEAGESP R$ 
13,30 R$0,20 R$ 

117.585,00

Bauru, 20/07/2022 – Davison de Lima Gimenes – Dir. da Divisão de Compras e Licitações – SME.

AVISO DE ERRATA NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE 19/07/2022
ONDE SE LÊ:
NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital nº 
211/2022 - Processo nº 40.055/2022 - Modalidade: Dispensa de Licitação, por Chamamento Público 
nº 04/2022 – Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2013 
com as alterações da Resolução FNDE nº 04/2015, a saber: AQUISIÇÃO ANUAL DE 80.000 KG 
(OITENTA MIL QUILOS) DE MAÇA NACIONAL - Interessada: Secretaria Municipal da Educação. 
A Comissão Permanente de Licitações da Educação, ao analisar a Documentação e o Projeto de Venda 
apresentado pelas proponentes, constata que se encontram Habilitados e Classificados da seguinte forma:
Lote 01 – “MAÇA NACIONAL”: CAAF – Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares 
de Caxias do Sul – CNPJ: 14.169.702/0001-08- CLASSIFICADO E HABILITADO , conforme segue 
abaixo:

Produto Unid. Quantidade Valor KG Valor Frete Valor total
Maça Nacional, com entrega ponto a ponto Unid. 80.000 R$ 7,74 R$ 0,97 R$ 8,71

Valor total do Lote: R$ 696.800,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS 
REAIS)

E desclassificar e inabilitar a proponente para o item 1 “MAÇA NACIONAL”: COOPER ORG 
COOPERATIVA E ORGANIZAÇÃO RURAL GUAPIARENSE - CNPJ 19.451.774/0001-67, por não 
atender aos critérios de classificação previstos na Cláusula Sétima do edital. Tendo em vista que não houve 
concorrência do item acima, não se aplica neste Chamamento a Cláusula Oitava do edital – critérios de 
seleção dos beneficiários. Abre-se prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, conforme previsto no subitem 9.9. 
do edital. Bauru, 18/07/2022 – Davison de Lima Gimenes – Diretor da Divisão de Compras e Licitações–
SME
LEIA-SE:
NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital nº 
211/2022 - Processo nº 40.055/2022 - Modalidade: Dispensa de Licitação, por Chamamento Público 
nº 04/2022 – Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2013 
com as alterações da Resolução FNDE nº 04/2015, a saber: AQUISIÇÃO ANUAL DE 80.000 KG 
(OITENTA MIL QUILOS) DE MAÇA NACIONAL - Interessada: Secretaria Municipal da Educação. 
A Comissão Permanente de Licitações da Educação, ao analisar a Documentação e o Projeto de Venda 
apresentado pelas proponentes, constata que se encontram Habilitados e Classificados da seguinte forma:
Lote 01 – “MAÇA NACIONAL”: CAAF – Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares 
de Caxias do Sul – CNPJ: 14.169.702/0001-08- CLASSIFICADO E HABILITADO , conforme segue 
abaixo:

Produto Unid. Quantidade Valor KG Valor Frete Valor total
Maça Nacional, com entrega ponto a ponto KG 80.000 R$ 7,74 R$ 0,97 R$ 8,71

Valor total do Lote: R$ 696.800,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS 
REAIS)

E desclassificar e inabilitar a proponente para o item 1 “MAÇA NACIONAL”: COOPER ORG 
COOPERATIVA E ORGANIZAÇÃO RURAL GUAPIARENSE - CNPJ 19.451.774/0001-67, por não 
atender aos critérios de classificação previstos na Cláusula Sétima do edital. Tendo em vista que não houve 
concorrência do item acima, não se aplica neste Chamamento a Cláusula Oitava do edital – critérios de 
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seleção dos beneficiários. Abre-se prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, conforme previsto no subitem 9.9. 
do edital. Bauru, 20/07/2022 – 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: 154.099/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 222/2022 – AMPLA PARTICIPAÇÃO 
– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: aquisição de 01 (um) refrator 
oftalmológico e 25 (vinte e cinco) oftalmoscópio e 01 (um) laser para uso odontológico. A Data do 
Recebimento das Propostas será até dia 04/08/2022 às 09h00m - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 
04/08/2022 às 09h00m. – Pregoeiro: Otávio Guadagnucci Fontanari. O Edital completo e informações 
poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, CEP: 17015-
200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, OC 
820900801002022OC00354 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados.
Bauru, 20/07/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 87.985/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico n° 269/2022 – DIFERENCIADA NO MODO 
COTA RESERVADA PARA ME’S E EPP’S – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por 
Item – Objeto: aquisição de 01 (uma) empilhadeira manual e 02 (duas) empilhadeira elétrica para o 
Município. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 04/08/2022 às 09 h - A abertura da Sessão 
dar-se-á no dia 04/08/2022 às 09 h – Pregoeira: Mari Yasuoka. O Edital completo e informações poderão 
ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, CEP: 17015-200 
– Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1464/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, 
OC 820900801002022OC00356 - AMPLA PARTICIPAÇÃO e OC 820900801002022OC00355 - 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME’S E EPP’S, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os 
licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 20/07/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

Ata de Registro de Preços – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 174/2022 - PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA ME E EPP - por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Processo n° 
32.514/2022 - Objeto: aquisição estimada anual de diversos materiais odontológicos para o Município – 
Proponentes num total de 03 empresas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 
(um) ano – Assinatura em 30/06/2022 - Contratada:
ARTUR ARENQUE DA SILVA - ME - ATA N° 255/2022
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS EIRELI - ATA N° 
256/2022
DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - ATA N° 257/2022
Bauru, 20/07/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - LICITANTES REMANESCENTES
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo Administrativo nº. 181.722/2021 - Edital de Licitação nº. SMS 06/2022 - Pregão Eletrônico n. 
º SMS 575/2021 - Licitação Tipo Menor Preço por Lote - AMPLA PARTICIPAÇÃO - Objeto: contratação 
de empresa para prestação de serviço de limpeza com fornecimento de materiais e profissionais. Aberto no 
dia 20/05/2022 às 9h.
Diante da recusa da empresa vencedora FGK SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA EPP em assinar 
o contrato objeto da presente licitação, observando o parecer jurídico nos autos e em conformidade com o 
artigo 24, inciso XI, da Lei 8.666/93, ficam assim convocadas as empresas remanescentes abaixo, por 
ordem de classificação, a manifestar interesse em adjudicar o objeto nas mesmas condições propostas 
pelo vencedor.

Empresas remanescentes Classificação
FACCIL TERCERIZAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 2º

UNISERV TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA. 3º
ESMERO SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI 4º

UNICA - LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA 5º
ALFER-SERVICE EIRELI 6º

LUME SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP 7º
DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA. 8º

CARVALHO MULTISSERVIÇOS EIRELI 9º
CARLOS ALBERTO RODRIGUES SERVICOS E COMÉRCIO 10º

HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11º
ULRIK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 12º

FÊNIX FACILITIES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI 13º
LINE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP 14º
LIDERART SERVIÇOS DE APOIO A EDIFICIOS LTDA ME 15º

SECTOR SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA 16º
EFICACIA LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI 17º

ÓRBITA MULTIWORK SERVIÇOS EIRELI 18º
ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA 19º

FIND SERVIÇOS EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA 20º
ALFA CLEAN BARBOSA EIRELI -ME 21º

A manifestação de interesse deverá ser dirigida à Divisão de Compras e Licitações da Secretaria Municipal 
de Saúde – e-mail: compras_saude@bauru.sp.gov.br, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da 
disponibilização deste aviso via Diário Oficial do Município, e a ordem dos interessados seguirá a própria 
ordem de classificação.
Bauru, 20/07/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão Compras e Licitações–S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 45.736/2022 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 226/2022 – AMPLA DISPUTA – por 
meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: contratação de empresa especializada no 
fornecimento de 28.800 (vinte e oito mil e oitocentos) dieta geral destinada aos moradores do Serviço 
de Residência Terapêuticas. Aberto no dia: 13/07/2022 às 9h. Notificamos aos interessados no Processo 
licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foi adjudicado pela pregoeira em 
18/07/2022 e devidamente Homologado pela Sra. Prefeita Municipal de Bauru em 18/07/2022 e pela 
Sra. Secretária Municipal de Saúde em 18/07/2022, à empresa abaixo:
BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESLTDA
Item 01 – dieta geral, à R$ 18,55 unitário, total R$ 534.240,00, sendo o valor total da empresa R$ 
534.240,00.
Bauru, 20/07/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão Compras e Licitações–S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 96.668/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 178/2022 – EXCLUSIVA PARA 
PARTICIPAÇÃO DE ME’S EPP’S – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: 
Aquisição de cabos de sensores de oximetria de diversas marcas para a atendimento à Secretaria Municipal 
de Saúde do município de Bauru. Aberto no dia: 24/06//2022 às 9h. Notificamos aos interessados no 
Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados pelo 
pregoeiro em 14/07/2022 e devidamente homologado pela Sra. Secretária Municipal de Saúde em 
14/07/2022, à empresa abaixo:
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA EPP
LOTE 06
ITEM 10 - CABO DE SENSOR DE OXIMETRIA MARCA MD - Reutilizável: Tipo Mesa, Cabo Tipo 
Clip, Comprimento mínimo de 90 cm; MARCA/MODELO:  EPEX/174A, Unidade; à R$ 225,00 unitário 
– totalizando R$ 450,00; Sendo o valor total da empresa de R$ 450,00;
DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP
LOTE 04
ITEM 06 - CABO DE SENSOR DE OXIMETRIA MARCA MINDRAY PM-50 - Reutilizável: cabo 
tipo clip, Comprimento mínimo de 90 cm; MARCA/MODELO:  Shenzhen Med-Link Eletronics Tech/
S0010B-S, Unidade; à R$ 162,00 unitário – totalizando R$ 1.944,00;
ITEM 07 - CABO DE SENSOR DE OXIMETRIA MARCA MINDRAY PM-50 - Reutilizável: Cabo 
Tipo Soft; Comprimento Mínimo de 90 cm; MARCA/MODELO: Shenzhen Med-Link Eletronics Tech/
S0010D-L, Unidade; à R$ 228,00 unitário – totalizando R$ 456,00; Sendo o valor total da empresa de R$ 
2.400,00;
MARIMAX COMERCIO E IMP. DE PROD. PARA SAUDE E VETERINARIOS EIRELI ME
LOTE 01
ITEM 01 - CABO DE SENSOR DE OXIMETRIA MARCA EMAI-OXP-10 - Reutilizável: tipo mesa, cabo 
tipo soft; Comprimento mínimo de 90 cm; MARCA/MODELO: Master Medikal Ind Com/MKSAR20, 
Unidade; à R$ 207,50 unitário – totalizando R$ 415,00;
LOTE 02
ITEM 02 - CABO DE SENSOR DE OXIMETRIA MARCA GENERAL MEDITECH-IPX1 / G1B - 
Reutilizável: tipo portátil, cabo tipo soft; Comprimento mínimo de 90 cm; MARCA/MODELO: Master 
Medikal Ind Com/MKSAR45, Unidade; à R$ 200,00 unitário – totalizando R$ 200,00;
ITEM 03 - CABO DE SENSOR DE OXIMETRIA MARCA GENERAL MEDITECH-IPX1 / G1B 
- Reutilizável: tipo mesa, cabo tipo soft; Comprimento mínimo de 90 cm; MARCA/MODELO: Master 
Medikal Ind Com/MKSAR45, Unidade; à R$ 200,00 unitário – totalizando R$ 200,00;
LOTE 07
ITEM 11 - CABO DE SENSOR DE OXIMETRIA MARCA MMED - Reutilizável: tipo portátil, cabo tipo 
clip; Comprimento mínimo de 90 cm; MARCA/MODELO: Master Medikal Ind Com/MKAR09, Unidade; 
à R$ 240,00 unitário – totalizando R$ 240,00;
LOTE 08
ITEM 12 - CABO DE SENSOR DE OXIMETRIA MARCA NONIN - Reutilizável: tipo portátil, cabo tipo 
clip; Comprimento mínimo de 90 cm; MARCA/MODELO: Master Medikal Ind Com/MKAR48, Unidade; 
à R$ 210,96 unitário – totalizando R$ 421,92; Sendo o valor total da empresa de R$ 1.476,92;
TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP
LOTE 05
ITEM 08 - CABO DE SENSOR DE OXIMETRIA MARCA ROSSMAX PALPUS 1 - Reutilizável: cabo 
tipo clip; Comprimento mínimo de 90 cm; MARCA/MODELO: Global Tec Ind Comercio/GTI9273; 
Unidade; à R$ 180,00 unitário – totalizando R$ 540,00;
ITEM 09 - CABO DE SENSOR DE OXIMETRIA MARCA ROSSMAX PALPUS 1 - Reutilizável: cabo 
tipo soft; Comprimento mínimo de 90 cm; MARCA/MODELO: Global Tec Ind Comercio/GTI9182; 
Unidade; à R$ 180,00 unitário – totalizando R$ 2.160,00; Sendo o valor total da empresa de R$ 2.700,00;
ZMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI EPP
LOTE 03
ITEM 04 -  CABO DE SENSOR DE OXIMETRIA MARCA TECHNOGIES-HI MILLI - Reutilizável: 
tipo portátil, cabo tipo clip; Comprimento mínimo de 90 cm; MARCA/MODELO: EPEX/MOD 176A; 
Unidade; à R$ 290,00 unitário – totalizando R$ 1.450,00;
ITEM 05 - CABO DE SENSOR DE OXIMETRIA MARCA TECHNOGIES-HI MILLI - Reutilizável: tipo 
mesa, cabo tipo clip; Comprimento mínimo de 90 cm; MARCA/MODELO: EPEX/MOD 176A; Unidade; à 
R$ 310,00 unitário – totalizando R$ 3.720,00; Sendo o valor total da empresa de R$ 5.170,00;
FRACASSADO
LOTE 09
ITEM 13 - CABO DE SENSOR DE OXIMETRIA MARCA OXIMETER - Reutilizável: tipo portátil, cabo 
tipo clip; Comprimento mínimo de 90 cm.
Bauru, 20/07/2022 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Mariana Mendes Vilela Avallone – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2021
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO CLASS.
ADRIANA DA SILVA PEIXOTO ENFERMEIRO 40H 27º
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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 Cussy Junior, 9-59 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-021 – Telefones: 14 3227-8057 / 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.
CAMILLA TALITA POLVERINI DAMICO ENFERMEIRO 40H 29°

Tendo-se em vista que se encontra na relação de aprovados do processo seletivo nº 001/2021 para 
provimento da função de ENFERMEIRO – 40 HORAS, esta convocação se dá para preenchimento de 
vaga por tempo determinado de 60 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 Cussy Junior 9-59, Centro, Bauru/SP - CEP 17015-021, 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 Cussy Junior, 9-59 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-021 – Telefone: 14 3227-8057 / 14 99664-
4217

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.
ERIKA FREIRE 

MACHADO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – USF VILA DUTRA 

(ÁREA 071) 12º

Tendo-se em vista que se encontra na relação de aprovados do processo seletivo nº 001/2021 para 
provimento da função AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – USF VILA DUTRA (ÁREA 071), esta 
convocação se dá para preenchimento de vaga por tempo determinado de 30 dias, para atuar no município 
de Bauru/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 Cussy Junior 9-59, Centro, Bauru/SP - CEP 17015-021, 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 Cussy Junior, 9-59 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-021 – Telefone: 14 3227-8057 / 14 99664-
4217

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.
ALICIA FERREIRA COUTINHO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 52º

ALDRIN MACHADO FIGUEIREDO JUNIOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 53º
BARBARA VITORIA DE MORAIS SIQUEIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 54º

ROSA CRISTINA DA SILVA MENDONCA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 55º

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 Cussy Junior, 9-59 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-021 – Telefones: 14 3227-8057 / 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.
MARIA LUIZA DE ALMEIDA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36H 13º

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 Cussy Junior, 9-59 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-021 – Telefones: 14 3227-8057 / 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.
MARLI MENDES ALVES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40H 19º

CAMILA DUARTE DA SILVA PELISSARI TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40H 20º

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 Cussy Junior, 9-59 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-021 – Telefones: 14 3227-8057 / 14 3012-
0883/ 14 3010-8038

EMAIL: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
COHAB - Companhia de Habitação
Popular de Bauru

Alexandre Canova Cardoso
Presidente

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

CONTRATO Nº   11/2022
CONTRATADO:    ULISSES GONCALVES DE SOUZA & CIA - LTDA
CNPJ 16.436.059/0001-67
OBJETO:   prestação de serviços  de construção de calçada, mureta e cercamento com tela de arame 
nos imóveis da COHAB BAURU localizados na Rua José Eurípedes de Souza e Rua Joaquim Marques 
Castelhano, Jardim Independência, quadra 08, lotes 21 ao 26, em Porto Ferreira/SP, de acordo com o croqui 
e memorial descritivo constante do Anexo I, e de acordo com a proposta da CONTRATADA, datada de 12 
de julho de 2022, e que integra o PI 295/2022.
ORIGEM:   PI 295/2022.
DATA DE ASSINATURA:   13 de julho de 2022
VALOR CONTRATADO:  R$ 38.000,00
VIGÊNCIA: 150 dias
BASE LEGAL:    29, I da lei 13.303/16
DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTRATO EM: http://www.cohabbauru.com.br/transparencia/
transparencia.html

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

CONTRATO Nº    12/2022
CONTRATADO: AMERICA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 
LTDA
CNPJ  Nº 09.629.765/0001-60
OBJETO:    REGISTRO DE PREÇOS, exclusivo para ME/EPP, para o fornecimento de produtos para 
limpeza, higienização e para confecção do café aos funcionários da Cia., tudo em conformidade com as 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
ORIGEM:  Pregão Presencial n.º 01/2022, Processo Administrativo - PI nº 778 de 13/05/2022
DATA DE ASSINATURA:    18 de julho de 2022
VALOR CONTRATADO:   conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/2022:
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 QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO VALOR 
UNITÁRIO

1 1 KG Açúcar refinado especial granulado em embalagem de 1 Kg, com 
marca, dados do fabricante e validade do produto. R$ 5,95

2 01 unid. Adoçante Líquido, frasco 100ml, com identificação da marca, 
fabricante e validade do produto. R$ 9,75

3 01 unid.
Filtro de papel para café, com micro furos e dupla costura lateral,  
tamanho médio 103. Caixas com 30 filtros. A embalagem deverá 

conter  marca, dados do fabricante e validade do produto. 
R$ 0,18

4 01 pacote
Fósforo confeccionado em madeira de 1ª qualidade e com  ponta 
abrasiva. Embalados em pacotes com 10 caixas. A embalagem 

deverá conter marca, dados do fabricante e validade do produto.
R$ 6,00

5 01 unid.
Garrafa térmica com capacidade para 500 ml, com bomba de 

sucção e ampola de vidro, fundo removível de boa qualidade. A 
embalagem deverá conter marca e dados do fabricante

R$ 80,00

6 01 unid.
Avental plástico para pescoço,amarras laterais, sem manga, 

confeccionado em  tela de nylon, revestida de filme PVC 100%, 
medindo no mínimo 60x90cm. 

R$ 36,90

7 01 unid. Balde plástico 10 litros, para líquidos, material polipropileno 
reforçado, sem tampa, com identificação da marca e fabricante. R$ 16,50

8 01 unid.

Detergente neutro para louças, biodegradável e consistente. 
Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. 
Aroma natural. Frasco  de 500ml. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, número do 
lote, validade e número de  registro no Ministério da Saúde. 

R$ 2,95

9 01 unid.
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular 
e abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com 

bactericida, fibra sintética com abrasivo.
R$ 1,60

10 01 unid. Guardanapo de pano para copa, tecido algodão, absorvente, com 
identificação da marca, fabricante e validade do produto. R$ 4,50

11 01 pacote

Sabão em barra, de glicerina, 200g. Embalado em saco plástico, 
contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e 
número de registro no Ministério da Saúde.

R$ 10,95

12 01 unid. Saponáceo líquido 300 ml com identificação da marca do fabricante 
e data de validade. R$ 7,95

13 01 unid. Escova para roupa, confeccionada em madeira com cerdas de 
nylon, formato oval, com identificação da marca e fabricante. R$ 5,80

14 01 unid. Flanela Branca para limpeza, 100% de algodão e lisa. R$ 2,95

15 01 pacote Palha de aço n° 2, material aço carbono, abrasividade média. 
Aplicação: limpeza em geral. Pacote com 2 unidades de 25g. R$ 2,95

16 01 unid. Querosene Perfumado para limpeza, embalagem 1 litro, contendo 
data de validade, marca do fabricante e químico responsável. R$ 22,50

17 01 unid. Pano de Chão (saco alvejado) saco branco 100% algodão, para 
limpeza. R$ 4,25

18 01 unid. Pá coletora de Lixo (Grande) em plástico resistente, com 
identificação da marca, fabricante e validade do produto. R$ 12,50

19 01 unid. Rodo de Plástico 40 cm, com borracha dupla, cabo roscável, com 
identificação da marca, fabricante e validade do produto R$ 8,50

20 01 unid.
Vassoura de Nylon com cerdas duras, robustas, sintéticas de 
polietileno, com cabo de madeira encapado, com marca do 

fabricante. Que seja ideal para sujeira pesada e limpeza com água.
R$ 17,50

21 01 unid. Vassoura, com cerdas de palha, tipo 05 fios, amarração com arame, 
cabo madeira medindo 1,20m, comprimento cerdas 60cm. R$ 39,90

22 01 unid.
Inseticida em aerosol de uso doméstico para matar: moscas, 

mosquitos e formigas, em embalagens de 300 ml, com identificação 
da marca, fabricante e validade do produto.

R$ 14,20

23 01 unid. Desodorizador de ambiente, similar ao Bom Ar, flagrância talco R$ 12,50

24 01 unid.

Sabonete líquido gel, aspecto físico viscoso, com fragrância. 
Aplicação: para higienização e hidratação da pele. Refil de 800 

ml.. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número do lote, validade e número de 

registro no Ministério da Saúde.

R$ 14,75

25 01 pacote

Toalha de papel, 2 dobras, grofada, cor branca (100% branco), 
super resistente,rápida absorção de líquido, de primeira qualidade, 
100% celulose, medindo entre 23x26 e 20x20. Aplicação: higiene 

pessoal. Pacote com 1.000 folhas.

R$ 17,40

26 01 unid.
Dispenser de parede para sabonete líquido ou álcool em gel com 
sistemade válvula, antivazamento, com reservatório de 500 a 800 

ml e sist. de chave e com identificação da marca e fabricante.
R$ 35,00

27 01 unid.
Dispenser de parede para papel toalha de 2 ou 3 dobras, 

confeccionado em plásico resistente, sistema de chave e com 
identificação da marca e fabricante.

R$ 35,00

28 01 unid. Pastilha Sanitária tipo arredondada, com supote, fragrância floral e   
em consistência sólida. R$ 2,00

29 01 unid. Anti mofo 180 g. A embalagem deverá conter marca, dados do 
fabricante e data de validade. R$ 15,90

30 01 caixa

Copo plástico 50 ml, composto de poliestireno atóxico, temperatura 
para uso .até 100º Celsius, produzido conforme norma ABNT nº 

14865, em embalagens individuais com 100 unidades, com marca 
e dados do fabricante e caixas  fechadas de 50 pacotes de 100 

unidades.

R$ 145,00

31 01 caixa

Copo plástico 180 ml, composto de poliestireno atóxico, 
temperatura para uso até 100º Celsius, produzido conforme norma 
ABNT nº 14865, em embalagens individuais com 100 unidades, 
com marca e dados do fabricante e caixas fechadas de 25 pacotes 

de 100 unidades.

R$ 145,00

32 01 caixa
Luvas cirúrgicas confeccionadas em plástico resistente, transparente 

ou branco leitoso. Caixa com 100 unidades. A embalagem deverá 
conter marca e dados do fabricante.

R$ 69,90

33 01 par

Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, 
com revestimento interno, reforçada, com superfície externa 
antiderrapante. Tamanho médio ou grande. Deverá estar em 

conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393.

R$ 4,50

34 01 pacote
Saco plástico lixo, 20 litros, reforçado, cor preta. Pacote com 100 

unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT 
NBR 9190/9191/13055/13056.

R$ 29,90

35 01 pacote
Saco plástico lixo, 40 litros, reforçado, cor preta. Pacote com 100 

unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da  ABNT 
NBR 9190/9191/13055/13056.

R$ 49,90

36 01 pacote
Saco plástico lixo, 60 litros, reforçado, cor preta. Pacote com 100 

unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT 
NBR 9190/9191/13055/13056.

R$ 75,00

37 01 pacote
Saco plástico lixo, 100 litros, reforçado, cor preta. Pacote com 100 
unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT 

NBR 9190/9191/13055/13056.
R$ 97,90

38 01 pacote
Saco plástico lixo, 200 litros, reforçado, cor preta. Pacote com 100 
unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT 

NBR 9190/9191/13055/13056.
R$ 119,50

VIGÊNCIA:  12 meses
BASE LEGAL:     Leis Federais nº. 10.520/02 e 13.303/16, Lei Complementar nº 147/14, Decreto do 
Município de Bauru de nº 13.093/16, e na forma do regulamento interno da COHAB BAURU, publicado 
em seu site: www.cohabbauru.com.br, link: “editais e publicações”.
DISPONIBILIZAÇÃO DA ATA E DO CONTRATO EM: http://www.cohabbauru.com.br/
transparencia/transparencia.html

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

CONTRATO Nº 13/2022
CONTRATADO: ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS
CNPJ Nº 44.750.518/0001-18
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS, exclusivo para ME/EPP, para o fornecimento de produtos para 
limpeza, higienização e para confecção do café aos funcionários da Cia., tudo em conformidade com as 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
ORIGEM:    Pregão Presencial n.º 01/2022, Processo Administrativo - PI nº 778 de 13/05/2022
DATA DE ASSINATURA:  18 de julho de 2022
VALOR CONTRATADO:  conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 02/2022:

 QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO VALOR 
UNITÁRIO

1 1 KG

Café torrado e moído, duplamente embalado, sendo a primeira 
embalagem em caixa protetora de papelão e a segunda em 

embalagem a vácuo laminada,  torração escura, sem glúten e sem 
gordura saturada, com selo de pureza ABIC, embalagem pacote com 

500 Gramas, marca, dados do fabricante e data de validade.

R$ 47,90

2 01 unid.

Porta Filtro para coador de Café, em polipropileno reforçado, 
para filtros nº 103, corpo com alça, suporte plano, acondicionados 
unitariamente em embalagens plásticas ou em papel-cartão, com 

identificação da marca, fabricante e validade do produto.

R$ 12,35

3 1 L
Álcool líquido hidratado, 96 GL, acondicionado em embalagem 
plástica de 1 L, contendo data de validade, marca do fabricante, 

químico responsável, e aprovado pelo INMETRO
R$ 10,80

4 1 L

Cera, tipo líquida e incolor. Aplicação pisos cerâmicos, granitos, 
mármore e paviflex. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, número do lote, validade e 

número de registro no Ministério da Saúde.

R$ 44,80

5 1 L

Desinfetante Algas Marinhas com aspecto físico líquido. Aplicação: 
desinfetante e germicida. Composição aromática: Algas Marinhas.  

Galão de 5 litros. A embalagem deverá conter externamente os dados  
de identificação, procedência, número do lote, validade e número de 

registro no Ministério da Saúde.

R$ 2,48

6 01 L

Hipoclorito de sódio com aspecto físico aquoso e alcalino. Ter 
coloração amarelada e odor característico. Com propriedades 

oxidantes, branqueantes e desinfetantes, servindo para desinfecção e 
branqueamento. A embalagem  deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, número do lote, validade e número de 

registro no Ministério da Saúde.

R$ 4,95

7 01 L Limpador multiuso, perfumado, destinado à limpeza em geral e com 
identificação da data de validade R$ 4,42

8 01 kg

Sabão em pó. Embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 

número do lote, validade e número de registro no Ministério da 
Saúde.

R$ 6,90

9 01 L

Removedor de cera, para remoção de cera acrílica 3 em 1 e outras 
ceras e impermeabilizantes em emulsão, qualquer tipo de piso 
lavável, tais como vinícolos, granilite, marmorite, cerâmica, 

mosaico, mármore ou granitos não polidos. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, número 

do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.

R$ 29,40

10 01 L

Cera líquida preta com alto teor de pigmento que confira tingimento 
uniforme à superfície. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e 
número de registro no Ministério da Saúde.

R$ 19,90
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11 01 L

Álcool etílico hidratado 70%, gel, antisséptico, incolor, bactericida, 
densidade aproximada 0,90 g/ml, frasco de 500 ml com bico dosador 

pump. Embalagem  com nº do lote, data de validade e número de 
registro no ministério da saúde.

R$ 32,70

12 01 L

Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso concentrado, 
perfumado.  Frasco de 2 litros, a embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, 
validade e número de registro no Ministério da Saúde.

R$ 4,40

13 01 fardo

Papel Higiênico de alta qualidade, folhas duplas, neutro, branco, 
picotado, especial, 100% fibras virgem, em embalagens plásticas de 
04 (quatro) de 10cm x 30 m, para entrega de fardos com 64 rolos. A 

embalagem deverá conter a marca e dados do fabricante.

R$ 105,00

14 01 galão

Sabonete líquido gel, aspecto físico viscoso, com fragrância. 
Aplicação:para higienização e hidratação da pele. Galão de 5 litros. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número do lote, conter a marca e dados do fabricante.

R$ 38,50

VIGÊNCIA:  12 meses
BASE LEGAL:     Leis Federais nº. 10.520/02 e 13.303/16, Lei Complementar nº 147/14, Decreto do 
Município de Bauru de nº 13.093/16, e na forma do regulamento interno da COHAB BAURU, publicado 
em seu site: www.cohabbauru.com.br, link: “editais e publicações”.
DISPONIBILIZAÇÃO DA ATA E DO CONTRATO EM: http://www.cohabbauru.com.br/
transparencia/transparencia.html

DAE
Departamento de Água e Esgoto

Antônio Marcos Saraiva
Presidente

PUBLICAÇÃO EM ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

VALE-COMPRAS – REF. JULHO/2022:

Em cumprimento à Emenda da Lei Orgânica Municipal nº 045, de 20 de Setembro de 1999, segue abaixo 
relação dos beneficiários do Vale-Alimentação fornecidos pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
referente ao Mês de Julho/2022:
Servidores Ativos: 715   R$  428.198,13
Pensão Alimentícia: 01 R$        596,87
TOTAL: 716 R$   428.795,00
Bauru, 19 de Julho de 2022.

COMUNICADO DIVISÃO TÉCNICA

RATIFICAÇÃO

Referente: Processo nº 703/2021
Contrato nº 058/2021
Pregão Presencial nº 135/2021

Fica a empresa SELTOM COMÉRCIO DE GÁS LTDA, CNPJ nº 11.816.336/0001-43, cientificada da 
decisão proferida no processo nº 703/2021, referente ao Ofício DT nº 038/2022, que foi ratificada pelo 
presidente do DAE, Antônio Marcos Saraiva, a penalidade de cobrança de multa rescisória – conforme 
disposto na Cláusula Quinta item 5.2 do Contrato nº 058/2021 bem como da rescisão pela inexecução do 
Contrato nº 058/2021.
Fica a empresa SELTOM COMÉRCIO DE GÁS LTDA ainda intimada através do Ofício DT nº 048/2022, 
conforme discriminado no inciso I, § 1º do art. 6º da Resolução nº 01 de 24/02/2022 do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru.

Bauru, 19 de Julho de 2022.
EDIVALDO ALVES DA SILVA FILHO

DIRETOR DA DIVISÃO TÉCNICA

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 391/2022-DAE - O Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e 
Esgoto – Autarquia Municipal, Sr. Antônio Marcos Saraiva, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro de 1962, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 3.576 de 
2022, a PORTARIA N.º 364/2022-DAE que nomeou o Sr. DANIEL LOPES CASADO, portador(a) do 
CPF nº 288.XXX.XXX-50, classificado(a) em 3º lugar, no cargo efetivo de “OPERADOR DE ESTAÇÃO 
DE  CAPTAÇÃO E RECALQUE”, edital 06/2016, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO:
CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão comparecer 
na Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal do Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru, situada na Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, com os documentos (originais e cópias) 
relacionados no ANEXO I. 
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-6183 ou por e-mail recrutamento@daebauru.
sp.gov.br, Entrar em contato a partir de 21/07/2022 no horário das 08:00h às 16:00h ou enviar e-mail.
O Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto – Autarquia Municipal Sr. 
Antônio Marcos Saraiva, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1.006, de 24 de dezembro 
de 1962 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, expede:
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 392/2022-DAE: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO E RECALQUE, no quadro de servidores deste 

Departamento de Água e Esgoto de Bauru, após o cumprimento das exigências legais, num prazo não 
superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) VICTOR REZENDE MADUREIRA, portador(a) 
do CPF nº 405.XXX.XXX-23, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 5º lugar, no concurso 
público para OPERADOR DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO E RECALQUE, edital nº 06/2016, para 
exercer as funções do cargo.

ANEXO I (ORIGINAIS E CÓPIAS)
1. RG e CPF (com nome atualizado); 
2. Certidão de nascimento ou de casamento; 
3. Uma foto 3x4 atual; 
4. Título de eleitor (com estado civil atualizado) e comprovantes da última votação ou Certidão da Justiça 
Eleitoral que comprove que está QUITE; 
5. CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado – cópia da página com foto e o verso); 
6. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado); 
7. Comprovante de endereço atual; 
8. Extrato do PIS/PASEP, com Estado Civil atualizado e 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 a 
Seção de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoal deste Departamento, para evitar problemas 
futuros; 
9. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente); 
10. Atestado de antecedentes criminais; 
11. Carteira de Vacinação antitetânica;
12. Certidão de nascimento ou R.G. de filhos até 21 anos e/ou se deficiente de qualquer idade;
13. CPF de filhos até 21 anos, se deficiente, de qualquer idade e, se estudante, até 24 anos; 
14. RG e CPF do cônjuge, se houver;
15. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; 
16. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados); 
17. Registro profissional ativo no conselho de classe, para os cargos que possuem registros em seus 
respectivos conselhos;
18. Declaração ou certidão negativa do Cartório Distribuidor Criminal Estadual e Federal; 
19. Declaração da ficha funcional, onde conste 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 (somente original). 
20. 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).

Bauru, 21 de julho de 2022.
Seção de Recrutamento, Seleção e

Desenvolvimento de Pessoal

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
103.230 1116/2022 Deferido 07/07/2022
103.236 1230/2022 Deferido 29/06/2022
103.215 1267/2022 Deferido 25/06/2022
103.238 1445/2022 Deferido 29/06/2022
102.647 1489/2022 Deferido 12/07/2022
103.218 1554/2022 Deferido 05/06/2022
102.676 1609/2022 Deferido 13/07/2022

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
103.235 1404/2022 Deferido 20/06/2022
103.234 1406/2022 Deferido 01/07/2022
103.238 1444/2022 Deferido 29/06/2022
102.444 1529/2022 Deferido 05/07/2022
103.020 1569/2022 Deferido 07/07/2022
102.864 1589/2022 Deferido 11/07/2022
102.435 1605/2022 Deferido 12/07/2022

A Comissão de Desenvolvimento Funcional,
Bauru, 21 de julho de 2022.

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(S) INDEFERIDO(S)

MATRÍCULA E-DOC MOTIVO/LEGISLAÇÃO

101.631 1513/2022 Descumprimento do(s) critério(s) previsto(s) pela legislação vigente (não 
possui 05 anos de efetivo exercício após a última PQPE concedida)

102.759 1608/2022 Descumprimento do(s) critério(s) previsto(s) pela legislação vigente (não 
possui 05 anos de efetivo exercício após a última PQPE concedida)

A Comissão de Desenvolvimento Funcional,
Bauru, 21 de julho de 2022.
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EXTRATO DE CONTRATOS - DAE
PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.

Contrato n.º 060/2022-DAE
Processo Administrativo nº 3670/2021– DAE
Pregão Eletrônico nº 057/2022 – DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Plast Labor Indústria e Comércio de Equipamentos Hospitalar e Laboratório Ltda.
Objeto: Aquisição de materiais para análises bacteriológicas.
Valor do Contrato: R$6.480,00 (Seis mil, quatrocentos e oitenta reais).
Nota de Empenho Ordinário nº 01022/2022, de 12 de julho de 2022.
Assinatura: 12/07/2022
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.

Contrato n.º 061/2022-DAE
Processo Administrativo nº 3670/2021– DAE
Pregão Eletrônico nº 057/2022 – DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Satelit Produtos para Laboratórios Ltda.
Objeto: Aquisição de materiais para análises bacteriológicas.
Valor do Contrato: R$2.057,93 (Dois mil, cinquenta e sete reais e noventa e três centavos).
Nota de Empenho Ordinário nº 01023/2022, de 12 de julho de 2022.
Assinatura: 12/07/2022
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.

Termo de Rescisão Unilateral da Ata de Registro de Preços nº 077/2021
Processo Administrativo nº 7757/2020
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 093/2021
Distratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Distratada: ARN Nova Era Comercial e Serviços Ltda - EPP.
Objeto: Rescisão Unilateral da Ata de Registro de Preços nº 077/2021
Assinatura: 14/07/2022

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8666/93

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

Informações:

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

Processo Administrativo nº 2097/2022 - DAE
Pregão Eletrônico nº 074/2022 - DAE
Objeto: Contratação de empresa para elaboração de Laudo de Fauna para instrução de processo de 
solicitação de Autorização para Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) e Supressão 
de Vegetação Nativa a ser solicitada junto à CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
para a implantação de Reservatório Apoiado de Água no Parque Industrial Jardim Manchester, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 04/08/2022, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 04/08/2022, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 04/08/2022, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Thaís de Moraes Perseguim
Pregoeiro Substituto: Eduardo Jacobini Germano

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:

Processo Interessado(s) Assunto

3826/2018 Jairo Pinto Mendonça Junior Análise de Crédito

8443/2020 Rodolfo Marquezin Vistoria Ténica

3370/2021 Gisele Santos de Matos Análise de conta

8482/2021 Claudemir dos Santos Análise de Crédito

8905/2021 Sonia Regina Zanardi Análise de conta

INDEFERIDOS:

Processo Interessado(s) Assunto

14411/2012 Claudenor Zopone Junior Análise de Crédito – Restituição

7998/2017 Nelson Ivo dos Santos Silva Junior Análise de Crédito

CONCLUÍDOS - À DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA:

Processo Interessado(s) Assunto

14411/2012 Claudenor Zopone Junior Análise de Crédito – Restituição

7998/2017 Nelson Ivo dos Santos Silva Junior Análise de Crédito

3059/2022 Rosinda de Lourdes Saez Baratella Aferição do hidrômetro

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Everson Demarchi
Presidente

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 
– SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - PROCESSO Nº 441/2022 - OFERTA DE COMPRA Nº 
820902801002022OC00011
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que o edital em epígrafe foi retificado, visando a eventual PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE RETÍFICA COMPLETA EM MOTORES DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES 
E VEÍCULOS DE PASSEIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS GENUÍNAS, 
MÃO DE OBRA E COMPONENTES NECESSÁRIOS, que se encontram detalhadamente descritos e 
especificados no ANEXO I do Edital. Nova data do recebimento das propostas: até as 09hs do dia 12/08/2022. 
Abertura da Sessão: 12/08/2022 às 9hs. O edital retificado 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/licitação das 8h às 12h e das 13h às 17h, no e-mail: michellerodrigues@
emdurb.com.br, pelo telefone (14) 3233-9008 ou através do site www.bec.sp.gov.br - Oferta de Compra nº 
820902801002022OC00011, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados.
Bauru, 21 de julho de 2022.
Comissão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS – PROCESSO Nº 
2750/2022
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após sessão de licitação realizada pelo sistema 
BEC, Oferta de Compra: 820902801002022OC00024, sendo participantes interessadas do certame as 
empresas: J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI; ENGEMAQ 
COMPONENTES PARA TRATORES LTDA; FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERCIO DE 
LUBRIFICANTES; STORE DO BRASIL EIRELI; T2C GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI e CYM 
MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, após etapa de negociação, a pregoeira em análise aos preços 
apresentados pelas licitantes, sendo verificado que os valores apresentados estavam acima da média 
orçada pela administração, restando os mesmos FRACASSADOS. Transcorrido o prazo para recurso, sem 
quaisquer manifestações do licitante, a Pregoeira encerrou a sessão pública, e encaminhará o processo a 
Autoridade Competente para decisão.
O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO de 
Óleo lubrificante 20W50, óleo sintético para motores diesel SAE 5W30, óleo lubrificante mineral 
para motores 2 tempos, Aditivo reagente para diesel S-10 (Arla 32) e óleo para compressor tipo ISO 
VG150 sem detergente, conforme especificação abaixo descrita:

COTA PRINCIPAL
Item Qtd. 

Estimada Un. Descrição Valor 
Unitário

Valor 
Total

01 300 Litros

Óleo lubrificante 20W 50 – classificação API – 
SJ – de 1ª linha e que atenda as especificações das 

montadoras: Ford, GM Volkswagen e Fiat, não 
podendo ser recuperado , com registro na ANP. 

Embalagem frasco de 1 litro

FRACASSADO

02 160 Litros

Óleo sintético para MOTORES DIESEL SAE 
5W30, primeira linha que atenda no mínimo a 

classificação de desempenho – API CF – ACEA E3, 
com registro na ANP. Embalagem frasco de 1 litro

FRACASSADO

03 15.000 Litros
Aditivo reagente para diesel S-10 (ARLA 32), 
primeira linha, com certificação do INMETRO. 

Embalagem balde de 20 litros.
FRACASSADO

COTA RESERVADA PARA EMPRESAS ME/EPP
Item Qtd. 

Estimada Un. Descrição Valor 
Unitário

Valor 
Total

04 50 Litros
Óleo para compressor tipo ISO VG150 sem 

detergente, primeira linha, com registro na ANP. 
Embalagem frasco de 01 litro.

FRACASSADO

05 1.500 Frasco de 
500 ml

Óleo lubrificante mineral para motores 2 
tempos, primeira linha,  para uso em roçadeiras, 
com registro na ANP e que atenda no mínimo a, 
classificação de desempenho  API TC, JASO FC. 

Frasco de 500 ml.

FRACASSADO

Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 dias do recebimento do produto mediante emissão de Nota Fiscal.
Bauru, 21 de julho de 2022
Comissão de Licitação

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
044/2021.
Processo nº 5426/2022 – Proc. Licitação nº 1065/2021 – Pregão Eletrônico nº 004/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: REDE LK DE POSTOS LTDA.
Objeto: Conforme previsto na Ata de Registro de Preços em sua cláusula 10.20 “A variação do valor contratual 
para fazer face às atualizações, compensações ou penalizações financeiras, decorrentes das condições de 
pagamento previstas no contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o 
limite do seu valor corrido, não caracterizam alteração do contrato, podendo ser registrados por simples 
apostila, dispensando a celebração de aditamento, conforme previsto no art. 96 do Regulamento Interno 
de Licitações e Contratos da EMDURB.” Considerando que os objetos tratam-se de combustível Gasolina 
e Diesel Comum, tendo estes, sofrido excessivos aumentos de preços, bem como previsão contida na ata 
de registro de “que o preço unitário considerado para fornecimento dos combustíveis será o preço médio 
praticado no município de Bauru ao consumidor, divulgado pela ANP deduzido o desconto ofertado na 
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proposta vencedora do pregão”, sendo que os mesmos possuem valor variável, sendo, no entanto, estimado 
o valor total registrado na Ata, fica por meio deste, acrescido o valor de R$ 88.266,00 (oitenta e oito mil, 
duzentos e sessenta e seis reais) para gasolina e R$ 749.398,65 (setecentos e quarenta e nove mil, trezentos 
e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos) para o diesel comum, utilizando como referência o preço 
atualmente praticado por litro dos objetos que é de R$ 5,64 (cinco reais e sessenta e quatro centavos) para a 
gasolina e R$ 7,15 (sete reais e quinze centavos) para o diesel comum, salientando que as quantidades em 
litros registrados na Ata não teve alteração, permanecendo em 50.000 (cinqüenta mil litros) para gasolina 
e 250.000 (duzentos e cinqüenta mil litros) para o diesel comum). Face ao reajuste, será majorado na Ata 
de Registro de Preços os valores acima estimados, passando o valor total de R$ 1.230.450,00 (um milhão, 
duzentos e trinta mil e quatrocentos e cinqüenta reais), para R$ 2.068.114,65 (dois milhões, sessenta e 
oito mil, cento quatorze reais e sessenta e cinco centavos), para suprir o valor dos combustíveis até o final 
da vigência da Ata. Continuam em vigor as demais cláusulas contidas na Ata de Registro de Preços retro 
citada, que não foram objeto do presente ou outro Termo de Apostilamento.
Assinatura: 15/07/2022
Bauru, 21 de julho de 2022.
Presidente da EMDURB.

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

Sérgio Ricardo Côrrea Alberto
Presidente

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

Horários e local de expediente
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037

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

Todos os Atendimentos deverão ser Agendados por telefone:

- Impressão de Holerite e Folha de Pagamento:
3009-5522

- Atendimento para Aposentadoria e Pensão:
3009-5508

- Atendimento Serviço Social Recadastramento
3009-5501 e 3009-5502

- Perícia Médica
3009-5506

- Alteração/ Inclusão de Segurados e Dependentes
3009-5511

www.funprevbauru.sp.gov.br

TELEFONE
(14) 3009-5500

EMAILS
Presidência-sergioalberto@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.!!!

COMUNICADO Nº 1
COMISSÃO DE ELEIÇÃO CONSELHOS CURADOR E FISCAL FUNPREV

BIÊNIO 2023/2024

A Comissão de Eleição dos Conselhos Curador e Fiscal da Funprev - Biênio 2023/2024, PRORROGA 
as inscrições, por não haver a quantidade mínima para composição dos conselhos conforme previsto no 
cronograma do Anexo IV do Edital nº 01/2022, até o dia 29 de julho de 2022. Republica o Edital para 
constar as alterações abaixo e disponibiliza, em caso de dúvidas, o telefone (14) 3009-5545, de segunda a 
sexta-feira, das 09h às 12h e das 14h às 16h.

Onde se lê:
1.2. As inscrições serão efetuadas presencialmente na sede da Funprev devendo ser agendadas através do 
e-mail comissaoeleicao@funprevbauru.sp.gov.br ou telefone (14) 3009-5545, no período de 15 a 22 de 
julho de 2022.
Leia-se:
1.2. As inscrições serão efetuadas presencialmente na sede da Funprev devendo ser agendadas através do 
e-mail comissaoeleicao@funprevbauru.sp.gov.br ou telefone (14) 3009-5545, no período de 15 a 29 de 
julho de 2022.

Onde se lê:
3.1. Requerimento devidamente preenchido, conforme modelo constante no Anexo I do presente edital, 
com firma reconhecida em cartório, tanto do candidato, quanto, se o caso, do seu procurador.  

Leia-se:
3.1. Requerimento devidamente preenchido, conforme modelo constante no Anexo I do presente edital, 
com firma reconhecida em cartório ou assinado digitalmente com certificado digital reconhecido pelo ICP-
BRASIL, tanto do candidato, quanto, se o caso, do seu procurador.
3.1.1 O Requerimento assinado digitalmente deverá ser enviado por e-mail. O candidato deverá entregar 
uma via do requerimento junto com os demais documentos na Funprev.

Onde se lê:
3.2. Cópia da Cédula de Identidade (R.G). 
Leia-se:
3.2. Cópia de Documento Oficial de Identificação com foto como: cédula de identidade (RG), ou carteira 
de trabalho, ou carteira profissional, ou passaporte, ou carteira de identificação funcional ou CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação) emitida por órgão competente;

Onde se lê:
9.1.5. A maioria dos membros em exercício do Conselho Curador, a partir de 30 de junho de 2023, 
será obrigada a apresentar a certificação de nível básico (CODEL I), conforme Manual da Certificação 
Profissional dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 
Leia-se:
9.1.5. Os membros em exercício do Conselho Curador são obrigados, até 6 (seis) meses, a contar da data da 
posse, a apresentar a certificação de nível básico (CODEL I), conforme Manual da Certificação Profissional 
dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
9.1.5.1. Na hipótese de substituição dos titulares antes de decorrido seis meses de sua posse, o prazo para 
comprovação da certificação pelos seus sucessores será igual ao período para comprovação que ainda 
restava ao profissional substituído;
9.1.5.2. a partir de seis meses de sua posse e até o término do mandato originário, o dirigente sucessor 
ou o membro suplente que assumir como titular deverão possuir certificação para entrar em exercício na 
correspondente função.

Onde se lê:
9.1.6. A maioria dos membros em exercício do Conselhos Fiscal, a partir de 30 de junho de 2023, será 
obrigada a apresentar a certificação de nível básico (COFIS I) conforme Manual da Certificação Profissional 
dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Leia-se:
9.1.6. Os membros em exercício do Conselhos Fiscal são obrigados, até 6 (seis) meses, a contar da data da 
posse, a apresentar a certificação de nível básico (COFIS I) conforme Manual da Certificação Profissional 
dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
9.1.6.1. Na hipótese de substituição dos titulares antes de decorrido seis meses de sua posse, o prazo para 
comprovação da certificação pelos seus sucessores será igual ao período para comprovação que ainda 
restava ao profissional substituído;
9.1.6.2. a partir de seis meses de sua posse e até o término do mandato originário, o dirigente sucessor 
ou o membro suplente que assumir como titular deverão possuir certificação para entrar em exercício na 
correspondente função.

Bauru, 19 de Julho de 2022.
Comissão de Eleição

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS 
DE BAURU COMISSÃO DE ELEIÇÃO DOS CONSELHOS CURADOR E FISCAL – BIÊNIO 

2023/2024

EDITAL N.º 01/2022

A Comissão de Eleição da FUNPREV, constituída nos termos do Artigo 24 da Lei Municipal n.º 
4.830/2002, com redação dada pela Lei Municipal n.º 6.492/2014 e composta conforme Portaria n.º 
128/2022 pelos membros titulares: Bruna Lis Suman Ferreira, Carlos Sergio Alves de Amorim, Daniela 
Graziela Rodrigues de Arruda, Paula Regina Manzato de Lima Corrêa, Pedro Romualdo de Oliveira e 
Renan Bernardo de Oliveira; membros suplentes:  Bruna Martins, Denise Fabiana Wada Lopes, Mariana 
Ferreira Jorge Gonçalves, Marlene Carneiro Rosa e Maurício Martins Leite Neto, torna pública a abertura 
das inscrições para candidatos com vista à eleição para os Conselhos Curador e Fiscal da FUNPREV – 
Biênio 2023/2024, estabelecendo também as respectivas normas gerais regulamentares.

1 – DAS INSCRIÇÕES
1.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.2. As inscrições serão efetuadas presencialmente na sede da Funprev devendo ser agendadas através do 
e-mail comissaoeleicao@funprevbauru.sp.gov.br ou telefone (14) 3009-5545, no período de 15 a 29 de 
julho de 2022.
1.3. No caso de inscrição por procuração deverão ser apresentados: instrumento de mandato com firma 
reconhecida; cópia legível e autenticada do documento de identidade do procurador. Será exigida uma 
procuração por candidato, sendo que a mesma ficará anexada ao requerimento de inscrição.
1.4. O candidato ou seu procurador é responsável pelo preenchimento da ficha de inscrição, bem como, pela 
veracidade e exatidão das informações prestadas, arcando o candidato com as consequências de eventuais 
informações incorretas ou ilícitas.
1.5. No caso de não haver a quantidade mínima para composição dos conselhos o prazo do período da 
inscrição poderá ser ampliado conforme cronograma.

2 – REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO

2.1. Pertencer aos quadros de servidores ocupantes de cargos efetivos, ativos ou inativos, da Administração 
Direta (Prefeitura Municipal de Bauru), Autarquias (Departamento de Água e Esgoto de Bauru) e Câmara 
Municipal de Bauru.
2.2. Contar com tempo mínimo de 03 (três) anos de Serviço Público Municipal e ter cumprido estágio 
probatório.
2.3. Não ter sido condenado em processo criminal, com sentença transitada em julgado ou punido 
administrativamente, sendo garantida a observância do disposto no parágrafo único do Artigo 39 da Lei 
Municipal n.º 3.781/1994.
2.4. Possuir curso superior completo.
2.5. Não ser servidor ativo pertencente ao quadro da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV.
2.6. Não ser servidor da Administração Direta, Autarquia e Câmara Municipal cedido à Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, à época da abertura do 
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processo eleitoral.
2.7. Não ter sido membro dos Conselhos Fiscal e/ou Curador titular ou suplente nos dois últimos mandatos 
consecutivos.
2.8. Não ser membro titular ou suplente da Comissão de Eleição, nem ocupante de cargo no SINSERM 
(Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região).
2.9. Não ser cônjuge ou companheiro (a) de membro integrante da Comissão de Eleição.
2.10. Não ter parentesco de até terceiro grau, em linha reta ou colateral, com os membros titulares ou 
suplentes da Comissão de Eleição.

3 – PARA INSCREVER-SE, O CANDIDATO DEVERÁ ENTREGAR A SEGUINTE 
DOCUMENTAÇÃO PARA COMISSÃO DE ELEIÇÃO
3.1. Requerimento devidamente preenchido, conforme modelo constante no Anexo I do presente edital, 
com firma reconhecida em cartório ou assinado digitalmente com certificado digital reconhecido pelo ICP-
BRASIL, tanto do candidato, quanto, se o caso, do seu procurador.
3.1.1 O Requerimento assinado digitalmente deverá ser enviado por e-mail. O candidato deverá entregar 
uma via do requerimento junto com os demais documentos na Funprev.

3.2. Cópia de Documento Oficial de Identificação com foto como: cédula de identidade (RG), ou carteira 
de trabalho, ou carteira profissional, ou passaporte, ou carteira de identificação funcional ou CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação) emitida por órgão competente;
3.3. Comprovante de Situação Cadastral no CPF Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 
(C.P.F): <https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp>, 
acessado em 14 de abril de 2022.
3.4. Certidão de Distribuição de Processos Criminais, a serem obtidas junto ao Cartório do Distribuidor do 
Fórum de Bauru ou pela internet no site do Tribunal de Justiça:
3.4.1 1ª Instância <http://www.tjsp.jus.br/Certidoes/Certidoes/CertidoesPrimeiraInstancia> “CERTIDÃO 
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL EM GERAL – ATÉ 10 ANOS” e “CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
AÇÕES CRIMINAIS”.
3.4.2 2ª Instância <https://www.tjsp.jus.br/Certidoes/Certidoes/CertidoesSegundaInstancia> “CERTIDÃO 
DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL” e “CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES CRIMINAIS”.
3.5. Certidões de Distribuição de Processos Criminais, a serem obtidas pela Internet, no site da Justiça 
Federal de São Paulo: <http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar>, acessado em 14 de abril de 2022.
3.5.1 Certidão de Distribuição - Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo;
3.5.2 Certidão de Distribuição - Tribunal Regional Federal da 3ª região;
3.5.3 Certidão de Distribuição para Fins Eleitorais - Justiça Federal de Primeiro Grau em
São Paulo;
3.5.4 Certidão de Distribuição para Fins Eleitorais - Tribunal Regional Federal da 3ª região;
3.6. Certidão de antecedentes criminais (Estadual e Federal), a serem obtidas pela Internet, nos sites: 
<https://www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.aspx> (necessário utilizar Internet Explorer ou Firefox) ; 
<https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao >, acessados em 14 de abril de 2022.
3.7. Ficha funcional ou certidão, emitida pelo setor responsável pela área de pessoal, que comprove: ▪ 
Tempo de serviço público municipal;
▪ Que não foi punido administrativamente, nos termos do item 2.3 do presente edital;
▪ Aprovação em estágio probatório.
Deverá ser solicitado através de e-mail e informado número de telefone para contato para ser comunicado 
sobre a retirada da certidão.
DAE: rh@daebauru.sp.gov.br
Prefeitura: cicerosilva@bauru.sp.gov.br
Câmara: rh@bauru.sp.leg.br
3.8. Cópia do comprovante de conclusão de ensino superior.
3.9. Se o candidato não informar o Apelido, na opção de votação só constará o nome completo do candidato 
e secretaria.
3.10. Foto (preferencialmente 3x4) que será apresentada ao lado do nome do candidato na votação;

4 – DA ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES
4.1. A Comissão de Eleição da Funprev se reunirá no dia 02 de agosto para análise da documentação 
enviada pelos candidatos.
4.2. Serão indeferidas as inscrições dos candidatos que não preencherem as condições legais exigidas neste 
edital e na legislação específica.
4.3. As inscrições deferidas e as indeferidas, constando o motivo do indeferimento, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru.
4.4. Caberá recurso com efeito suspensivo nos termos do § 8º do Artigo 25 da Lei 4.830/2002, alterado 
pela Lei 6.492/2014, em relação às inscrições indeferidas. O recurso poderá ser interposto, dentro do prazo 
de 03 (três) dias úteis após a publicação, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, a ser 
protocolizado na FUNPREV, sito na Rua Rio Branco, 19-31, endereçado à Comissão de Eleição.
4.5. O resultado do recurso interposto será publicado no Diário Oficial de Bauru.

5 – DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS
5.1. Qualquer servidor público municipal ativo ou inativo poderá apresentar impugnação às candidaturas, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis. O documento de impugnação poderá ser protocolizado na Funprev das 
8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, sito na Rua Rio Branco, 19-31, Vila América, CEP 
17.014-037, Bauru, SP. Após a data da publicação mencionada no item 4.5, será analisada a impugnação 
pela Comissão de Eleição. A impugnação terá efeito suspensivo, nos termos do § 8º do art.25 da Lei 
4.830/2002, alterado pela Lei 6.492/2014.
5.2. Sanadas as eventuais irregularidades, a Comissão de Eleição fará publicar no Diário Oficial do
Município a relação oficial dos inscritos.

6 – DA ELEIÇÃO

6.1 A eleição será por voto secreto, por meio eletrônico, com nomes e apelidos, secretarias e números dos 
candidatos.
6.1.2 A coleta de votos será iniciada em 19/09/2022, com encerramento previsto no dia 16/10/2022.
6.1.3 O encerramento da eleição poderá ser prorrogado, caso não conte com a participação obrigatória da 
maioria simples de servidores ativos com direito a voto.
6.1.4 A Comissão de Eleição poderá prorrogar a eleição por instabilidade do sistema, pausa programada ou 
manutenção emergencial.
6.1.5 Os períodos de prorrogação serão definidos pela Comissão de Eleição e publicados no Diário Oficial 
do Município.
6.1.6 Durante o período de votação se a Comissão de Eleição identificar alguma fraude que prejudique o 
resultado da votação, deverá interromper a votação imediatamente e posteriormente dar publicidade ao ato.
6.1.7 A Comissão de Eleição mediante a falha do sistema que prejudique o resultado da votação, poderá 
zerar os votos e reiniciar a eleição, mediante a publicação no Diário Oficial do Município.
6.1.8 Após o encerramento da votação, a Comissão de Eleição emitirá relatório das ocorrências do período 

de votação. 
6.2 A Comissão de Eleição fornecerá suporte por meio de WhatsApp para os eleitores que estiverem com 
dificuldade durante o período de coleta de votos.
6.3 Poderão ser disponibilizados pela Comissão de Eleição pontos de votação via Sistema de Eleição, 
previamente divulgados no Diário Oficial do Município, sites oficiais e Edital de Convocação das Eleições.
6.4 Poderão ser disponibilizados pela Comissão de Eleição pontos de suporte para auxílio ao acesso ao 
Sistema de Eleição, previamente divulgados no Diário Oficial do Município e sites oficiais.
6.5 O eleitor após entrar no sistema e gerar a sua senha de acesso, selecionará o conselho e seu respectivo 
candidato. 
6.6 O eleitor poderá registrar seus votos em momentos diferentes para cada conselho durante o período de 
votação.
6.7 Se o eleitor tiver votado em apenas um conselho, o voto ao outro conselho será considerado nulo ao 
término do período de votação.
6.8 O sistema de eleição para a geração da senha solicitará informações funcionais e pessoais do eleitor 
fornecidas pelo seu órgão.
6.8. O servidor eleitor, que estiver com dificuldade na geração da senha, deverá entrar em contato com a 
Comissão de Eleição para verificação cadastral.
6.9. Somente poderão votar os servidores ocupantes de cargos efetivos, ativos ou inativos, da Administração 
Direta (Prefeitura Municipal de Bauru), Autarquias (Departamento de Água e Esgoto de Bauru), Fundações 
(Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru), e Câmara Municipal de 
Bauru.
6.10. O processo eleitoral deverá contar com a participação obrigatória da maioria simples de servidores 
ativos com direito a voto.
6.10.1. Não havendo a participação da maioria simples dos servidores ativos com direito a voto para 
a eleição dos membros dos conselhos, até o final do mês anterior ao do término do atual mandato, os 
membros da atual administração deverão permanecer nas funções até a finalização da nova eleição e a 
posse dos eleitos.
6.11. A Comissão de Eleição fará publicar, oportunamente, a relação dos dias e locais dos pontos votação 
e suporte ao eleitor.
6.12. Nos termos da legislação eleitoral é facultado aos candidatos indicar 1 (um) fiscal para acompanhamento 
dos trabalhos, correndo às suas expensas os custos deste, tais como: alimentação, transporte e outros.
6.13. Tanto para o Conselho Curador como para o Conselho Fiscal, serão considerados eleitos, como 
titulares, os 03 (três) candidatos mais votados, ficando as respectivas suplências para os 4º, 5º e 6º colocados.
6.14. Havendo empate entre os concorrentes, será considerado eleito o candidato que tiver maior tempo de 
serviço público municipal.
6.15. Não será permitido aos candidatos:
6.15.1. O assédio aos eleitores, nem a propaganda pessoal, denominada boca-de-urna, sendo possível a 
panfletagem e a presença dos candidatos e/ou seus representantes nas imediações da entrada dos locais de 
votação.
6.15.2. Ceder ou usar, em benefício de sua campanha, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração 
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, inclusive 
e-mail corporativo.
6.15.3. Usar materiais ou serviços, em benefício de sua campanha, custeados pelos governos ou casas 
legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram.
6.15.4. Usar os serviços de servidores municipais para a eleição e em benefício de sua campanha, durante o 
horário de expediente normal, salvo se o servidor ou o empregado estiver licenciado.
6.15.5. Produzir propaganda eleitoral que venha a caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa ou 
candidato, bem como atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública, como também, que 
implique oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer 
natureza.
6.16. É permitida, nos dias das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por 
candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, adesivos etc.
6.16.1. É vedada, nos dias do pleito, até o término do horário das votações, a aglomeração de pessoas 
portando vestuário padronizado e os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar 
manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos.
6.17. Fica permitida até o primeiro dia útil anterior ao dia de início da votação, a realização da campanha 
e panfletagem, nos órgãos públicos municipais da Administração Direta ou Indireta, na Câmara Municipal 
de Bauru e Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Efetivos de Bauru – FUNPREV, mediante 
autorização do Secretário ou Presidente do órgão, desde que não atrapalhe o andamento dos serviços nem 
o atendimento ao público e esteja em conformidade com os Decretos que regem a segurança exigida no 
período pandêmico do vírus SARS-COV-2 (COVID-19).
6.18. No recinto dos locais de votação é proibido aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou 
objeto que contenha qualquer propaganda de candidatos.
6.19. Aos fiscais dos candidatos, nos trabalhos de votação, só é permitido que, de seus crachás, constem o 
nome do candidato a que sirvam, vedada a padronização do vestuário.
6.20. Os atos que contrariarem os itens de 6.15 a 6.17, serão passíveis de análise e sanções a cargo da 
Comissão de Eleição, podendo ser penalizados com a desclassificação do candidato infrator, resguardando-
se o devido processo legal.
6.21. A Comissão de Eleição fará publicar, oportunamente, a data e local da apuração da eleição, bem como 
instruções e regramentos adicionais ao presente processo eleitoral.

7 – DO RECEBIMENTO DE REPRESENTAÇÕES DENÚNCIA OU NOTÍCIAS DE 
IRREGULARIDADE 

7.1. Qualquer servidor público municipal ativo ou inativo poderá representar denúncia ou notícia de 
irregularidade a candidaturas, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, protocolizando o 
documento da representação na FUNPREV, sito na Rua Rio Branco, 19-31, Vila América, CEP 17.014-037, 
Bauru, SP.
7.2. A manifestação deve conter elementos mínimos indispensáveis à sua análise, tais como: informações 
detalhadas sobre os fatos supostamente ilícitos, apontamento do item do edital que foi descumprido, 
indicação da autoria e documentos(fotos, vídeos, documentos e etc.) que comprovem o fato.
7.2.1. Declaração de testemunhas deverão ser por escrito contendo: nome, nacionalidade, estado civil, 
profissão, CPF, endereço, telefone da testemunha, descrição do fato ocorrido e assinado com reconhecimento 
de firma da testemunha. 
7.2.2. O manifestante, eventuais testemunhas e candidatos denunciados deverão prestar as informações que 
lhe forem solicitadas pela Comissão de Eleição.
7.3. A Comissão de Eleição da Funprev se reunirá para análise e deliberação da representação em até 2 
dois dias úteis.
7.4. Serão impugnadas as inscrições dos candidatos que não preencherem as condições legais exigidas neste 
edital e na legislação específica.
7.5. As representações deferidas e as indeferidas, serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7.6. Caberá recurso com efeito suspensivo nos termos do § 8º do Artigo 25 da Lei 4.830/2002, alterado 
pela Lei 6.492/2014, em relação às inscrições indeferidas, que poderá ser interposto, dentro do prazo de 03 
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(três) dias úteis após a publicação. O recurso endereçado à Comissão de Eleição poderá ser protocolizado 
na FUNPREV, sito na Rua Rio Branco, 19-31, das 8h30min às 11h30min. 
7.7. O resultado do recurso interposto será publicado no Diário Oficial de Bauru.

8 – DAS COMPETÊNCIAS DOS CONSELHOS
8.1. Da competência do Conselho Curador, em conformidade com a Lei Municipal n.º 4.830/2002, com 
redação dada pela Lei Municipal nº 6.492/2014:
8.1.1. Aprovar e alterar o Regimento da FUNPREV, através de votação de 2/3 (dois terços) de seus 
membros;
8.1.2. Eleger o seu Presidente e Secretário, bem como o Presidente da FUNPREV;
8.1.3. Participar, avaliar e acompanhar sistematicamente, a gestão administrativa, contábil, econômica e 
financeira dos recursos;
8.1.4. Estabelecer normas gerais de contabilidade e atuária de modo a garantir o equilíbrio financeiro e 
atuarial da Fundação;
8.1.5. Autorizar a aceitação de doações;
8.1.6. Autorizar a alienação ou aquisição de bens e direitos;
8.1.7. Determinar a realização de inspeções e auditorias por inspetores ou auditores independentes;
8.1.8. Acompanhar e apreciar através de relatórios gerenciais a execução dos planos, programas e 
orçamentos da Fundação;
8.1.9. Autorizar a celebração e rescisão de acordos, convênios e contratos em todas as suas modalidades 
ainda que sob a forma de prestação de serviços por terceiros;
8.1.10. Aprovar a prestação de contas anuais a ser remetida ao Tribunal de Contas do Estado – TCE;
8.1.11. Aprovar o encaminhamento, ao Prefeito Municipal, da proposta orçamentária anual e dos pedidos 
de Créditos Adicionais;
8.1.12. Apreciar sugestões e encaminhar ao Prefeito Municipal as propostas de modificação da Lei nº 
4.830/2012, devidamente justificadas, inclusive quanto às alterações das alíquotas de custeio do plano de 
previdência;
8.1.13. Julgar, em grau de recurso, atos e decisões proferidas pela Presidência da FUNPREV;
8.1.14. Orientar e decidir, sobre eventuais lacunas, omissões ou obscuridade sobre situações relacionadas à 
previdência disciplinada na Lei nº 4.830/2002.
8.2. Da competência do Conselho Fiscal, em conformidade com a Lei Municipal n.º 4.830/2002, com 
redação dada pela Lei Municipal nº 6.492/2014:
8.2.1. Fiscalizar os atos dos membros do Conselho Curador e da Presidência da FUNPREV e verificar o 
cumprimento de seus deveres legais e regulamentares;
8.2.2. Aprovar os balancetes mensais ou balanço anual da FUNPREV, emitindo pareceres e/ou 
recomendações complementares que forem julgadas necessárias a serem cumpridas pelo Conselho Curador;
8.2.3. Manifestar-se sobre os relatórios exarados pelo Conselho Curador;
8.2.4. Examinar todas as contas, escrituração, documentos, registros contábeis e demais papéis da 
FUNPREV, suas operações e, ainda, demais atos praticados pelo Conselho Curador;
8.2.5. Examinar os resultados gerais do exercício e proposta orçamentária para o exercício subsequente, 
sobre eles emitindo pareceres;
8.2.6. Praticar todos os atos de fiscalização que forem julgados necessários ou recomendáveis, para o fiel 
desempenho de suas atribuições e competências. 

9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. O servidor eleito ou indicado deverá preencher os requisitos: 
9.1.1   Para posse, apresentar declaração devidamente preenchida, conforme modelo constante no Anexo II 
(inciso II do § 1° do art. 3° desta Portaria nº 9.907, de 14 de abril de 2020) do presente edital.  
9.1.2   Para posse, apresentar declaração de bens podendo ser: cópia da última declaração do imposto de 
renda ou modelo de declaração devidamente preenchida constante no Anexo III (§2º do art. 13 da Lei 
Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992) do presente edital.  
9.1.3   Para posse, o servidor indicado deverá apresentar na Divisão Administrativa da Fundação a 
documentação constante nos itens 3.2 até o item 3.8 do presente edital.
9.1.4. Todos os membros: eleitos/indicados; titulares/suplentes, para a posse do cargo deverão participar 
do Curso Preparatório em Gestão Previdenciária, conforme §5º, art. 5 Lei Municipal n.º 4.830/2002 e 
alterações, bem como participar de curso de qualificação referente à questão de conhecimento das 
plataformas CPA-10 e CPA-20, devendo ter, no mínimo, 70% (setenta por cento) de frequência, conforme 
§3º, art. 25-A.
9.1.5. Os membros em exercício do Conselho Curador são obrigados, até 6 (seis) meses, a contar da data da 
posse, a apresentar a certificação de nível básico (CODEL I), conforme Manual da Certificação Profissional 
dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
9.1.5.1. Na hipótese de substituição dos titulares antes de decorrido seis meses de sua posse, o prazo para 
comprovação da certificação pelos seus sucessores será igual ao período para comprovação que ainda 
restava ao profissional substituído;
9.1.5.2. a partir de seis meses de sua posse e até o término do mandato originário, o dirigente sucessor 
ou o membro suplente que assumir como titular deverão possuir certificação para entrar em exercício na 
correspondente função.
9.1.6. Os membros em exercício do Conselhos Fiscal são obrigados, até 6 (seis) meses, a contar da data da 
posse, a apresentar a certificação de nível básico (COFIS I) conforme Manual da Certificação Profissional 
dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
9.1.6.1. Na hipótese de substituição dos titulares antes de decorrido seis meses de sua posse, o prazo para 
comprovação da certificação pelos seus sucessores será igual ao período para comprovação que ainda 
restava ao profissional substituído;
9.1.6.2. a partir de seis meses de sua posse e até o término do mandato originário, o dirigente sucessor 
ou o membro suplente que assumir como titular deverão possuir certificação para entrar em exercício na 
correspondente função.
9.1.7. O membro do Conselho Curador para exercício do cargo de Presidente da Funprev deverá apresentar:
9.1.7.1. A partir de 30 de junho de 2023, no mínimo, a certificação de nível básico de dirigente (DIRIG I) 
conforme Manual da Certificação Profissional dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
9.1.7.2. Na posse, a certificação de nível básico de gestor de recurso (CGINV I) conforme Manual da 
Certificação Profissional dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.
9.1.7.3. Para posse, a comprovação de, no mínimo, 2 (dois) anos, no exercício de atividade nas áreas 
previdenciária, financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria, 
mediante apresentação, por exemplo, de currículo, ato de designação para o exercício do cargo ou função, 
CTPS, ou atestado de trabalho realizado.
9.1.7.4. O Manual da Certificação Profissional dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios está disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-
e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/investimentos-do-rpps/requisitos-para-
gestores-e-conselheiros>.
9.1.8. Os Cursos e Certificação serão custeados conforme Resolução n.º 103/2022 de 25 de maio de 2022. 

9.1.9. Os certificados relacionados no parágrafo único do art. 4º da Resolução n.º 103/2022 de 25 de maio 
de 2022 serão aproveitados para fins de comprovação da certificação mencionados neste item, bem como 
sua validade estará condicionada ao caput do mesmo artigo. 
9.2. Os Conselhos Curador e Fiscal, Presidência, Gestor de Recurso deverão manter a Funprev enquadrada 
ao nível, prazo e percentual de certificação exigidos pela Secretaria da Previdência do Ministério do 
Trabalho e Previdência aos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

9.3. Os membros dos Conselhos Curador e Fiscal da Funprev que não comprovarem a certificação no nível 
e prazo exigidas no art. 1º da Resolução n.º 103/2022 de 25 de maio de 2022 serão submetidos a processo 
administrativo disciplinar, nos termos da Lei 3.781/1994, bem como estarão sujeitos à perda do mandato.
9.4. Os atos relativos ao Processo Eletivo serão publicados no Diário Oficial do Município.
9.5. Eventual impugnação do presente edital poderá ser interposta no prazo de 05 (cinco) dias úteis após 
a primeira publicação do mesmo, podendo ser protocolizada das 8h30min às 11h30min e das 13h30min 
às 16h30min, na FUNPREV, sito na Rua Rio Branco, 19-31, Vila América, CEP 17.014-037, Bauru, SP.
9.6. Não poderão integrar o Conselho Curador, o Conselho Fiscal, Presidência da FUNPREV, ao mesmo 
tempo, representantes que guardem entre si, relação conjugal ou parentesco consanguíneo ou afim e, de 
convivência, até terceiro grau, inclusive.

Bauru, SP, 25 de maio de 2.022.

Bruna Lis Suman Ferreira
Secretária da Comissão de Eleição

Renan Bernardo de Oliveira
Presidente da Comissão

Comissão de Eleição Funprev – Biênio 2023/2024
(Conforme Portaria 128/2022)

ANEXO I
MODELO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE 
BAURU

COMISSÃO DE ELEIÇÃO DOS CONSELHOS CURADOR E FISCAL – BIÊNIO 2023/2024

Requerimento de Inscrição

CONSELHO: CURADOR ( ) FISCAL ( )

____________________________________________________________________, portador do RG nº 
_________________________,emitido pela _____________, inscrito no CPF sob nº _________________
____________________venho requerer à Comissão de Eleição, o deferimento da inscrição para concorrer 
à eleição da FUNPREV, conforme dados abaixo e relação de documentos anexados. 

Informações do candidato:
Órgão: _______________________________. Secretaria: _________________________________.
(PMB, DAE ou Câmara) (setor em que trabalha)
Nome completo: ________________________________________________________________. Apelido 
: _______________________________________________Matrícula:________________.
RG:________________________________________CPF:________________________________.
Estado civil: ____________________________________. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
Endereço: ______________________________________________________. nº _____________.
Bairro: _________________________________________. Complemento: ___________________.
Telefones: Res ____________________ Com____________________ Cel ___________________.

Documentos anexados ao e-mail:
1. Cópia da Cédula de Identidade (R.G.) autenticada (Item 3.2);
2. Comprovante de Situação Cadastral no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (C.P.F) 
(Item 3.3);
3. Certidão de Distribuição de Processos Criminais, a ser obtida junto ao Cartório do Distribuidor do Fórum 
de Bauru ou pela internet no site do Tribunal de Justiça: 1ª Instância (Item 3.4.1) e Certidão de Distribuição 
Cível e Certidão de Distribuição de Ações Criminais: 2ª Instância (Item 3.4.2);
4. Certidões de Distribuição de Processos Criminais (Justiça Federal de São Paulo), Certidão de Distribuição 
(Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo), Certidão de Distribuição (Tribunal Regional Federal da 
3ª região), Certidão de Distribuição para Fins Eleitorais (Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo) 
(Item 3.5);
5. Certidão de antecedentes criminais Estadual e Federal (Item 3.6);
6. Ficha funcional ou certidão, emitida pelo setor responsável pela área de pessoal, com comprovações 
do tempo de serviço público municipal e aprovação em estágio probatório; não ter sido condenado em 
processo criminal, com sentença transitada em julgado ou punido administrativamente, sendo garantida a 
observância do disposto no parágrafo único do art. 39 da Lei Municipal n.º 3.781/1994 (Item 3.7);
7. Cópia de comprovante de conclusão de ensino superior autenticada em cartório (Item 3.8);
8. Foto (preferencialmente 3x4) que será apresentada ao lado do nome do candidato na votação.

DECLARO ainda, estar ciente das exigências e condições que constam no Edital em conformidade com 
as Leis Municipais nº 4830/2002 e 6492/2014; da obrigatoriedade da realização dos cursos previstos nos 
artigos 5º, § 5º e 47 § 2º; bem como dos requisitos previstos na Portaria SEPT/ME nº. 9.907/2020 e no 
art. 8º-B, da Lei Federal n.º 9,717/1998, até o final do primeiro semestre de 2021 (cf. § 2º, do art. 5º, da 
mencionada Portaria) – Itens 8.1 e 8.2 do Edital 01/2020.

Nestes Termos,
P. Deferimento.

Bauru,_____ de _____________ de 2022.
____________________________________

(assinatura do requerente ou procurador)
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ANEXO II
DECLARAÇÃO

(inciso II do § 1° do art. 3° da Portaria nº 9907/2020)

Eu, ____________________________________________________________, cargo efetivo de ___
_______________________________________, portador (a) do RG n° _________________, CPF 
n°_________________, residente e domiciliado em ___________________________________________
______________________, designado para exercer a função de ____________________________, junto 
à unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social de Bauru, declaro, para os devidos fins da 
prova prevista no art. 8°-B da Lei n° 9.717, de 27 de novembro de 1998, e sob as penas da lei, que não 
sofri condenação criminal transitada em julgado, conforme certidões negativas de antecedentes criminais 
da Justiça Estadual e da Justiça Federal anexas, e que não incide em nenhuma das demais situações de 
inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. 

Bauru, ____ de _____________ de 2022.

_____________________________
Assinatura

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE BENS 

(§2º do art. 13 da Lei Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992)

Eu, (nome completo), (profissão), portador da identidade n° ......, CPF n°......., residente e domiciliado 
em (endereço completo com CEP), designado para exercer a função de (especificar a função de que trata 
o caput do art. 1° desta Portaria) junto à unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social de 
(especificar a unidade da Federação), declaro, para os devidos fins da prova prevista no §2º do art. 13 da Lei 
Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992 e sob as penas da lei, que até a presente data, o meu patrimônio é 
constituído dos seguintes bens e valores:

1 – (Descrição do bem) (Valor);
2 – (Descrição do bem) (Valor);
3 – (Descrição do bem) (Valor);
ou
Não possuo bens.

Declaro ainda que o(s) valor(es) acima apresentado(s) é(são) verdadeiro(s) e estou ciente de que a 
omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes implicam no 
cumprimento das medidas judiciais cabíveis.

Bauru,_____ de _____________ de 2022.
____________________________________

(assinatura do declarante)

ANEXO IV

CRONOGRAMA ELEIÇÃO CONSELHOS CURADOR E FISCAL FUNPREV
BIÊNIO 2023/2024

26/05/2022 Edital 1ª Publicação
28/05/2022 Edital 2ª Publicação
31/05/2022 Edital 3ª Publicação
15/07/2022 Início das Inscrições (30 dias úteis)
21/07/2022 Publicação de Prorrogação se necessário
22/07/2022 Encerramento das Inscrições se não prorrogar
29/07/2022 Encerramento das Inscrições
02/08/2022 Reunião para avaliação das inscrições
04/08/2022 Publicação dos deferimentos e indeferimentos das inscrições
05/08/2022 Início de recurso (03 dias úteis)
09/08/2022 Término de recurso
10/08/2022 Análise dos recursos
11/08/2022 Publicação dos julgamentos dos recursos e dos inscritos pós recurso
12/08/2022 Início da impugnação (02 dias úteis) 
15/08/2022 Término da impugnação
18/08/2022 Edital de Convocação de Eleição 
19/09/2022 Início da eleição até 30 dias do Edital de Convocação
11/10/2022 Publicação de Prorrogação se necessário
16/10/2022 Fim da eleição digital
21/10/2022 Apuração (se der o quórum)
17/10/2022 1ª Prorrogação da eleição
29/10/2022 Publicação de Prorrogação se necessário
30/10/2022 Fim da 1ª prorrogação eleição digital
04/11/2022 Apuração (se der o quórum)
31/10/2022 2ª Prorrogação da eleição
12/11/2022 Publicação de Prorrogação se necessário
15/11/2022 Fim da 2ª prorrogação eleição digital
21/11/2022 Apuração (se der o quórum)
16/11/2022 3ª Prorrogação da eleição
29/11/2022 Fim da 3ª prorrogação eleição digital
30/11/2022 Apuração (se der o quórum)

PODER LEGISLATIVO
Marcos Antonio de Souza

Presidente

Atos da Presidência
CONVOCAÇÃO: Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público 
aberto pelo Edital 001/2022, a comparecerem à Câmara Municipal de Bauru, nos dias úteis, no período de 
21/07/2022 a 04/08/2022, no horário das 8h às 12h ou das 14h às 18h, na Diretoria de Recursos Humanos, 
munidos dos documentos descritos conforme Edital:

NOME INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 
FINAL

AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES I
Israel Gonçalves De Aguiar 7730006417 3º

Atos da Diretoria
EMENTÁRIO DOS PROCESSOS QUE DERAM ENTRADA NA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA, 

DO DIA 18 DE JULHO DE 2022

Proc. nº  Assunto

120/2022 Projeto de Lei nº 54/22, que autoriza suplementação de recursos através de 
transposição no orçamento do Município, especificamente na Câmara Municipal de 
Bauru, exercício de 2022.
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

EMENTÁRIO DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES 
NA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA, DE 18 DE JULHO DE 2022

ANTONIO CARLOS DOMINGUES
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza de terreno de propriedade da Prefeitura 
Municipal localizado na quadra 01 da Rua Doutor Adaucto de Carvalho, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a passagem de máquina motoniveladora e compactação de solo com 
resíduos triturados de construção civil em toda extensão da Rua Waldomiro Castro Magalhães, Parque 
Paulista.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o asfaltamento em toda extensão da Rua Pedro Lipe, Núcleo 
Habitacional Mary Dota.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a cobertura da quadra poliesportiva localizada na confluência entre as 
Ruas José Bueno Ciaca e Pedro Prata de Oliveira, Núcleo Habitacional Mary Dota.

BENEDITO ROBERTO MEIRA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a manutenção da iluminação da Praça Douglas Alessandro Castro, 
localizada na confluência entre as Ruas Ruth Rodrigues Maduro dos Santos, José Ambrósio e Pedro Prata 
de Oliveira, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a manutenção da tampa da boca de lobo existente na quadra 04 da 
Rua Primeiro de Agosto, próximo à esquina da Vírgilio Malta, Centro.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a instalação de grades de proteção na boca de lobo localizada 
na quadra 05 da Rua Francisco Alves, Vila Quaggio, próximo ao lado ímpar da esquina da Rua Santa 
Terezinha, Vila São João da Boa Vista.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, o envio de cópia, capa a capa, do processo nº 
4163/2022, que trata da criação de novos pontos de táxis em polos geradores através de processo seletivo.
Moção de Aplauso ao 2º Sargento PM Cassiano Pinheiro da Silva pela brilhante carreira conquistada junto 
à Polícia Militar do Estado de São Paulo, com grande grau de profissionalismo e conhecimento legal, 
policial destemido e respeitado, que o torna destaque dentre seus pares, digno de elogios dos superiores e 
da comunidade bauruense: um exemplo a ser seguido.

CHIARA RANIERI BASSETTO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a notificação para capinação e limpeza do terreno localizado na 
quadra 01 da Rua Célia, Vila Mesquita.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 04 da Rua Juan de 
La Cierva, Parque Jardim Europa.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da faixa de pedestres na quadra 05 da Rua Boa 
Esperança, Vila Seabra.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura das faixas de pedestres e obstáculos de solos 
existentes em toda extensão das Ruas Campos Salles, Vila Falcão; São Vicente, Vila Bela e São Sebastião, 
Jardim da Grama.
Requer à Mesa Voto de Aplauso ao Lions Clube Bauru Autismo pelo valoroso trabalho de conscientização 
sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pelas conquistas para Bauru e região.

EDMILSON MARINHO DA SILVA JUNIOR
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o serviço de contenção de erosão no cruzamento entre as Ruas Mário 
Bueno Salles e Francisco Maiolo, Jardim Flórida.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de lixeiras no cruzamento entre as Ruas Mário Bueno 
Salles e Francisco Maiolo, Jardim Flórida.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a fiscalização e limpeza do terreno localizado na quadra 02 da Rua 
José Bombini, Vila São Paulo.
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Solicita à Senhora Prefeita Municipal a passagem de máquina motoniveladora em toda extensão da quadra 
02 da Rua Agenor Lopes, Estância Balneária Águas Virtuosas.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o asfaltamento da quadra 01 da Rua Primo Pegoraro, Parque Santa 
Cândida.

EDSON MIGUEL DE JESUS
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a limpeza, reparo e implantação de grade de proteção nas bocas de 
lobo localizadas no cruzamento entre a Rua Lázaro Cleto e a Avenida das Bandeiras, Parque Santa Cândida 
e defronte aos imóveis 06-56 das Ruas Bandeirantes, Centro e 04-20 da Conselheiro Antônio Prado, Vila 
Silva Pinto.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a supressão de espécie de leucina na horta comunitária Residencial 
dos Ypês, localizada na quadra 04 da Rua Lâmia Cohlmia Soubihe, Núcleo Habitacional José Regino.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos defronte ao imóvel 07-84 da 
Rua Demétrio Arieta, Jardim Dona Lili.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a passagem de máquina motoniveladora em toda extensão da quadra 
04 da Rua Josué das Neves, Parque Industrial Manchester.
Moção de Aplauso ao Senhor Paulo Sozuki de Moura pelos seus 35 anos de experiência nos serviços 
prestados na área mecânica em Bauru e à sua empresa Nissei Auto Center pelos seis anos de consolidação 
e excelência.

ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de tampa de concreto na boca de lobo existente na 
quadra 02 da Rua Wenceslau Braz, Vila Souto.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de placa de ‘proibido estacionar’ para caminhão 
no lado ímpar da quadra 06 da Avenida Amapá, Vila Coralina.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 10 da Rua 
Nicolau Delgallo, Vila São João do Ipiranga.

FRANCISCO CARLOS DE GOES
Solicita à Senhora Prefeita Municipal melhorias na iluminação da Praça Capitão José Ananias Filho, 
localizada na confluência entre a Alameda dos Amarantos e as Ruas Plínio Camargo e Guido Padovani, 
Parque Santa Cecília.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de placas indicativas de nome e CEP na quadra 01 da 
Alameda dos Amarantos, Parque São Geraldo.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação e limpeza do terreno de esquina localizado na quadra 02 
da Rua Santa Rosa, Parque Floresta.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a vistoria técnica de erosão existente entre as quadras 08 da Alameda 
dos Cravos e 12 da Alameda das Primaveras, Parque Vista Alegre.
Moção de Aplauso à Senhora Elisabeth Aparecida Nardo Baio pela brilhante trajetória de vida e profissional, 
na área do Serviço Social, em benefício de toda comunidade bauruense.

GUILHERME BERRIEL CARDOSO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a manutenção da canaleta existente no cruzamento entre as Ruas 
General Marcondes Salgado e a quadra 01 da Antônio Alves, Centro.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura do obstáculo de solo existente na quadra 19 da Rua 
Ezequiel Ramos, Vila Cardia.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto próximo ao imóvel 02-89 da Rua Tomaz 
Bosco, Jardim Ouro Verde.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de solo nas quadras 27 e 28 da Rua 
Rio Branco, Jardim Paulista.

JULIO CESAR APARECIDO DE SOUSA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, informações sobre o Centro de Controle de 
Zoonoses.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 02 da Rua 
Reinaldo Martins da Silva Passos, Conjunto Habitacional Moradas do Buriti.

MANOEL AFONSO LOSILA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 e 02 da Rua Iracema 
Gonsalves Carrilho, Conjunto Habitacional Joaquim Guilherme de Oliveira.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o conserto das guias e sarjetas defronte ao imóvel 02-56 da Rua 
Mário Colonhesi, Núcleo Habitacional Vanuire.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 10 a 15 da Rua Carlos de 
Campos, Vila Souto.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a realização de estudo de trânsito referente aos semáforos 
existentes nos cruzamentos entre as Ruas Antônio Alves com a Presidente Kennedy e a Ezequiel Ramos, 
Centro.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB o restabelecimento da linha de ônibus circular entre as Vilas 
Alto Paraíso e Santa Luzia.

MARCELO ROBERTO AFONSO
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a capinação, limpeza e retirada de entulhos em toda extensão da Rua 
Nove, que faz congruência com as Ruas Rosa Fernandes Ribeiro, Vereador Domingos Medina e Avenida 
Adnan Shahateet, Residencial Parque Granja Cecília A.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a limpeza e retirada da terra espalhada pelas quadras 19 a 21 da 
Avenida Comendador José da Silva Martha, Vila Serrão.

Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, informações sobre as frotas de veículos da 
EMDURB.
Moção de Aplauso à tradicional Festa do Milho pela belíssima atuação em prol do Seminário Rogacionista 
João XXIII.
Moção de Aplauso ao grupo Bike Brothers Bauru pela admirável e contínua atuação em prol de eventos 
solidários em nosso município.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão das Ruas 
Affonso Formenti, Nassif Tebet, José Teixeira de Almeida e Professor Josias de Souza Lima, Núcleo 
Habitacional Mary Dota.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a passagem de máquina motoniveladora em todas as ruas de terra dos 
bairros Jardim Niceia, Estância Balneária Águas Virtuosas e Horto Aimorés.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a poda da árvore localizada defronte ao imóvel 04-59 da Rua 
Investigador Valdemir Nunes Medeiros, Núcleo Eldorado, bem como a construção de calçada de passeio 
em 360 graus em torno da área localizada na quadra 02 da Rua Mário Colonhesi, Núcleo Habitacional 
Vanuire.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua 
Campos Salles, Vila Falcão e das Avenidas Affonso José Aiello, Vila Aviação; Cruzeiro do Sul, Vila 
Cardia/Jardim Nova Bauru; Lúcio Luciano, Parque Bauru/Núcleo Residencial Presidente Geisel e Avenida 
Aparecida Inês Chrispim de Matos, Núcleo Residencial Edison Bastos Gasparini.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a pintura de sinalização, em especial faixas de rolamento, 
pedestres e legenda ‘PARE’, em toda extensão das Ruas Antônio Alves, Centro/Vila Aeroporto Bauru; 
Alberto Paulovich e Doutor Adaucto de Carvalho, Núcleo Habitacional Mary Dota; Joaquim Marques de 
Figueiredo, Distrito Industrial Domingos Biancardi e Rafael Pereira Martini, Jardim Redentor/Parque Júlio 
Nóbrega.

MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de capa asfáltica sobre os paralelepípedos nas quadras 
01 a 03 das Ruas Ângelo Cerigato, Vila Pacífico; 01 da Altino Arantes, Vila Souto e 01 da Travessa Sérgio 
Fassoni, Vila Seabra.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o conserto das guias e sarjetas em toda extensão da Rua Walter 
Senger, Quinta da Bela Olinda.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a pintura de sinalização de solo na confluência entre as 
Alamedas dos Lírios, das Primaveras, das Açucenas e das Azaleias, Parque Vista Alegre.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de faixa de retenção e recuo exclusiva para 
motos nos semáforos de avenidas em vias arteriais e coletoras.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura da sinalização de solo e reposição do obstáculo de 
solo na quadra 05 da Rua Maria José, Vila Altinópolis.

SERGIO BRUM
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o asfaltamento da quadra 01 da Rua Reginaldo Anderson Rosão, 
Pousada da Esperança II.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Paraíba, Vila 
Cardia.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão da Rua 
Paraíba, Vila Cardia.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Maranhão, Vila 
Cardia.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura dos obstáculos de solo localizados nas quadras 07 
e 10 da Avenida Lúcio Luciano, Jardim das Orquídeas.

UBIRATAN CASSIO SANCHES
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de feira livre na região do bairro Vila Tecnológica 
Engenheiro José Queda.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 a 04 da Rua Jorge Schneyder 
Filho, Parque Paulista.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a implantação de baias (recuos), bem como estacionamento em 45 
graus, nas quadras 03 e 04 da Rua Carmini Ângelo Delicato, Conjunto Habitacional Engenheiro Otávio 
Rasi.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, o envio de cópia, capa a capa, dos contratos das 
empresas de vigilância e segurança patrimonial que operam nas Unidades de Pronto Atendimento deste 
município.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal, com base na LOM, o envio da relação detalhada da dívida dos 
condomínios Minha Casa Minha Vida, com demonstrativo de evolução da dívida, desde o início das obras 
para construção até a presente data.

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR
Solicita à Senhora Prefeita Municipal o asfaltamento da quadra 05 da Rua Wakiti Adachi, Jardim TV.
Solicita à Senhora Prefeita Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão da Rua José 
Chab Junior, Vila Tecnológica Engenheiro José Queda.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a alteração do local do ponto de ônibus que se encontra defronte 
ao imóvel 09-69 da Rua Carlos de Campos, Vila Souto, para a quadra 10 da referida via.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a retirada da sinalização de ‘proibido estacionar’ na quadra 01 
da Rua João Martin, Vila Souto.
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